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I. PIELGRZYMKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 
DO BENINU

1. 
PRZEMÓWIENIE POWITALNE NA LOTNISKU  

IM. KARD. BERNARDINA GANTINA

Cotonou, 18 listopada 2011 r.

Czcigodny Panie Prezydencie Republiki,
Eminencje, najdostojniejsi księża kardynałowie, 
Ekscelencjo, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Beninu,  
Szanowni obecni tutaj przedstawiciele władz cywilnych, 
kościelnych i religijnych,  
Drodzy przyjaciele, 

Dziękuję Panu, Panie Prezydencie, za serdeczne słowa powitania. 
Wiecie o miłości jaką żywię dla waszego kontynentu i kraju. Pragnąłem 
powrócić do Afryki i odbyć tę podróż apostolską z trzech powodów. 
Przede wszystkim, Panie Prezydencie ze względu na Pańskie zaprosze-
nia do odwiedzenia waszej ojczyzny. Pańska inicjatywa była połączona 
z inicjatywą Konferencji Episkopatu Beninu. Można powiedzieć, że są 
one szczęśliwe, ponieważ zbiegają się z czterdziestą rocznicą nawią-
zania przez Benin stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską 
i 150. rocznicą jego ewangelizacji. Przebywając wśród was będę miał 
okazję do licznych spotkań. Cieszę się na nie. Będą się one różniły 
między sobą, a ich kulminacją będzie Eucharystia, którą odprawię 
na krótko przed odlotem.

Wraz z tą pielgrzymką realizuje się również moje pragnienie, aby 
na ziemi afrykańskiej przekazać posynodalną Adhortację apostolską 
Africae munus. Zawarte w niej refleksje będą prowadziły w nadcho-
dzących latach działalność duszpasterską wielu wspólnot chrześci-
jańskich. Ten dokument może ją kształtować, rozwijać i sprawiać, 
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by przynosiła owoc „stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziesto-
krotny” (por. Mt 13, 23), jak to powiedział Jezus Chrystus. 

Wreszcie, jest jeszcze trzeci powód, bardziej osobisty lub senty-
mentalny. Zawsze bardzo ceniłem jednego z synów tego kraju, kard. 
Bernardina Gantina. Przez wiele lat obydwaj pracowaliśmy, każdy 
w ramach swoich uprawnień, służąc tej samej winnicy. Pomagaliśmy, 
najlepiej jak potrafiliśmy, mojemu poprzednikowi, błogosławio-
nemu Janowi Pawłowi II w wykonywaniu jego posługi Piotrowej. 
Wielokrotnie się spotykaliśmy, aby dogłębnie omówić problemy oraz 
wspólnie się modlić. Kardynał Gantin pozyskał szacunek i miłość 
wielu osób. Dlatego też wydawało mi się słuszne, aby przybyć do 
jego ojczyzny i modlić się przy jego grobie, a także podziękować 
Beninowi, że dał Kościołowi tego wybitnego syna.

Benin to kraj dawnych i szlachetnych tradycji. Jego historia cieszy 
się poważaniem. Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby pozdrowić 
dawnych przywódców. Ich wkład jest ważny dla budowania przyszłości 
tego kraju. Pragnę zachęcić, aby poprzez swą mądrość i zrozumienie 
obyczajów wnosili oni swój wkład w dokonywane obecnie delikatne 
przejście od tradycji do nowoczesności.

Nowoczesność nie powinna rodzić lęku, ale nie można jej budo-
wać na zapominaniu o przeszłości. Trzeba jej roztropnie towarzyszyć 
dla dobra wszystkich, unikając pułapek, które istnieją w Afryce 
i gdzie indziej, takich jak bezwarunkowe podporządkowanie się 
prawom rynku lub finansów, nacjonalizm lub wzmożony i bezpłodny 
trybalizm, które mogą stać się zabójcze, skrajne upolitycznienie 
napięć między religiami, ze szkodą dla dobra wspólnego, czy wresz-
cie erozja wartości ludzkich, kulturowych, etycznych i religijnych. 
Przejście do nowoczesności musi być oparte na pewnych kryteriach 
oraz na uznanych cnotach, zarówno tych, które wymienia wasze 
hasło narodowe, jak i tych, które są zakorzenione w godności osoby, 
wielkości rodziny i poszanowaniu dla życia. Wszystkie te wartości 
mają na względzie dobro wspólne, które jedynie powinno mieć 
pierwszeństwo i które jedynie powinno być przedmiotem troski 
wszystkich odpowiedzialnych. Bóg ufa człowiekowi i pragnie jego 
dobra. Do nas należy uczciwa i sumienna odpowiedź na miarę 
Jego zaufania.

Kościół ze swej strony wnosi swój własny wkład. Przez swą obec-
ność, modlitwę i swe różnorodne dzieła miłosierdzia, zwłaszcza 
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w dziedzinie edukacji i zdrowia, pragnie on dawać to, co ma najlepsze. 
Chce być blisko ludzi potrzebujących, którzy szukają Boga. Pragnie 
on uzmysłowić, że Bóg nie jest nieobecny lub bezużyteczny, jak by 
chciano, żeby ludzie wierzyli. Ale że jest on przyjacielem człowieka. 
Panie prezydencie, przybywam do Pańskiego kraju w tym duchu 
przyjaźni i braterstwa.

 W języku fon: ACƐ MAWU TƆN NI KƆN DO BENIN TO Ɔ BI JI 
(Niech Bóg błogosławi Beninowi!).

tłum. st (KAI)
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2.  
PRZEMÓWIENIE W KATEDRZE  
MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Cotonou, 18 listopada 2011 r.

Księża Kardynałowie,
Księże Arcybiskupie i drodzy bracia w biskupstwie,  
Księże Rektorze katedry,  
Drodzy Bracia i Siostry, 

Starożytny hymn Te Deum,  który zaśpiewaliśmy, wyraża nasze 
uwielbienie Boga po trzykroć świętego, który gromadzi nas w tej pięk-
nej katedrze Matki Bożej Miłosierdzia. Z wdzięcznością oddajemy 
hołd spoczywającym tutaj dawnym arcybiskupom: Christophe’owi 
Adimou i Isidore’owi de Sousie. Byli oni dzielnymi robotnikami 
w Winnicy Pańskiej, a pamięć o nich jest wciąż żywa w sercach wielu 
katolików i Benińczyków. Obydwaj hierarchowie byli, każdy na swój 
sposób, pasterzami pełnymi gorliwości i miłosierdzia. Poświęcili się 
bez reszty służbie Ewangelii i ludowi Bożemu, zwłaszcza osobom 
najsłabszym. Wszyscy wiecie, że abp de Sousa był miłośnikiem prawdy 
i odegrał kluczową rolę w transformacji demokratycznej waszego 
kraju.

Kiedy wychwalamy Boga za cuda, którymi nieustannie napełnia 
ludzkość, zapraszam was do rozważania przez chwilę Jego nieskoń-
czonego miłosierdzia. Ta katedra opatrznościowo się do tego nadaje. 
Historia zbawienia, której kulminacją jest wcielenie Jezusa i znajduje 
swoje całkowite wypełnienie w misterium paschalnym, jest wspaniałym 
objawieniem miłosierdzia Bożego. W Synu objawił się „Ojciec miło-
sierdzia” (2 Kor 1, 3), który nieustannie wierny swojemu ojcostwu, 
„pochyla się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką 
nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem” (Jan 
Paweł II, Dives in misericordia, nr 6). Boże miłosierdzie polega nie 
tylko na odpuszczeniu naszych grzechów; polega ono również na 
tym, że Bóg, nasz Ojciec prowadzi nas z powrotem, czasem nie bez 
bólu, smutku i strachu z naszej strony, drogą prawdy i światła, po-
nieważ nie chce, abyśmy się zatracili (por. Mt 18, 14; J 3, 16). Ten 
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podwójny wyraz miłosierdzia Bożego pokazuje, jak bardzo Bóg jest 
wierny przymierzu zawartemu w chrzcie z każdym chrześcijaninem. 
Ponownie odczytując osobistą historię każdego człowieka i dzieje 
ewangelizacji naszych krajów, możemy powiedzieć za Psalmistą: „Na 
wieki będę opiewał łaski Pana” (Ps 89 [88], 2).

Dziewica Maryja doświadczyła w najwyższym stopniu tajemnicy 
Bożej miłości: Jego „miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowu-
je] dla tych, co się Go boją” (Łk 1, 50) – woła w swoim „Magnificat”. 
Poprzez swoje TAK dla Bożego wezwania przyczyniła się ona do 
objawienia Bożej miłości pośród ludzi. W tym sensie jest Matką 
Miłosierdzia poprzez udział w misji swego Syna; otrzymała przywilej, 
by mogła przychodzić nam z pomocą zawsze i wszędzie. „Poprzez 
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zba-
wienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się 
braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy 
i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej 
ojczyzny” (Lumen gentium, nr 62). Pod osłoną jej miłosierdzia goją się 
rany serc złamanych, udaremniane są zasadzki Złego, a nieprzyjaciele 
jednają się ze sobą. W Maryi mamy nie tylko wzór doskonałości, ale 
także pomoc do osiągnięcia komunii z Bogiem oraz z naszymi braćmi 
i naszymi siostrami. Matka Miłosierdzia jest pewną przewodniczką 
uczniów swego Syna, którzy chcą służyć sprawiedliwości, pojedna-
niu i pokojowi. Z prostotą i macierzyńskim sercem wskazuje jedyne 
Światło i jedyną Prawdę: swego Syna, Jezusa Chrystusa, który pro-
wadzi ludzkość ku swemu pełnemu urzeczywistnieniu w Jego Ojcu. 
Nie lękajmy się przyzywać z ufnością Tej, która nieustannie rozdaje 
swoim dzieciom Boże łaski:

Matko Miłosierdzia,
Bądź pozdrowiona, Matko Odkupiciela; 
Bądź pozdrowiona, chwalebna Dziewico; 
Bądź pozdrowiona, nasza Królowo! 
 
Królowo Nadziei, 
Ukaż nam oblicze swojego Boskiego Syna; 
Prowadź nas drogami świętości; 
Obdarz nas radością tych, którzy potrafią powiedzieć Bogu „tak”! 
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Królowo Pokoju, 
Napełnij młodzież Afryki najszlachetniejszymi dążeniami; 
Wypełnij serca spragnione sprawiedliwości, pokoju i pojednania; 
Spełnij nadzieje dzieci cierpiących z powodu głodu i wojny! 
 
Królowo Sprawiedliwości, 
Wyjednaj nam miłość synowską i braterską; 
Wyjednaj nam, abyśmy byli przyjaciółmi biednych i maluczkich; 
Wyjednaj ducha braterstwa dla narodów ziemi! 
 
O Matko Boża Afryki, 
Wyjednaj u swojego Boskiego Syna uzdrowienie dla chorych, po-
cieszenie dla uciskanych, przebaczenie dla grzeszników; 
Wstawiaj się za Afryką do swojego Boskiego Syna; 
I wyjednaj zbawienie i pokój dla całej ludzkości! Amen. 

tłum. st (KAI)
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3. 
PRZEMÓWIENIE DO PRZYWÓDCÓW 

AFRYKAŃSKICH

Panie Prezydencie Republiki, 
Panie i Panowie, przedstawiciele władz cywilnych, 
politycznych i religijnych, 
Panie i Panowie, szefowie misji dyplomatycznych,  
Drodzy Bracia w biskupstwie, 
Panie, Panowie, Drodzy Przyjaciele,

DOO NUMI! [uroczyste pozdrowienie w języku fon]. Zechciał 
Pan, Panie Prezydencie dać mi możliwość spotkania ze zgromadze-
niem osobistości cieszących się poważaniem. Jest to przywilej, który 
potrafię docenić i dziękuję Panu z całego serca za miłe słowa, które 
skierował Pan do mnie w imieniu całego narodu benińskiego. Dziękuję 
również przedstawicielce władz za słowa powitania. Wyrażam moje 
najlepsze życzenia dla wszystkich obecnych tu osobistości, które są, 
na różnych szczeblach, pierwszoplanowymi uczestnikami benińskiego 
życia narodowego.

Często w moich poprzednich wystąpieniach łączyłem słowo 
„Afryka” ze słowem „nadzieja”. Tak uczyniłem przed dwoma laty 
w Luandzie, i to już w kontekście synodalnym. Słowo „nadzieja” 
figuruje zresztą wiele razy w posynodalnej Adhortacji apostolskiej 
Africae munus, którą niebawem podpiszę. Kiedy mówię, że Afryka 
jest kontynentem nadziei, nie posługuję się łatwą retoryką, ale po 
prostu wyrażam osobiste przekonanie, które jest również przekona-
niem Kościoła. Nazbyt często nasze umysły zatrzymują się na uprze-
dzeniach czy obrazach, które dają negatywną wizję rzeczywistości 
afrykańskiej, wypływającą z zasmucającej analizy. Zawsze istnieje 
pokusa, by podkreślić w tej rzeczywistości to, co nie funkcjonuje. 
Co więcej, łatwo jest przyjąć napuszony ton moralizatora lub eks-
perta, który narzuca swoje wnioski i w ostatecznym rozrachunku 
proponuje mało pasujące rozwiązania. Istnieje również pokusa, by 
analizować realia afrykańskie na modłę ciekawskiego etnologa albo 
człowieka, który widzi w Afryce jedynie ogromny rezerwuar zaso-
bów energetycznych, mineralnych, rolnych i ludzkich, które łatwo 
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można eksploatować w celach często niezbyt szlachetnych. Są to 
wizje upraszczające i naznaczone brakiem szacunku, prowadzące do 
urzeczowienia, niegodnego Afryki i jej mieszkańców.

Zdaję sobie sprawę, że słowa nie wszędzie mają takie samo zna-
czenie. Ale słowo „nadzieja” nie zmienia się znacząco w różnych 
kulturach. Przed kilkoma laty poświęciłem encyklikę nadziei chrze-
ścijańskiej. Mówienie o nadziei jest mówieniem o przyszłości, a więc 
o Bogu! Przyszłość jest zakorzeniona w przeszłości i teraźniejszości. 
Przeszłość znamy dobrze, żałując jej porażek i uznając jej osiągnięcia 
pozytywne. Czas obecny przeżywamy, jak potrafimy. Jak najlepiej, 
mam nadzieję, z Bożą pomocą! Na tym podłożu, składającym się 
z wielu elementów przeciwstawnych i uzupełniających się trzeba 
budować z Bożą pomocą.

Drodzy przyjaciele! W świetle tej nadziei, która powinna nas oży-
wiać, chciałbym przeanalizować dwa aktualne problemy afrykańskie. 
Pierwszy odnosi się dość ogólnie do życia społeczno-politycznego 
i gospodarczego kontynentu, drugi do dialogu międzyreligijnego. 
Sprawy te interesują nas wszystkich, gdyż nasza epoka zdaje się ro-
dzić w bólach i napotykać na trudności w sprawieniu, by wzrastała 
nadzieja w tych dwóch szczególnych dziedzinach.

W minionych miesiącach wiele narodów wyraziło swoje pragnienie 
wolności, potrzebę bezpieczeństwa materialnego i wolę zgodnego ży-
cia w różnorodności grup etnicznych i religii. Na waszym kontynencie 
narodziło się nawet nowe państwo. Było również wiele konfliktów 
wywołanych zaślepieniem człowieka, jego dążeniem do władzy oraz 
interesami polityczno-gospodarczymi, które gardzą godnością osób 
lub też przyrody. Osoba ludzka dąży do wolności, chce godnie żyć, 
chce dobrych szkół i pożywienia dla dzieci, szpitali godnych leczenia 
chorych, chce być szanowana, żąda przejrzystego rządzenia, które nie 
myli interesu prywatnego z interesem ogólnym, a przede wszystkim 
chce pokoju i sprawiedliwości. Obecnie jest nazbyt wiele skandali 
i niesprawiedliwości, za dużo korupcji i chciwości, zbyt wiele pogardy 
i kłamstwa, za dużo przemocy, która prowadzi do cierpienia i śmierci. 
Z pewnością te bolączki rujnują wasz kontynent, ale również resztę 
świata. Każdy naród chce zrozumieć wybory polityczne i gospodarcze, 
dokonywane w jego imieniu. Kiedy dostrzega manipulację, jego reak-
cja bywa niekiedy gwałtowna. Chce uczestniczyć w dobrym rządzeniu. 
Wiemy, że żaden ludzki system polityczny nie jest idealny, że żaden 
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wybór gospodarczy nie jest neutralny. Ale zawsze muszą one służyć 
dobru wspólnemu. Stajemy więc w obliczu uzasadnionego żądania, 
które dotyczy wszystkich krajów, aby było więcej godności, a szcze-
gólnie więcej humanizmu. Człowiek chce, aby jego człowieczeństwo 
było szanowane i promowane. Przywódcy polityczni i gospodarczy 
państw stoją w obliczu rozstrzygających decyzji i wyborów, których 
nie mogą już uniknąć.

Z tego miejsca kieruję wezwanie do wszystkich przywódców po-
litycznych i gospodarczych krajów afrykańskich i reszty świata. Nie 
pozbawiajcie waszych narodów nadziei! Nie odbierajcie im ich przy-
szłości, niszcząc ich teraźniejszość! Odważnie zachowujcie etyczne 
podejście do waszych obowiązków, a jeśli jesteście ludźmi wierzącymi, 
módlcie się, aby Bóg obdarzył was mądrością! Ta mądrość pozwoli 
wam zrozumieć, że będąc twórcami przyszłości waszych narodów 
musicie się stać prawdziwymi sługami nadziei. Nie jest łatwo żyć jako 
sługa, być uczciwym pośród prądów opinii i potężnych interesów. 
Wszelka władza łatwo zaślepia, zwłaszcza gdy w grę wchodzą interesy 
prywatne, rodzinne, etniczne lub religijne. Jedynie Bóg oczyszcza 
serca i intencje.

Kościół nie przynosi żadnych rozwiązań technicznych i nie na-
rzuca żadnych rozwiązań politycznych. Powtarza: nie lękajcie się! 
Ludzkość nie jest sama w obliczu wyzwań świata. Bóg jest obecny. 
To właśnie jest przesłaniem nadziei, nadziei wytwarzającej energię, 
która pobudza intelekt i nadaje woli cały jej dynamizm. Były abp 
Tuluzy, kardynał Saliège powiedział: „Mieć nadzieję to nie zanie-
chać, ale zdwoić działania”. Kościół towarzyszy państwu w jego misji; 
pragnie być tym, czym jest dusza w ciele, niestrudzenie wskazując 
mu to, co zasadnicze: Boga i człowieka. Pragnie on pełnić otwarcie 
i bez lęku to ogromne zadanie kształcenia i leczenia, a nade wszystko 
nieustannej modlitwy (por. Łk 18, 1), wskazywania, gdzie jest Bóg 
(por. Mt 6, 21) i gdzie jest prawdziwy człowiek (por. Mt 20, 26 i J 
19, 5). Rozpacz jest indywidualistyczna. Nadzieja jest komunią. Czyż 
nie jest nam tu proponowana wspaniała droga? Zapraszam na nią 
wszystkich przywódców politycznych, gospodarczych, a także świat 
akademicki i kultury. Bądźcie także i wy siewcami nadziei!

Chciałbym teraz poruszyć drugi punkt – dialog międzyreligijny. 
Nie wydaje mi się konieczne przypominanie niedawnych konfliktów 
zrodzonych w imię Boga i zabijania w imię Tego, który jest Życiem. 
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Każdy rozsądny człowiek rozumie, że zawsze trzeba sprzyjać spo-
kojnej współpracy, szanującej różnorodność kulturową i religijną. 
Prawdziwy dialog międzyreligijny odrzuca prawdę egocentrycznie 
skupioną na człowieku, gdyż jedyna i wyłączna prawda jest w Bogu. 
Bóg jest Prawdą. Dlatego żadna religia, żadna kultura nie może 
uzasadniać wzywania czy odwoływania się do nietolerancji i przemo-
cy. Agresja jest formą relacji raczej archaiczną, odwołującą się do 
powierzchownych i mało szlachetnych instynktów. Używanie słowa 
objawionego, Pisma Świętego lub imienia Boga, aby uzasadnić nasze 
interesy, naszą politykę – tak łatwo się zmieniającą – czy przemoc, 
jest bardzo poważnym błędem.

Nie mogę znać drugiego, jeśli nie znam samego siebie. Nie mogę 
go kochać, jeśli nie kocham samego siebie (por. Mt 22, 39). Poznanie, 
pogłębienie i praktykowanie swej własnej religii jest więc istotne 
dla prawdziwego dialogu międzyreligijnego. Może się on rozpocząć 
jedynie od szczerej modlitwy osobistej tego, kto pragnie podjąć dia-
log. Niech się skryje w swej izdebce (por. Mt 6, 6), aby prosić Boga 
o oczyszczenie rozumowania i błogosławieństwo dla upragnionego 
spotkania. Modlitwa ta jest również prośbą do Boga o dar dostrzeże-
nia w drugim brata, którego należy miłować, a w tradycji, w jakiej on 
żyje, odblask prawdy, która oświeca wszystkich ludzi (Nostra aetate, nr 
2). Trzeba więc, aby każdy stanął w prawdzie przed Bogiem i przed 
bliźnim. Ta prawda nie wyklucza i nie wprowadza zamieszania. Źle 
rozumiany dialog międzyreligijny prowadzi do zamieszania lub syn-
kretyzmu. To nie do takiego dialogu dążymy.

Pomimo podejmowanych wysiłków wiemy, że czasami dialog mię-
dzyreligijny nie jest łatwy, a nawet z różnych powodów napotyka na 
przeszkody. W żadnym wypadku nie oznacza to porażki. Istnieje 
wiele form dialogu międzyreligijnego. Współpraca w dziedzinie spo-
łecznej lub kulturowej może pomóc ludziom lepiej siebie zrozumieć 
i pogodnie żyć razem. Dobrze jest też wiedzieć, że nie podejmujemy 
dialogu ze słabości, ale dlatego, że wierzymy w Boga, Stwórcę i Ojca 
każdego człowieka. Dialog jest dodatkowym sposobem miłowania 
Boga i bliźniego (por. Mt 22, 37), w miłości i prawdzie.

Nadzieja to nie naiwność, ale akt wiary w lepszą przyszłość. 
W ten sposób Kościół katolicki wciela w życie jedną z intuicji 
Soboru Watykańskiego II: sprzyjanie przyjaznym relacjom między 
nim a członkami religii niechrześcijańskich. Od kilkudziesięciu lat 
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Papieska Rada, która się tym zajmuje nawiązuje kontakty, organi-
zuje wiele spotkań i regularnie publikuje dokumenty, aby ułatwić 
ten dialog. Kościół stara się w ten sposób naprawić pomieszanie 
języków i rozłam serc, zrodzone z grzechu wieży Babel (por. Rdz 
11). Pozdrawiam wszystkich przywódców religijnych, którzy zechcie-
li przybyć na spotkanie ze mną. Chcę ich zapewnić, podobnie jak 
przywódców religijnych z innych krajów afrykańskich, że dialog pro-
ponowany przez Kościół katolicki wypływa z serca. Zachęcam ich 
do sprzyjania, zwłaszcza wśród ludzi młodych, wychowaniu do dia-
logu, aby odkryli, że sumienie każdego człowieka jest sanktuarium, 
które należy uszanować, i że wymiar duchowy buduje braterstwo. 
Prawdziwa wiara niezmiennie prowadzi do miłości. Właśnie w tym 
duchu zachęcam was wszystkich do nadziei.

Te ogólne uwagi odnoszą się w sposób szczególny do Afryki. Na 
waszym kontynencie jest wiele rodzin, których członkowie wyznają 
różne wierzenia, a mimo to rodziny pozostają zjednoczone. Jedność 
ta jest nie tylko wymogiem kultury, jej spoiwem jest bowiem brater-
ska miłość. Zdarzają się oczywiście porażki, ale jest również wiele 
sukcesów. W tej szczególnej dziedzinie Afryka może dać wszystkim 
temat do refleksji i w ten sposób stać się źródłem nadziei.

Na zakończenie chciałbym użyć obrazu dłoni. Tworzy ją pięć pal-
ców, a każdy z nich jest inny. Jednak każdy z nich jest istotny, a ich 
jedność tworzy dłoń. Dobre zrozumienie między kulturami, brak 
wyniosłości jednych względem drugich, poszanowanie praw każdej 
z nich są podstawowym obowiązkiem. Musimy tego nauczyć wszyst-
kich wierzących różnych religii. Nienawiść jest porażką, obojętność 
ślepym zaułkiem, a dialog otwarciem! Czyż nie jest to piękna ziemia, 
na której zostaną zasiane ziarna nadziei? Wyciągnięcie ręki oznacza 
nadzieję, że w następnym etapie dojdziemy do miłości. Czy jest coś 
piękniejszego niż wyciągnięta dłoń? Zamiarem Boga było, aby dawała 
i otrzymywała. Bóg nie chciał, aby ona zabijała (Rdz 4, 1 nn.) lub 
sprawiała cierpienie, lecz, aby leczyła i pomagała żyć. Obok serca 
i umysłu, dłoń może stać się również narzędziem dialogu. Może ona 
budzić nadzieję, zwłaszcza gdy umysł bełkoce, a serce się waha.

Według Pisma Świętego, trzy symbole opisują nadzieję chrześci-
jańską: hełm, ponieważ chroni przed zwątpieniem (por. 1 Tes 5, 8), 
bezpieczna i solidna kotwica, która umocowuje w Bogu (por. Hbr 
6, 19) i lampa, która pozwala wyczekiwać jutrzenki nowego dnia 
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(por. Łk 12, 35-36). Lęk, wątpliwości i obawy, urządzenie się w teraź-
niejszości bez Boga czy też niespodziewanie się już niczego, to posta-
wy obce zarówno wierze chrześcijańskiej (por. św. Jan Chryzostom, 
Homilia XIV na List do Rzymian, 6: PG 45, 941C) jak i, tak sądzę, 
wszystkim innym wiarom w Boga. Wiara żyje chwilą obecną, ale 
oczekuje dóbr przyszłych. Bóg jest w naszej teraźniejszości, ale przy-
chodzi także z przyszłości – miejsca nadziei. Poszerza serce nie tylko 
nadzieja złożona w Bogu, ale także otwartość na troski rzeczywistości 
cielesnej i doczesnej, aby oddać chwałę Bogu. Tak jak Piotr, którego 
jestem następcą życzę, aby wasza wiara i wasza nadzieja były złożone 
w Bogu (por. 1 P 1, 21). Życzę tego całej Afryce, która jest mi tak 
bardzo droga! Afryko, ufaj i powstań! Pan cię wzywa. Niech was 
Bóg błogosławi! Dziękuję.

tłum. st (KAI) 
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4. 
PRZEMÓWIENIE DO DUCHOWIEŃSTWA  

NA DZIEDZIŃCU  
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Ouidah, 19 listopada 2011 r.

Księża Kardynałowie, 
Księże Arcybiskupie N’Koué, odpowiedzialny za formację 
kapłańską, 
Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
Drodzy zakonnicy i zakonnice, 
Drodzy seminarzyści i drodzy wierni świeccy.

Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Pascalowi N’Koué za jego pięk-
ne słowa i dziękuję drogiemu seminarzyście za jego pozdrowienie 
– tak bardzo serdeczne i pełne szacunku. Wielką radość sprawia mi 
przebywanie wśród was tutaj, w Ouidah, szczególnie zaś w tym se-
minarium, powierzonym opiece św. Joanny d’Arc i poświęconym św. 
Gawłowi – człowiekowi o wspaniałych cnotach, mnichowi pragnącemu 
doskonałości, pasterzowi pełnemu łagodności i pokory. Cóż może być 
szlachetniejszego od stawiania sobie za wzór jego postaci, podobnie 
jak abp. Louisa Parisota – niezmordowanego apostoła ubogich i pro-
motora lokalnego duchowieństwa, jak ks. Thomasa Moulero – pierw-
szego kapłana dawnego Dahomeju i jak kard. Bernardina Gantina 
– wybitnego syna waszej ziemi i pokornego sługi Kościoła?

Nasze poranne spotkanie daje mi okazję do bezpośredniego wy-
rażenia mej wdzięczności za wasze zaangażowanie duszpasterskie. 
Dziękuję Bogu za waszą gorliwość, mimo niekiedy trudnych warun-
ków, w których jesteście wezwani do dawania świadectwa o Jego 
miłości. Dziękuję Mu za tak wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy 
głosili Ewangelię na ziemi benińskiej, jak i w całej Afryce.

Za chwilę podpiszę posynodalną Adhortację apostolską Africae 
munus. Będzie w niej mowa o pokoju, sprawiedliwości i pojednaniu. 
Te trzy wartości nasuwają się jako ideał ewangeliczny, podstawowy dla 
życia chrzcielnego i wymagają zdrowej akceptacji waszej tożsamości 
kapłana, osoby konsekrowanej i wiernego świeckiego.

Przemówienie do duchowieństwa na dziedzińcu Wyższego Seminarium Duchownego 15



16 PIELGRZYMKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO BENINU

Drodzy kapłani, odpowiedzialność za wspieranie pokoju, spra-
wiedliwości i pojednania ciąży na was w sposób bardzo szczególny. 
W wyniku przyjęcia święceń i sprawowania sakramentów jesteście 
wezwani, by być ludźmi komunii. Tak, jak kryształ nie zatrzymuje 
światła, ale odbija i przekazuje dalej, tak samo kapłan winien pozwo-
lić, aby przejrzyste było to, co sprawuje i co otrzymuje. Zachęcam 
was zatem, abyście pozwolili Chrystusowi być widocznym w waszym 
życiu dzięki prawdziwej wspólnocie z biskupem, dzięki rzeczywistej 
dobroci okazywanej waszym współbraciom, dzięki głębokiej trosce 
o każdego ochrzczonego oraz dzięki wielkiej uwadze wobec każdej 
osoby. Dając się kształtować Chrystusowi, nigdy nie zastąpicie piękna 
waszego kapłaństwa nietrwałymi wartościami, niekiedy szkodliwymi, 
jakie współczesny sposób myślenia usiłuje narzucić wszystkim kultu-
rom. Zachęcam was, drodzy kapłani, abyście doceniali niezgłębioną 
wielkość złożonej w was łaski Bożej, która uzdalnia was do życia 
w służbie pokoju, sprawiedliwości i pojednania.

Drodzy zakonnicy i zakonnice w zgromadzeniach czynnych lub 
kontemplacyjnych – życie konsekrowane jest radykalnym naśladowa-
niem Jezusa. Niech wasz bezwarunkowy wybór Chrystusa prowadzi 
was do bezgranicznego umiłowania bliźniego! Ubóstwo i czystość 
czynią was prawdziwie wolnymi, abyście z całkowitym oddaniem byli 
posłuszni jedynej Miłości, która – gdy was pochwyci – poprowadzi was 
do rozprzestrzeniania jej wszędzie. Ubóstwo, posłuszeństwo i czystość 
drążą w was pragnienie Boga i głód Jego Słowa, które – wzrastając – 
stają się głodem i pragnieniem służenia bliźniemu, odczuwającemu 
brak sprawiedliwości, pokoju i pojednania. Przeżywane wiernie rady 
ewangeliczne przemieniają was w powszechnego brata lub w sio-
strę wszystkich, a wam pomagają śmiało kroczyć drogą świętości. 
Osiągniecie to, jeśli – przekonani, że dla was żyć to Chrystus (por. 
Flp 1, 21) – uczynicie ze swych wspólnot zwierciadło chwały Bożej 
i miejsca, w których nikomu nic nie jesteście dłużni poza wzajem-
ną miłością (por. Rz 13, 8). Dzięki właściwym wam charyzmatom, 
przeżywanym w duchu otwarcia na powszechność Kościoła, będziecie 
mogli przyczyniać się do zgodnego wyrażania bezmiaru darów Bożych 
w służbie całej ludzkości!

Zwracając się obecnie do was, drodzy seminarzyści, zachęcam 
was do nauki w szkole Chrystusa, abyście zdobywali cnoty, które 
pomogą wam przeżywać kapłaństwo służebne jako miejsce waszego 
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uświęcenia. Bez logiki świętości posługa jest jedynie zwykłą funkcją 
społeczną. Jakość waszego przyszłego życia zależy od jakości waszego 
osobistego związku z Bogiem w Jezusie Chrystusie, od waszych ofiar, 
od szczęśliwego łączenia wymogów waszej obecnej formacji. W ob-
liczu wyzwań ludzkiego życia dzisiejszy kapłan – podobnie zresztą 
jak kapłan jutra – jeśli chce być wiarygodnym świadkiem w służbie 
pokoju, sprawiedliwości i pojednania, musi być człowiekiem po-
kornym i zrównoważonym, mądrym i wielkodusznym. Po 60 latach 
życia kapłańskiego mogę wam wyznać, drodzy seminarzyści, że nie 
będziecie żałować nagromadzenia w czasie swej formacji skarbów 
intelektualnych, duchowych i duszpasterskich.

Jeśli chodzi o was, drodzy świeccy, którzy – pośród codziennych 
realiów życia – jesteście wezwani do bycia solą dla ziemi i światłem 
świata, to zachęcam was, abyście także odnowili swe zaangażowanie 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania. Posłannictwo to 
domaga się przede wszystkim wiary w rodzinę, zbudowaną zgodnie 
z planem Bożym oraz wierności samej istocie chrześcijańskiego 
małżeństwa. Wymaga też, aby wasze rodziny były niczym praw-
dziwe „kościoły domowe”. Dzięki sile modlitwy „przemienia się 
i doskonali życie osobiste oraz rodzinne, wzbogaca się dialog, 
przekazuje się wiarę dzieciom, wzrasta przyjemność z bycia ra-
zem, rodzina jednoczy się i staje coraz mocniejsza” (Przesłanie do 
uczestników Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku, 17 stycznia 
2009, nr 3). Sprawiając, że w waszych rodzinach panować będą 
miłość i przebaczenie, przyczynicie się do budowania Kościoła 
pięknego i silnego oraz do nadejścia większej sprawiedliwości 
i pokoju w całym społeczeństwie. W tym sensie zachęcam was, 
drodzy rodzice, do głębokiego szacunku dla życia i do świadcze-
nia przed swymi dziećmi o wartościach ludzkich i duchowych. 
Z przyjemnością przypominam, że 10 lat temu papież Jan Paweł II 
założył w Cotonou dla francuskojęzycznej Afryki sekcję Instytutu 
noszącego jego imię, aby przyczynić się do teologicznej i duszpa-
sterskiej refleksji nad małżeństwem i rodziną. W końcu szczególnie 
zachęcam katechistów – tych mężnych misjonarzy pracujących 
w najskromniejszych warunkach – do ciągłego ofiarowania, z nie-
ustanną nadzieją i zdecydowaniem, swej szczególnej i bezwzględ-
nie niezbędnej pomocy w szerzeniu wiary w wierności nauczaniu 
Kościoła (por. Ad gentes”,  nr 17).
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Na zakończenie mego spotkania z wami chciałbym zachęcić was 
wszystkich do wiary prawdziwej i żywej – niezachwianego fundamentu 
świętego życia chrześcijańskiego oraz do służby w budowie nowego 
świata. Miłość do Boga objawionego i do Jego Słowa, miłość do 
sakramentów i do Kościoła są skutecznym środkiem przeciw syn-
kretyzmom, które sprowadzają z właściwej drogi. Miłość ta sprzyja 
słusznej integracji prawdziwych wartości kultur w wierze chrześcijań-
skiej. Wyzwala od okultyzmu i zwycięża złe duchy, pobudza ją bowiem 
moc Trójcy Świętej. Przeżywana dogłębnie miłość ta jest również 
zaczynem wspólnoty, która łamie wszelkie przeszkody, sprzyjając tym 
samym budowaniu Kościoła, w którym nie ma już podziału między 
ochrzczonymi, wszyscy bowiem stanowią jedno w Jezusie Chrystusie 
(por. Ga 3, 28). Z wielką ufnością liczę na każdego z was, kapłani, 
zakonnicy i zakonnice, seminarzyści i wierni świeccy, że sprawicie, 
iż taki Kościół będzie żył. Zapewniając o swej bliskości duchowej 
i ojcowskiej i powierzając was Maryi Pannie, przywołuję dla was, 
wszystkich, dla waszych rodzin, młodzieży i chorych obfite błogo-
sławieństwo Boże!

W języku fon: AKLUNƆ NI KƆN FƐNU TƆN LƐ DO MI JI (Niech 
Pan napełni was swymi łaskami!).

tłum. kg (KAI)
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5. 
PRZEMÓWIENIE W BAZYLICE NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP

Ouidah, 19 listopada 2011 r.

[po angielsku]: 

Księża Kardynałowie, 
Drodzy bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, 
Drodzy bracia i siostry.

Dziękuję serdecznie sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów 
abp. Nikoli Eteroviciowi za jego słowa powitania i przedstawienia, 
jak również wszystkim członkom Rady Specjalnej dla Afryki, któ-
rzy przyczynili się do zebrania wyników obrad synodalnych w celu 
ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej.

Dziś wraz z podpisaniem Adhortacji Africae munus kończy się świę-
towanie wydarzenia synodalnego. Poruszyło ono Kościół w Afryce, 
który modlił się, zastanawiał się i dyskutował na temat pojednania, 
sprawiedliwości i pokoju. W procesie tym istniała szczególna bli-
skość między Następcą Piotra a Kościołami partykularnymi w Afryce. 
Biskupi, a także eksperci, audytorzy, goście specjalni i delegaci bra-
terscy przybyli do Rzymu, aby odbyć to ważne wydarzenie kościelne. 
Udałem się do Jaunde, aby wręczyć „Instrumentum laboris” obrad 
synodalnych przewodniczącym Konferencji Episkopatów i okazać 
w ten sposób swą troskę o wszystkie narody kontynentu afrykańskiego 
i sąsiednich wysp. Obecnie z radością ponownie przybyłem do Afryki, 
a bardziej konkretnie do Beninu, aby przekazać dokument końcowy 
tych prac. Podejmuje on refleksję ojców synodalnych, aby przedstawić 
jej syntezę wraz z różnymi aspektami duszpasterskimi.

 
[po francusku]:

Drugie Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Synodu Biskupów 
skorzystało z Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa bł. Jana 
Pawła II, w której mocno podkreślono pilną konieczność ewangeli-
zacji tego kontynentu, której nie można oddzielać od promocji ludz-
kiej. Z drugiej strony rozwinięto tam koncepcję Kościoła – rodziny 
Bożej. Koncepcja ta przyniosła wiele duchowych owoców Kościołowi 
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katolickiemu oraz dziełu ewangelizacji i promocji ludzkiej, którą 
pobudziła, a także całemu społeczeństwu afrykańskiemu. Wobec 
tego Kościół jest wezwany do odkrywania siebie coraz bardziej jako 
rodzina. W przypadku chrześcijan chodzi o wspólnotę wierzących, 
która wielbi Boga Trójjedynego, sprawuje wielkie tajemnice naszej 
wiary i ożywia z miłością więzi między osobami, grupami i narodami, 
ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi. W tej służbie 
pełnionej wobec każdej osoby Kościół otwiera się na współpracę ze 
wszystkimi częściami składowymi społeczeństwa, zwłaszcza z przed-
stawicielami Kościołów i Wspólnot kościelnych, nie pozostających 
jeszcze w pełnej jedności z Kościołem katolickim, jak również z re-
prezentantami religii niechrześcijańskich, przede wszystkim religii 
tradycyjnych i islamu.

Pamiętając o tym horyzoncie kościelnym, Drugie Zgromadzenie 
Specjalne dla Afryki skupiło się na zagadnieniu pojednania, sprawie-
dliwości i pokoju. Chodzi o sprawy ważne dla świata w ogóle, które 
jednak nabierają bardzo szczególnej aktualności w Afryce. Wystarczy 
wspomnieć o napięciach, aktach przemocy, wojnach, niesprawie-
dliwości, nadużyciach wszelkiego rodzaju, nowych i dawnych, jakie 
naznaczyły ten rok. Główny temat dotyczył pojednania z Bogiem 
i z bliźnim. Kościół pojednany w swoim łonie i między wszystkimi 
swymi członkami będzie mógł stać się proroczym znakiem pojedna-
nia na szczeblu społeczeństwa, każdego kraju i całego kontynentu. 
Pisze św. Paweł: „Wszystko to zaś pochodzi od Boga, który pojed-
nał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 
Kor 5, 18). Podstawa tego pojednania znajduje się w samej naturze 
Kościoła, który „jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli zna-
kiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego” (Lumen Gentium, nr 1). Na tej podstawie 
Kościół w Afryce jest powołany, aby promować pokój i sprawiedli-
wość „Brama bez powrotu”, która jest tu tak blisko, przypomina nam 
o tym obowiązku i wzywa, abyśmy demaskowali i zwalczali każdą 
formę niewolnictwa.

 
[po portugalsku]:

Nigdy nie należy się zniechęcać w szukaniu dróg pokoju! Pokój 
jest jednym z najcenniejszych dóbr! Aby go osiągnąć, należy mieć 
odwagę pojednania, które bierze się z przebaczenia, z woli rozpoczęcia 
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na nowo wspólnego życia, z solidarnej wizji przyszłości, z wytrwa-
łego pokonywania trudności. Ludzie pojednani i żyjący w pokoju 
z Bogiem i bliźnimi mogą działać na rzecz jeszcze większej sprawie-
dliwości w łonie społeczeństwa. Nie należy zapominać, że według 
Ewangelii pierwszym przejawem sprawiedliwości jest pełnienie woli 
Bożej. Z tego podstawowego wyboru pochodzą niezliczone inicjatywy, 
zmierzające do wspierania sprawiedliwości w Afryce i dobra wszyst-
kich mieszkańców tego kontynentu, przede wszystkim najuboższych 
i potrzebujących pracy, szkół i szpitali.

Afryko, ziemio Nowej Pięćdziesiątnicy, ufaj Bogu! Ożywiana 
Duchem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, stawaj się wielką 
rodziną Bożą, wielkoduszną wobec wszystkich swych synów i có-
rek, sprawców pojednania, pokoju i sprawiedliwości! Afryko, Dobra 
Nowino dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata!

tłum. kg (KAI) 
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6. 
SPOTKANIE Z DZIEĆMI,  

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. RITY

Cotonou, 19 listopada 2011 r.

Drogie dzieci,

Dziękuję biskupowi Porto-Novo – René-Marie Ehuzu, odpowie-
dzialnemu za duszpasterstwo społeczne w Konferencji Episkopatu 
Beninu, za jego słowa powitania. Wyrażam podziękowanie również 
księdzu proboszczowi i Aiszy za to, co powiedzieli mi w imieniu was 
wszystkich. Po tej pięknej chwili adoracji pozdrawiam was z wielką 
radością. Dziękuję za tak liczne przybycie!

Bóg, nasz Ojciec, zgromadził nas wokół swego Syna i naszego 
Brata – Jezusa Chrystusa, obecnego w hostii konsekrowanej w czasie 
Mszy św. Jest to wielka tajemnica, którą wielbimy i w którą wierzymy. 
Jezus, który tak bardzo nas kocha, jest prawdziwie obecny w taber-
nakulach wszystkich kościołów świata, w tabernakulach kościołów 
w waszych dzielnicach i waszych parafiach. Zapraszam was, abyście 
Go często odwiedzali i mówili Mu o swojej miłości.

Niektórzy z was przyjęli już swą pierwszą Komunię świętą, inni 
się do niej przygotowują. Dzień mojej pierwszej Komunii był jed-
nym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Dla was także, czyż nie? 
Dlaczego tak jest? Dzieje się tak nie tylko z powodu pięknych strojów 
lub podarunków, ani nawet przyjęcia świątecznego! Jest tak dlatego, 
że w tym dniu przyjmujemy po raz pierwszy Jezusa – Eucharystię. 
Gdy przyjmuję Komunię, Jezus przybywa, aby zamieszkać u mnie. 
Powinienem przyjąć Go z miłością i słuchać Go uważnie. W głę-
bi swego serca mogę Mu powiedzieć na przykład: „Jezu, wiem, że 
mnie kochasz. Daj mi swą miłość, abym ja Ciebie kochał i abym 
kochał innych Twoją miłością. Powierzam Ci swoje radości, swoje 
troski i swoją przyszłość”. Nie wahajcie się, drogie dzieci, mówić 
o Jezusie innym. Jest On skarbem, którym należy umieć dzielić się 
wielkodusznie. W dziejach Kościoła miłość Jezusa napełniała odwagą 
i mocą wielu chrześcijan, a nawet dzieci takie, jak wy! Tak św. Kizito 
– chłopiec ugandyjski – został skazany na śmierć, chciał bowiem żyć 
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zgodnie z wymogami chrztu, który dopiero co przyjął. Kizito modlił 
się. Zrozumiał, że Bóg jest nie tylko ważny, ale, że jest wszystkim.

Co to jest modlitwa? Jest to wołanie miłości, skierowane do Boga, 
naszego Ojca, z wolą naśladowania Jezusa, naszego Brata. Jezus 
udawał się na miejsce pustynne, aby się modlić. Podobnie jak Jezus, 
ja także mogę codziennie znaleźć ciche miejsce, w którym skupię 
się przed krzyżem lub świętym obrazem, aby rozmawiać z Jezusem 
i słuchać Go. Mogę również skorzystać z Ewangelii. Potem zachowuję 
w swym sercu fragment, który mnie poruszył i będzie mnie prowa-
dził w ciągu dnia. Pozostając tak przez krótką chwilę z Jezusem, 
pozwolę Mu napełnić mnie Jego miłością, Jego światłem i Jego ży-
ciem! Jestem wezwany, by tę miłość, którą otrzymuję w modlitwie, 
przekazać z kolei swym rodzicom, swym przyjaciołom, wszystkim 
tym, z którymi żyję, nawet tym, którzy mnie nie kochają, a także 
tym, których niezbyt cenię. Drogie dzieci, Jezus was kocha! Proście 
również swych rodziców, aby się modlili razem z wami! Niekiedy 
trzeba ich trochę nakłaniać. Nie wahajcie się tego robić! Bóg jest 
tak bardzo ważny!

Niech Maryja Panna, Jego Matka, nauczy was kochać Go coraz 
bardziej przez modlitwę, przebaczenie i miłość. Powierzam Jej was 
wszystkich, a także wasze rodziny i waszych wychowawców. Spójrzcie! 
Wyciągam różaniec ze swej kieszeni. Różaniec jest niczym narzędzie, 
którego można używać do modlitwy. Modlitwa różańcowa jest prosta. 
Być może już ją znacie, jeśli nie – poproście swych rodziców, aby jej 
was nauczyli. Zresztą każde z was otrzyma różaniec na zakończenie 
tego spotkania. Gdy będziecie mieli go w rękach, będziecie mogli 
modlić się za papieża, za Kościół i we wszystkich ważnych intencjach. 
Proszę was o tę modlitwę. A teraz, zanim pobłogosławię was z wielką 
miłością, odmówmy razem „Zdrowaś Maryjo” za dzieci całego świata, 
szczególnie za te, które cierpią z powodu choroby, głodu i wojny. 
Módlmy się teraz: „Zdrowaś Maryjo”...

tłum. kg (KAI)
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7. 
SPOTKANIE Z BISKUPAMI BENINU 
W NUNCJATURZE APOSTOLSKIEJ

Cotonou, 19 listopada 2011 r.

Księża Kardynałowie, 
Drogi Arcybiskupie Ganyé, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Beninu, 
Drodzy Bracia w biskupstwie.

Z wielką radością spotykam się dzisiejszego wieczoru z wami, 
pasterzami Kościoła katolickiego w Beninie. Dziękuję przewodniczą-
cemu waszej Konferencji Episkopatu, Jego Ekscelencji Antoine’owi 
Ganyé, arcybiskupowi Cotonou, za braterskie słowa, jakie wypowie-
dział w waszym imieniu. Wraz z wami cieszę się, że mogę dziękować 
Panu, w chwili gdy obchodzicie 150. rocznicę początków ewangeliza-
cji waszej ojczyzny. Istotnie, 18 kwietnia 1861 r. pierwsi misjonarze 
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich przybyli do Ouidah, rozpoczy-
nając tym samym nowy rozdział w głoszeniu Ewangelii w Afryce 
Zachodniej. Kościół jest szczególnie wdzięczny wszystkim misjo-
narzom, biskupom, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, osobom 
świeckim przybywającym z innych krajów lub pochodzącym z tego 
kraju, następującym jedni po drugich od tamtych czasów aż po dzień 
dzisiejszy. Wielkodusznie ofiarowali oni swe życie, niekiedy w sposób 
heroiczny, aby wszystkim była głoszona miłość Boga.

Obchody tego jubileuszu powinny być dla waszych wspólnot i każ-
dego ich członka okazją do głębokiej odnowy duchowej. Waszym 
zadaniem jako pasterzy ludu Bożego jest rozpoznanie jej zarysów 
w świetle Słowa Bożego. Z pewnością Rok Wiary, ogłoszony prze-
ze mnie z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, 
będzie dobrą okazją, która umożliwi wiernym ponownie odkrycie 
i pogłębienie swojej wiary w osobę Zbawiciela ludzi. Rzeczywiście 
od 150. lat mężczyźni i kobiety mają odwagę dawać z siebie wszystko 
w służbie Ewangelii, ponieważ zgodzili się, by Chrystus stał w cen-
trum ich życia. Dziś to samo podejście powinno być w centrum życia 
całego Kościoła. Oblicze Chrystusa ukrzyżowanego i chwalebnego 
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powinno prowadzić nas wszystkich, abyśmy świadczyli o Jego miłości 
do świata. Postawa taka wymaga ciągłego nawracania się, aby dać 
nową siłę prorockiemu wymiarowi naszego przepowiadania. Zadanie 
jego pobudzania i dopomagania w rozpoznawaniu znaków obecności 
Boga pośród osób i wydarzeń spoczywa na tych, którzy otrzymali 
misję prowadzenia ludu Bożego. Oby wszyscy wierzący osobiście i we 
wspólnocie spotkali się z Chrystusem i stali się jego posłańcami! To 
spotkanie z Chrystusem musi być mocno zakorzenione w przyjęciu 
i rozważaniu Słowa Bożego. Rzeczywiście, Pismo Święte powinno 
zajmować centralne miejsce w życiu Kościoła i każdego chrześcijani-
na. Zachęcam więc was, abyście uczynili z jego ponownego odkrycia 
źródło nieustannej odnowy, aby scalało ono życie codzienne wiernych 
i było coraz bardziej w centrum wszelkiej działalności kościelnej.

Tego Słowa Bożego Kościół nie może zatrzymać dla siebie. Jego 
powołaniem jest głoszenie go światu. Rok jubileuszowy powinien 
być dla Kościoła w Beninie wyjątkową okazją do ożywienia jego 
świadomości misyjnej. Gorliwość apostolska, która powinna ożywiać 
wszystkich wierzących wynika bezpośrednio z chrztu. Nie mogą więc 
oni uchylać się od odpowiedzialności za wyznawanie swojej wia-
ry w Chrystusa i Jego Ewangelię wszędzie tam, gdzie się znajdują 
i w ich życiu codziennym. Biskupi i księża są ze swej strony powołani 
do budzenia tej świadomości w rodzinach, parafiach, wspólnotach 
i różnych ruchach kościelnych. Po raz kolejny chciałbym z podzi-
wem podkreślić istotną rolę, jaką w działalności misyjnej waszych 
diecezji odgrywają katechiści. Z drugiej strony, jak już podkreśliłem 
w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Verbum Domini: „W żadnym 
wypadku Kościół nie może się ograniczyć do duszpasterstwa «zacho-
wawczego», przeznaczonego dla tych, którzy już znają Ewangelię 
Chrystusa. Misyjny zapał jest wyraźną oznaką dojrzałości wspólnoty 
kościelnej” (nr 95). Kościół musi więc iść do wszystkich. Zachęcam 
was do kontynuowania wysiłków na rzecz dzielenia się pracownikami 
misyjnymi z diecezjami najbardziej ich pozbawionymi, czy to waszym 
kraju, w innych krajach afrykańskich, czy też na bardziej odległych 
kontynentach. Nie lękajcie się wzbudzać powołań misyjnych księży, 
zakonników i zakonnic oraz ludzi świeckich!

Aby świat uwierzył w to Słowo, które głosi Kościół, niezbędna jest 
jedność uczniów Chrystusa między sobą (por. J 17, 21). Jako prze-
wodnicy i pasterzy waszego ludu jesteście wezwani, aby mieć żywą 
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świadomość łączącego was sakramentalnego braterstwa i jedynej misji 
jaką wam powierzono, abyście rzeczywiście byli znakami i krzewicie-
lami jedności w waszych diecezjach. W relacjach z waszymi kapłanami 
powinna dominować postawa słuchania, podejście indywidualne i oj-
cowskie, aby świadomi dobra jakiego dla nich pragniecie, przeżywali 
oni pogodnie i szczerze swe powołanie kapłańskie, promieniując 
nim wokół siebie z radością i wiernie wypełniając swoje zadania. 
Zachęcam was więc, abyście pomagali księżom i wiernym odkry-
wać na nowo piękno kapłaństwa i posługi kapłańskiej. Napotykane 
trudności, które mogą być niekiedy poważne, nigdy nie powinny 
być powodem do rozpaczy, lecz przeciwnie pobudzać w księżach 
i biskupach głębokie życie duchowe, które wypełniałoby ich serce 
coraz większą miłość do Chrystusa i przeobfitą gorliwość w uświęca-
niu ludu Bożego. Wzmocnienie więzi braterstwa i przyjaźni między 
wszystkimi będzie także ważnym wsparciem pozwalającym na postęp 
w poszukiwaniu rozwoju duchowego i ludzkiego.

Drodzy Bracia w biskupstwie, szczególnie troszczycie się o for-
mację przyszłych kapłanów waszych diecezji. Bardzo was zachęcam, 
abyście ją uczynili jednym z waszych priorytetów duszpasterskich. 
Jest rzeczą niezbędną, aby solidna formacja ludzka, intelektualna 
i duchowa pozwoliły młodym ludziom osiągnąć równowagę osobi-
stą, psychologiczną i emocjonalną, przygotowującą ich do podjęcia 
realiów życia kapłańskiego, szczególnie w dziedzinie relacji. Istotnie, 
jak napisałem w liście niedawno skierowanym do wszystkich semi-
narzystów, „najważniejszą rzeczą w drodze do kapłaństwa i w całym 
życiu kapłańskim jest osobista relacja z Bogiem w Jezusie Chrystusie. 
Kapłan (...) jest posłańcem Boga wśród ludzi. Pragnie prowadzić do 
Boga, a tym samym budować również prawdziwą wspólnotę ludzi”. 
W takiej właśnie perspektywie seminarzyści muszą nauczyć się żyć 
w stałym kontakcie z Bogiem. Dlatego też wybór moderatorów jest 
ważnym obowiązkiem biskupów. Zachęcam was, abyście dokonywali 
go roztropnie i z odpowiednim rozeznaniem. Moderatorzy, posiadając 
niezbędne cechy ludzkie i intelektualne, muszą się także troszczyć 
o postęp na drodze świętości, zarówno swój, jak i powierzonych im 
młodych ludzi, którym mają pomagać w poszukiwaniu woli Bożej 
odnośnie do ich życia.

Posługa biskupia, do której was wezwał Pan ma swoje radości 
i smutki. Spotykając się z wami dzisiejszego wieczoru chciałem 
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pozostawić każdemu z was przesłanie nadziei. W ciągu minionych 
150 lat Pan dokonał wielkich rzeczy wśród narodu benińskiego. 
Bądźcie pewni, że nadal wam towarzyszy każdego dnia w waszym 
zaangażowaniu w służbie ewangelizacji. Bądźcie zawsze pasterzami 
według serca Bożego, autentycznymi sługami Ewangelii. Tego właśnie 
oczekują od was mężczyźni i kobiety naszych czasów.

Drodzy Bracia w biskupstwie, na zakończenie naszego spotkania 
pragnę wam powiedzieć, jak bardzo się cieszę z powodu powrotu 
na ziemię afrykańską, a zwłaszcza do Beninu, z tej podwójnej okazji 
obchodów 150. rocznicy ewangelizacji waszej ojczyzny i przekaza-
nia posynodalnej Adhortacji apostolskiej Africae munus. Chciałbym 
wam podziękować, a za waszym pośrednictwem całemu narodowi 
benińskiemu za ciepłe przyjęcie, za – powiedziałbym – iście afrykań-
ską gościnność, jaką mi zgotowaliście. Zawierzam Maryi Dziewicy, 
Pani Afryki, każdą z waszych diecezji, a także was i waszą posługę 
biskupią. Niech Ona czuwa nad całym narodem benińskim! Z serca 
udzielam wam apostolskiego błogosławieństwa, jak również kapła-
nom, zakonnikom i zakonnicom, katechistom i wszystkim wiernym 
waszych diecezji!

tłum. st (KAI) 
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8. 
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  

NA STADIONIE PRZYJAŹNI

Cotonou,  20 listopada 2011 r.

Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
Drodzy Bracia i Siostry. 
  

Wielką radość sprawia mi odwiedzenie po raz drugi tego drogiego 
kontynentu afrykańskiego, w ślad za mym błogosławionym poprzed-
nikiem, papieżem Janem Pawłem II. Przybywając do was do Beninu, 
kieruję do was orędzie nadziei i pokoju. Chciałbym podziękować bardzo 
serdecznie abp. Cotonou, Antoine’owi Ganyé, za jego słowa powi-
tania i pozdrowić biskupów Beninu, a także wszystkich kardynałów 
i biskupów przybyłych z wielu krajów Afryki i z innych kontynentów. 
Kieruję moje gorące pozdrowienia do was wszystkich, umiłowani bracia 
i siostry, którzy przyszliście, aby uczestniczyć w tej Mszy św. celebro-
wanej przez Następcę Piotra. Myślę rzecz jasna o Benińczykach, ale 
także o wiernych z sąsiednich krajów języka francuskiego – Togo, 
Burkina Faso, Nigru i innych. Nasza celebra eucharystyczna w uro-
czystość Chrystusa Króla Wszechświata jest okazją do dziękczynienia 
Bogu za 150. rocznicę początków ewangelizacji Beninu, a także za II 
Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Synodu Biskupów, które odbyło 
się w Rzymie kilkanaście miesięcy temu.

Ewangelia, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, mówi nam, że Jezus, 
Syn Człowieczy, ostateczny sędzia naszego życia, zechciał przyjąć 
oblicze głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych 
i więźniów, wreszcie wszystkich osób, które cierpią lub są usuwane 
na margines. Nasza postawa wobec nich będzie więc uważana za 
postawę, jaką mamy wobec samego Jezusa. Nie dostrzegajmy tutaj 
jedynie zwykłej formy literackiej, zwykłego obrazu! Całe życie Jezusa 
jest tego ilustracją. On, Syn Boży stał się człowiekiem, dzielił nasze 
życie, nawet w najbardziej konkretnych szczegółach, stając się sługą 
swoich najmniejszych braci. On, który nie miał gdzie złożyć swej 
głowy, został skazany na śmierć na krzyżu. Taki jest król, którego 
świętujemy!
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Może to niewątpliwie wydawać się nam zaskakujące! Nawet dziś, 
podobnie jak 2000 lat temu, będąc przyzwyczajonymi do dostrzegania 
oznak królowania w sukcesie, mocy, pieniądzu czy władzy, mamy 
trudności z zaakceptowaniem takiego króla; króla, który czyni siebie 
sługą najmniejszych, najbardziej pokornych; króla, którego tronem 
jest krzyż. A mimo to, jak mówi Pismo Święte, właśnie w ten sposób 
objawia się chwała Chrystusa; to w pokorze swojego ziemskiego życia 
odnajduje On swą władzę sądzenia świata. Dla niego panowanie 
oznacza służbę! Prosi nas, abyśmy poszli za Nim tą drogą, służyli, 
zwracali uwagę na wołanie ubogich, słabych, odsuniętych na margines. 
Człowiek ochrzczony wie, że jego decyzja o pójściu za Chrystusem 
może go doprowadzić do wielkich ofiar, czasem nawet ze swego życia. 
Jednak, jak nam przypomniał św. Paweł, Chrystus zwyciężył śmierć 
i pociąga nas za sobą w swoje zmartwychwstanie. Wprowadza nas 
w nowy świat, świat wolności i szczęścia. Także i dziś wiele związków 
ze starym światem, tak wiele obaw więzi nas i przeszkadza nam w życiu 
wolnym i szczęśliwym. Pozwólmy Chrystusowi, aby nas wyzwolił od 
tego starego świata! Nasza wiara w Tego, który przezwycięża wszelkie 
nasze lęki, nasze nieszczęścia, daje nam dostęp do nowego świata, 
świata, w którym sprawiedliwość i prawda nie jest parodią, świata 
wewnętrznej wolności i pokoju z samym sobą, z innymi i z Bogiem. 
Takim darem obdarzył nas Bóg we chrzcie!

„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” (Mt 25, 34). 
Przyjmijmy w sercu wolnym i wypełnionym miłością Pana te słowa 
błogosławieństwa, jakie Syn Człowieczy skieruje w dniu Sądu do tych, 
którzy uznają Jego obecność wśród najpokorniejszych swych braci! 
Bracia i Siostry, ten fragment Ewangelii jest rzeczywiście słowem 
nadziei, ponieważ Król wszechświata stał się bardzo bliski nam, stał 
się sługą najmniejszych i najbardziej pokornych. Chciałbym z miłością 
zwrócić się do wszystkich, którzy cierpią, do chorych, do dotkniętych 
AIDS lub innymi chorobami, do wszystkich zapomnianych przez 
społeczeństwo. Odwagi! Papież jest wam bliski modlitwą i myślą. 
Odwagi! Jezus zechciał się utożsamić z maluczkimi, z chorymi; ze-
chciał dzielić wasze cierpienia i uznać was za braci i siostry, aby was 
uwolnić od wszelkiego zła, od wszelkiego cierpienia! Każdy chory, 
każdy ubogi zasługuje na nasz szacunek i miłość, ponieważ poprzez 
niego Bóg wskazuje nam drogę do nieba.
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Dzisiejszego poranka ponownie wzywam was, byście radowali się 
ze mną. Mija bowiem 150 lat odkąd krzyż Chrystusa został postawio-
ny na waszej ziemi, odkąd Ewangelia była na niej głoszona po raz 
pierwszy. Dziękujmy dziś Bogu za dzieło dokonane przez misjonarzy, 
przez „pracowników apostolskich” pochodzących spośród was lub 
przybyłych skądinąd, biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice, 
katechistów i wszystkich tych, którzy zarówno wczoraj jaki i dziś przy-
czynili się do rozszerzenia wiary w Jezusa Chrystusa na kontynencie 
afrykańskim! Oddaję cześć pamięci czcigodnego kard. Bernardina 
Gantina, który był przykładem wiary i mądrości dla Beninu i całego 
kontynentu afrykańskiego!

Drodzy bracia i siostry, wszyscy, którzy otrzymali ten wspaniały dar 
wiary, dar spotkania ze zmartwychwstałym Panem odczuwają również 
potrzebę głoszenia jej innym. Kościół istnieje, by głosić tę Dobrą 
Nowinę! Ten obowiązek zawsze jest pilny! Po 150. latach jest wielu 
ludzi, którzy jeszcze nie usłyszeli Chrystusowego orędzia zbawienia! 
Wielu jest też takich, którzy zachowują powściągliwość w otwarciu 
swoich serc na Słowo Boże! Wielu jest ludzi, których wiara jest słaba 
i których mentalność, sposób życia ignorują rzeczywistość Ewangelii; 
myślą oni, że poszukiwanie egoistycznego szczęścia, łatwego zysku 
czy władzy jest ostatecznym celem ludzkiego życia. Bądźcie żarliwymi 
i entuzjastycznymi świadkami otrzymanej wiary! Sprawiajcie, by wszę-
dzie jaśniało miłujące oblicze Zbawiciela, zwłaszcza wobec młodych 
ludzi szukających w trudnym świecie motywów życia i nadziei!

Kościół w Beninie wiele otrzymał od misjonarzy: on z kolei po-
winien zanieść to orędzie nadziei ludom, które jeszcze lub już nie 
znają Pana Jezusa. Drodzy bracia i siostry, zachęcam was do troski 
o ewangelizację w waszej ojczyźnie oraz wśród ludów waszego kon-
tynentu i całego świata. Niedawny Synod Biskupów dla Afryki przy-
pomina o tym usilnie: człowiek nadziei, chrześcijanin nie może być 
obojętny wobec swych braci i sióstr. Byłoby to całkowicie sprzeczne 
z postawą Jezusa. Chrześcijanin jest niestrudzonym budowniczym 
jedności, pokoju i solidarności, tych darów jakimi obdarzył nas sam 
Jezus. Będąc temu wiernymi współpracujemy w realizacji planu zba-
wienia Boga dla ludzkości.

Drodzy bracia i siostry, zachęcam was więc do umocnienia waszej 
wiary w Jezusa Chrystusa, poprzez autentyczne nawrócenie ku Niemu. 
Tylko On daje nam prawdziwe życie i może nas uwolnić od naszych 
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lęków i opieszałości, wszystkich naszych niepokojów. Odnajdujcie 
źródło waszego życia w chrzcie, który otrzymaliście i który uczynił 
was dziećmi Bożymi! Niech Jezus Chrystus daje wam wszystkim siłę, 
by żyć jako chrześcijanie i starać się wielkodusznie przekazywać no-
wym pokoleniom to, co otrzymaliście od waszych ojców w wierze! 
[w języku fon]: AKLUNƆ NI KƆN FƐNU TƆN LƐ DO MI JI (Niech 
Pan was napełni swoimi łaskami!)

 
[W języku angielskim]

W tym świątecznym dniu radujemy się z panowania Chrystusa 
Króla nad całą ziemią. To on uwalnia od wszystkiego, co utrudnia 
pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Musimy pamiętać, że prawdziwe 
królowanie polega nie na demonstracji siły, ale na pokorze służby, 
ani też nie na ucisku słabych, ale na zdolności chronienia ich, aby 
doprowadzić ich do życia w obfitości (por. J 10, 10). Chrystus króluje 
poprzez krzyż, a swymi otwartymi ramionami ogarnia wszystkich 
ludzi ziemi i pociąga ich do jedności. Przez Krzyż obala on mury 
podziałów, jedna nas ze sobą i z Ojcem. Modlimy się dziś za ludy 
Afryki, aby wszyscy mogli żyć w sprawiedliwości, pokoju i radości 
Królestwa Bożego (por. Rz 14, 17). Z tymi uczuciami serdecznie po-
zdrawiam wszystkich wiernych języka angielskiego z Ghany i Nigerii 
oraz krajów sąsiednich. Niech was Bóg błogosławi!

 
[W języku portugalskim]

Drodzy bracia i siostry z Afryki mówiący po portugalsku, któ-
rzy mnie słuchacie – kieruję do was wszystkich moje pozdrowienie 
i zachęcam was do ponowienia waszej decyzji o przynależności do 
Chrystusa i służenia Jego Królestwu pojednania, sprawiedliwości 
i pokoju! Jego Królestwo może być w naszym sercu zagrożone. Tutaj 
Bóg spotyka się z naszą wolnością. My – i tylko my sami – możemy 
uniemożliwić Mu panowanie nad nami, a tym samym utrudnić Jego 
panowanie nad rodziną, społeczeństwem i historią. Ze względu na 
Chrystusa, wielu mężczyzn i wiele kobiet zwycięsko przeciwstawiło 
się pokusom świata, aby wiernie żyć swą wiarą, niekiedy aż do mę-
czeństwa. Drodzy duszpasterze i wierni, bądźcie za ich przykładem 
solą i światłem Chrystusa na ziemi afrykańskiej! Amen.

tłum. st (KAI) 
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9. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS PRZEKAZANIA 

BISKUPOM AFRYKI ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ 
AFRICAE MUNUS

Cotonou, 20 listopada 2011 r. 

Księża Kardynałowie,
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
Drodzy Bracia i Siostry. 

Podczas tej uroczystej celebry liturgicznej dziękowaliśmy Bogu 
za dar II Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów, 
które odbyło się w październiku 2009 r. na temat: „Kościół w Afryce 
w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: «Wy jesteście solą 
dla ziemi. [...] Wy jesteście światłem świata»” (Mt 5, 13-14). Dziękuję 
wszystkim Ojcom synodalnym za ich wkład w prace tego zgroma-
dzenia synodalnego. Swoją wdzięczność kieruję także do Sekretarza 
Generalnego Synodu Biskupów, abp Nikoli Eterovicia, za wykonaną 
pracę oraz za jego słowa, jakie skierował w waszym imieniu.

Po wczorajszym podpisaniu posynodalnej Adhortacji apostol-
skiej Africae munus, cieszę się, że mogę ją dziś przekazać wszystkim 
Kościołom partykularnym za waszym pośrednictwem – przewod-
niczących Konferencji Episkopatów Afryki, zarówno krajowych 
jak i regionalnych, oraz przewodniczących Synodów katolickich 
Kościołów wschodnich. Po otrzymaniu tego dokumentu rozpoczy-
nają się na poziomie lokalnym fazy przyswojenia i zastosowania 
treści teologicznych, eklezjologicznych, duchowych i duszpaster-
skich zawartych w tej adhortacji. Tekst ten pragnie promować, 
zachęcać i umacniać różne istniejące już inicjatywy lokalne. Chce 
także zainspirować kolejne w Kościele katolickim w Afryce. 
 
[w języku angielskim:] 

Jedną z pierwszych misji Kościoła pozostaje głoszenie Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelii ad gentes, to znaczy ewangelizacja osób 
oddalonych od Kościoła w ten czy innym sposób. Chciałbym, aby 
ta adhortacja prowadziła was w głoszeniu Dobrej Nowiny Jezusa 
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w Afryce. Nie jest ona tylko jakimś orędziem lub słowem. Jest 
przede wszystkim otwarciem się i przylgnięciem do Osoby: Jezusa 
Chrystusa, Słowa Wcielonego. Tylko On ma słowa życia wiecznego 
(por. J 6, 68)! Na wzór Chrystusa, wszyscy chrześcijanie są powoła-
ni, by odzwierciedlać miłosierdzie Ojca i światło Ducha Świętego. 
Ewangelizacja zakłada i prowadzi do pojednania oraz krzewi pokój 
i sprawiedliwość.

 
[w języku portugalskim:] 

Drogi Kościele w Afryce, stawaj się coraz bardziej solą ziemi, tej 
ziemi, którą Jezus Chrystus pobłogosławił swoją obecnością, kiedy 
znalazł tutaj schronienie! Bądź solą ziemi afrykańskiej, pobłogo-
sławionej krwią tak wielu męczenników, mężczyzn, kobiet i dzieci, 
świadków wiary chrześcijańskiej aż do najwyższego daru swego życia! 
Stań się światłem świata, światłem Afryki, która często, pośród do-
świadczeń, poszukuje drogi pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich 
jej mieszkańców. Twoim światłem jest Jezus Chrystus, „Światłość 
świata” (J 8, 12). Niech Bóg cię błogosławi, droga Afryko!

tłum. kg (KAI)
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10. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS MODLITWY ANIOŁ 

PAŃSKI NA STADIONIE PRZYJAŹNI

Cotonou, 20 listopada 2011 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

Na zakończenie tej uroczystej liturgii, zjednoczeni przez Chrystusa, 
zwracamy się z ufnością do Jego Matki, aby odmówić modlitwę Anioł 
Pański. Po przekazaniu wam Adhortacji apostolskiej Africae munus 
pragnę powierzyć Maryi Dziewicy, Pani Afryki, nowy etap otwierający 
się przed Kościołem na tym kontynencie, aby towarzyszyła Ona przy-
szłości ewangelizacji całej Afryki, zwłaszcza na ziemi benińskiej.

Maryja z radością przyjęła zaproszenie Pana, aby stać się Matką 
Jezusa. Niech nas uczy odpowiadania na misję, jaką Bóg nam dziś 
powierza! Maryja jest tą kobietą z naszej ziemi, która otrzymała 
przywilej urodzenia Zbawiciela świata. Któż lepiej niż Ona zna war-
tość i piękno życia ludzkiego? Niech nigdy nie ustaje nasz zachwyt 
nad darem życia! Któż lepiej niż Ona zna nasze potrzeby, mężczyzn 
i kobiet nadal pielgrzymujących na ziemi? U stóp krzyża, zjedno-
czona ze swym ukrzyżowanym Synem, jest Ona Matką nadziei. Ta 
nadzieja pozwala nam podejmować codzienne życie z mocą, którą 
daje prawda ukazana przez Jezusa.

Drodzy bracia i siostry z Afryki, ziemi gościnnej dla Świętej 
Rodziny, nadal kultywujcie chrześcijańskie wartości rodzinne. Gdy 
wiele rodzin jest rozdzielonych, wygnanych, pogrążonych w żałobie 
z powodu niekończących się konfliktów, bądźcie twórcami pojednania 
i nadziei. Obyście zawsze trwali w radości wraz z Maryją Dziewicą 
wyśpiewującą Magnificat. Niech ta radość będzie w sercu waszych 
rodzin i waszych krajów!

Ze słowami modlitwy Anioł Pański zwracamy się teraz do naszej 
ukochanej Matki. Powierzmy Jej intencje, które nosimy w naszych 
sercach i módlmy się za Afrykę i cały świat.

tłum. st (KAI)
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11. 
PRZEMÓWIENIE POŻEGNALNE NA LOTNISKU 

IM. KARD. BERNARDINA GANTINA

Cotonou, 20 listopada 2011 r.

Panie Prezydencie, 
Eminencje i Ekscelencje, 
obecni tu Przedstawiciele władz i Drodzy Przyjaciele.

Moja podróż apostolska na ziemię afrykańską dobiega końca. 
Jestem wdzięczny Bogu za tych kilka dni spędzonych wśród was w ra-
dości i serdeczności. Dziękuję Panu, Panie Prezydencie, za uprzejme 
słowa i za liczne wysiłki podejmowane, aby mój pobyt był przyjemny. 
Dziękuję jednocześnie różnym władzom tego kraju i wszystkim wo-
lontariuszom, którzy wielkodusznie przyczynili się do powodzenia 
tych dni. Nie zapominam o wszystkich mieszkańcach Beninu, którzy 
przyjęli mnie gorąco i entuzjastycznie. Moja wdzięczność kieruje 
się także ku członkom Kościoła katolickiego, ku przewodniczącym 
różnych krajowych i regionalnych konferencji biskupich, którzy tu 
przybyli i oczywiście, w sposób szczególny, ku biskupom Beninu.

Pragnąłem ponownie odwiedzić kontynent afrykański, dla któ-
rego żywię szczególny szacunek i uczucie, jestem bowiem głęboko 
przekonany, że jest to ziemia nadziei. Mówiłem już zresztą o tym 
kilkakrotnie. Znajdują się tu prawdziwe wartości, zdolne uczyć świat, 
które wymagają jedynie rozwoju przy Bożej pomocy i z determi-
nacją Afrykańczyków. Może w tym ogromnie pomóc posynodalna 
Adhortacja apostolska Africae munus, otwiera ona bowiem perspekty-
wy duszpasterskie i wzbudzi ciekawe inicjatywy. Powierzam ją ogółowi 
wiernych afrykańskich, którzy uważnie ją przestudiują i przełożą na 
konkretne działania w swym życiu codziennym. Kardynał Gantin 
– ten wybitny Benińczyk, którego wielkość została uznana do tego 
stopnia, że to lotnisko nosi jego imię – uczestniczył wraz ze mną 
w wielu Synodach i potrafił wnieść do nich istotny i cenny wkład. 
Niech wam towarzyszy we wcielaniu w życie tego dokumentu!

Podczas tej wizyty mogłem spotkać się z różnymi warstwami społe-
czeństwa benińskiego i członkami Kościoła. Te liczne spotkania, tak 
różnorodnej natury, świadczą o możliwości zgodnego współistnienia 



36 PIELGRZYMKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO BENINU

w łonie narodu oraz między Kościołem a państwem. Dobra wola 
i wzajemny szacunek nie tylko pomagają dialogowi, ale mają zasad-
nicze znaczenie dla budowania jedności między osobami, grupami 
etnicznymi i narodami. Słowo „braterstwo” widnieje zresztą jako 
pierwsze wśród trzech słów w waszej dewizie narodowej. Życie razem 
jako bracia, mimo uzasadnionych różnic, nie jest utopią. Dlaczego 
kraj afrykański nie miałby wskazać reszcie świata drogi, jaką nale-
ży przebyć, aby żyć w prawdziwym braterstwie w sprawiedliwości, 
opierając się na wielkości rodziny i pracy? Oby Afrykańczycy mo-
gli żyć pojednani w pokoju i sprawiedliwości! Oto życzenie, jakie 
składam z ufnością i nadzieją, zanim opuszczę Benin i kontynent 
afrykański.

  Panie Prezydencie, jeszcze raz wyrażam Panu szczere podzię-
kowania, którymi obejmuję wszystkich Pana współobywateli, bisku-
pów benińskich i wszystkich wiernych Pańskiego kraju. Pragnę także 
zachęcić cały kontynent, aby coraz bardziej był solą ziemi i światłem 
świata. Niech Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Afrykańskiej 
błogosławi wam wszystkim! [w języku fon]: ACƐ MAWU TƆN NI 
KƆN DO BENIN TO Ɔ BI JI (Niech Bóg błogosławi Benin!).

tłum. kg (KAI) 
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1. 
LIST APOSTOLSKI 

W FORMIE „MOTU PROPRIO”  
OGŁASZAJĄCY ROK WIARY 

PORTA FIDEI

1. „Podwoje wiary” (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. 
Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego 
Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo 
Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. 
Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa 
całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy 
wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia 
wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który 
poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, 
którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę 
Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – oznacza  wiarę w jednego 
Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów 
posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który 
w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha 
Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na 
chwalebny powrót Pana.

2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem 
o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz wyraźniej ukazywać 
radość i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie z Chrystusem. 
W homilii podczas Mszy św. na rozpoczęcie mojego pontyfikatu po-
wiedziałem: „Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak, 
jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku 
przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje 
nam życie – pełnię życia” (1). Zdarza się obecnie dość często, że 
chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kultu-
rowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest 
oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie 
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to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowa-
ne (2). Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje 
jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym 
odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie 
wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z po-
wodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi.

3. Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło 
było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny 
człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – 
pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego 
i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). 
Musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie prze-
kazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie 
tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa w rze-
czywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą: 
„Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa 
na życie wieczne” (J 6, 27). My również, jak ci, którzy Go słuchali, 
zadajemy to samo pytanie: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali 
dzieła Boga?” (J 6, 28). Znamy odpowiedź Jezusa: „Na tym polega 
dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29). 
Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia 
w sposób ostateczny. 

4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem ogłosić Rok Wiary. 
Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość na-
szego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. 
11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowa-
nia Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez 
mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana Pawła II (3), aby 
ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Przygotowanie tego 
dokumentu, autentycznego owocu Soboru Watykańskiego II, było 
postulowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów 
w 1985 r. jako narzędzie mające służyć katechezie (4), i powstał dzięki 
współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego. Właśnie na paź-
dziernik 2012 r. zwołałem Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, 
którego temat brzmi „Nowa ewangelizacja mająca na celu prze-
kazywanie wiary chrześcijańskiej”. Będzie to sprzyjająca okazja do 
wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w okres szczególnej refleksji 
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i odkrywania na nowo wiary. Nie po raz pierwszy Kościół jest wzy-
wany do obchodów Roku Wiary. Mój czcigodny poprzednik, sługa 
Boży Paweł VI ogłosił podobny Rok Wiary w 1967 r., aby upamięt-
nić męczeństwo apostołów Piotra i Pawła w 1900. rocznicę złożenia 
przez nich najwyższego świadectwa. Miał to być w jego zamierzeniu 
uroczysty moment, w którym w całym Kościele będzie „prawdziwie 
i szczerze wyznana ta sama wiara”. Chciał on ponadto, aby ta wiara 
była potwierdzona w sposób „indywidualny i zbiorowy, wolny i świa-
domy, wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery” (5). Myślał, że 
w ten sposób cały Kościół będzie mógł zyskać na nowo „wyraźną 
świadomość swej wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby ją potwierdzić 
oraz wyznawać” (6). Wielkie wstrząsy, które miały miejsce podczas 
owego Roku, ukazały jeszcze wyraźniej potrzebę tego rodzaju ob-
chodów. Zakończyło je „Wyznanie wiary ludu Bożego” (7), co miało 
zaświadczyć, jak bardzo istotne treści, które od wieków stanowią 
dziedzictwo wszystkich wierzących, wymagają ciągłego potwierdzania, 
zrozumienia i pogłębiania w nowy sposób, aby dawać konsekwentne 
świadectwo w innych niż w przeszłości warunkach historycznych.

5. Pod pewnymi względami mój czcigodny poprzednik postrzegał 
ten Rok jako „konsekwencję i wymóg posoborowy” (8), dobrze zda-
jąc sobie sprawę z poważnych trudności swoich czasów, zwłaszcza 
w odniesieniu do wyznawania prawdziwej wiary i jej poprawnej in-
terpretacji. Uznałem, że zainaugurowanie Roku Wiary w połączeniu 
z 50. rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II może być dobrą 
okazją do tego, aby zrozumieć, że teksty należące do spuścizny po-
zostawionej przez ojców soborowych, zgodnie ze słowami bł. Jana 
Pawła II, „nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były 
należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne 
i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła. 
Dzisiaj, po zakończeniu Jubileuszu, szczególnie mocno odczuwam 
powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się 
dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako 
niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się 
rozpoczyna” (9). Ja również pragnę z naciskiem potwierdzić to, co 
powiedziałem na temat Soboru kilka miesięcy po moim wyborze 
na Następcę Piotra: „Jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle 
prawidłowej hermeneutyki, może on być i coraz bardziej stawać się 
wielką mocą służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła” (10).
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6. Odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo, jakie 
dają życiem wierzący: chrześcijanie są faktycznie powołani, aby przez 
samo swoje istnienie w świecie ukazywali blask Słowa prawdy, jakie 
pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór w Konstytucji dogma-
tycznej Lumen gentium stwierdził: „Podczas gdy Chrystus, «święty, 
niewinny, nieskalany» (Hbr 7, 26), nie znał grzechu (2 Kor 5, 21), 
lecz przyszedł jedynie dla przebłagania za grzechy ludu (por. Hbr 2, 
17), Kościół, w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem 
ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i od-
nowę. Kościół «wśród prześladowań świata i pociech Bożych podąża 
naprzód w pielgrzymce», głosząc krzyż i śmierć Pana, aż przyjdzie 
(por. 1 Kor 11, 26). Mocą zaś zmartwychwstałego Pana krzepi się, aby 
swoje utrapienia i trudności, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
przezwyciężać cierpliwością i miłością, a Jego misterium, choć pod 
osłoną, wiernie przecież objawiać w świecie, dopóki się ono na koniec 
nie ujawni w pełnym świetle” (11). 

W tej perspektywie Rok Wiary jest zachętą do autentycznego 
i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata. W ta-
jemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił w pełni miłość, 
która zbawia i wzywa ludzi do przemiany życia przez odpuszczenie 
grzechów (por. Dz 5, 31). Według apostoła Pawła, ta Miłość wprowa-
dza człowieka w nowe życie: „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć 
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali 
w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze to nowe życie kształtuje całą ludzką 
egzystencję, opierając się na radykalnej nowości zmartwychwstania. 
W takiej mierze, w jakiej człowiek dobrowolnie okazuje gotowość, 
jego myśli, uczucia, mentalność i zachowania powoli są oczyszczane 
i przekształcane, w procesie, który w tym życiu nigdy w pełni się nie 
kończy. „Wiara, która działa przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym 
kryterium myślenia i działania, które przemienia całe życie człowieka 
(por. Rz 12, 2; Kol 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Kor 5,17).

7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – miłość Chrystusa 
wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak 
jak wówczas, posyła On nas na drogi świata, abyśmy głosili Jego 
Ewangelię wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Swoją mi-
łością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokole-
nia: w każdym czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie 
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Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także 
dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na 
rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość 
i odnaleźć zapał do przekazywania wiary. Zaangażowanie misyjne 
wierzących, którego nigdy nie może zabraknąć, czerpie żywotną siłę 
w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy 
jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest 
przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Powoduje, że życie 
wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce rośnie, oraz umożliwia 
składanie skutecznego świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły 
słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by 
stali się Jego uczniami. Wierni, stwierdza św. Augustyn, „wzmacniają 
się przez wiarę” (12). Święty biskup Hippony miał słuszny powód, aby 
tak się wyrazić. Jak wiemy, jego życie było ciągłym poszukiwaniem 
piękna wiary, dopóki jego serce nie znalazło spoczynku w Bogu (13). 
Jego liczne pisma, w których wyjaśniał znaczenie wiary i prawdę wiary, 
pozostają aktualne do dziś jako bezcenne dziedzictwo i pozwalają 
nadal tak wielu ludziom poszukującym Boga znaleźć właściwą ścieżkę, 
aby dojść do „podwoi wiary”. 

Tak więc tylko gdy się wierzy, wiara rośnie i się umacnia; nie ma 
innej możliwości, by zyskać pewność co do własnego życia, jak tylko 
coraz bardziej powierzając siebie w ręce tej miłości, która zdaje się 
coraz większa, ponieważ swoje źródło ma w Bogu.

8. Z tej radosnej okazji pragnę zachęcić współbraci biskupów 
na całym świecie, żeby jednoczyli się z Następcą Piotra w tym 
czasie duchowej łaski, który daje nam Pan, by upamiętnić cenny 
dar wiary. Chcielibyśmy obchodzić ten Rok Wiary w sposób god-
ny i owocny. Potrzebna jest wzmożona refleksja na temat wiary, 
aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa uczynić bardziej 
świadomym i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza 
w okresie głębokiej przemiany, jaki ludzkość przeżywa obecnie. 
Będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego 
Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych 
domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego 
zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej 
wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe 
wspólnoty kościelne będą mogły w tym Roku złożyć publiczne 
wyznanie Credo.
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9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym pra-
gnienie wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, 
z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym za-
angażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, 
która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zara-
zem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (14). Jednocześnie 
pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej 
wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo 
odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla 
(15) i zastanowić się nad samym aktem wiary.

Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli 
uczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby 
nie zapominali o zobowiązaniu przyjętym wraz z chrztem. Słowami 
bogatymi w znaczenie przypomina o tym św. Augustyn, kiedy w ho-
milii na temat redditio symboli – przekazania Credo – mówi: „Skład 
Apostolski, który otrzymaliście wszyscy razem i który odmówiliście 
jeden po drugim, to słowa, na których opiera się, jak na stałym fun-
damencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest Chrystus 
Pan [...] Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście 
naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście zachowywać, co 
powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach 
i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie 
zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia” (16).

10. Chciałbym w tym miejscu przedstawić w zarysie program, któ-
ry pomoże w głębszym zrozumieniu nie tylko treści wiary, ale wraz 
z nimi także aktu, przez który decydujemy się całkowicie powierzyć 
Bogu, w pełnej wolności. Istnieje w istocie głęboka jedność między 
aktem, którym się wierzy, a treścią, z którą się zgadzamy. Apostoł 
Paweł umożliwia wejście w tę rzeczywistość, kiedy pisze: „Sercem 
przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami 
– do zbawienia” (Rz 10, 10). Serce wskazuje, że pierwszym aktem, 
przez który dochodzi się do wiary, jest dar Boga i działanie łaski, 
która przemienia osobę aż do głębi jej serca.

W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. 
Łukasz opowiada, że Paweł, kiedy przebywał w Filippi, poszedł w sza-
bat głosić Ewangelię paru kobietom; była wśród nich Lidia, a „Pan 
otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła” (Dz 16, 14). 
To wyrażenie zawiera ważny sens. Św. Łukasz uczy, że nie wystarcza 
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znajomość treści, w które należy wierzyć, jeżeli serce, autentyczne 
sanktuarium człowieka, nie zostaje otwarte przez łaskę, która umoż-
liwia głębsze spojrzenie i zrozumienie, że to, co zostało ogłoszone, 
jest Słowem Bożym.

„Wyznawanie ustami” wskazuje z kolei, że konsekwencją wiary jest 
dawanie świadectwa i zaangażowanie. Chrześcijanin nigdy nie może 
uważać, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją o tym, że 
jest się z Panem, żyje się z Nim. To „bycie z Nim” prowadzi do zro-
zumienia powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, 
że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecz-
nej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje 
z całą oczywistością ów publiczny wymiar wiary i głoszenia jej bez 
lęku każdej osobie. To dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji 
i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je szczerym i odważnym.

Wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym, jak i wspólnoto-
wym. Pierwszym podmiotem wiary jest bowiem Kościół. W wierze 
wspólnoty chrześcijańskiej każdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak 
przyłączenia do ludu wierzących, aby zyskać zbawienie. Jak stwierdza 
Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» – to wiara Kościoła 
wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede wszystkim 
w chwili chrztu. «Wierzymy» – to wiara Kościoła wyznawana przez 
biskupów zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez 
zgromadzenie liturgiczne wierzących. «Wierzę» – mówi także Kościół, 
nasza Matka, który przez swoją wiarę odpowiada Bogu i który uczy 
nas mówić: «Wierzę», «Wierzymy»” (17).

Jak można zauważyć, znajomość treści wiary jest istotna, by wyrazić 
swą zgodę, to znaczy, aby w pełni, rozumem i wolą, przyjąć to, co 
proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza w pełnię tajemnicy 
zbawczej, objawionej przez Boga. Zgoda oznacza więc, że kiedy się 
wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo gwa-
rantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia się i pozwala poznać 
swą tajemnicę miłości (18).

Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że w naszym kontek-
ście kulturowym wielu ludzi, choć nie twierdzi, że ma dar wiary, 
szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym 
istnieniu i świecie. To poszukiwanie jest autentyczną „preambułą” 
wiary, gdyż kieruje ludzi na drogę prowadzącą do tajemnicy Boga. 
Ludzki umysł nosi w sobie bowiem potrzebę tego, „co wartościowe, 
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nieprzemijalne” (19). Ta potrzeba stanowi nieustanne wezwanie, 
trwale wpisane w serce człowieka, aby wyruszać w drogę w poszuki-
waniu Tego, którego byśmy nie szukali, gdyby wcześniej nie wyszedł 
nam na spotkanie (20). Wiara zaprasza nas właśnie na to spotkanie 
i w pełni nas otwiera. 

11. Cenną i niezbędną pomocą w systematycznym poznawaniu 
treści wiary jest dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Jest on jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego 
II. W Konstytucji apostolskiej Fidei depositum, która nieprzypad-
kowo została podpisana w trzydziestą rocznicę otwarcia Soboru 
Watykańskiego II, papież Jan Paweł II napisał: „Katechizm przyczyni 
się w znacznym stopniu do odnowy całego życia Kościoła [...] Uznaję 
go za pożyteczne i właściwe narzędzie służące umacnianiu komunii 
Kościoła oraz za bezpieczną normę nauczania prawd wiary” (21).

Właśnie w tej perspektywie Rok Wiary powinien być wyrazem 
wspólnego zobowiązania do odkrycia na nowo i zgłębiania podstawo-
wych treści wiary, których systematyczna i organiczna synteza znaj-
duje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W nim bowiem staje 
się widoczne bogactwo nauczania, które Kościół przyjął, zachował 
i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma 
Świętego po ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy 
żyli na przestrzeni wieków, Katechizm stanowi trwały zapis wielu 
sposobów, w jakie Kościół medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, 
aby dać wiernym pewność w ich życiu wiary.

Samą swoją strukturą Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje 
rozwój wiary, a także porusza wielkie kwestie życia powszedniego. 
Stronica po stronicy odkrywamy, że to, co się przedstawia, nie jest 
jakąś teorią, ale spotkaniem z Osobą, która żyje w Kościele. Po 
wyznaniu wiary zostaje bowiem objaśnione życie sakramentalne, 
w którym Chrystus jest obecny, działa i nadal buduje swój Kościół. 
Bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie byłoby skuteczne, 
gdyż brakowałoby mu łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. 
Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat życia moralnego nabie-
ra swego pełnego znaczenia, jeżeli powiązane jest z wiarą, liturgią 
i modlitwą.

12. Z tego względu w Roku, o którym mówimy, Katechizm Kościoła 
Katolickiego może być prawdziwym narzędziem umacniania wiary, 
zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o formację chrześcijan, tak 
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istotną w naszym kontekście kulturowym. Mając to na uwadze, po-
prosiłem Kongregację Nauki Wiary, by w porozumieniu z kompe-
tentnymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej zredagowała Notę, która 
będzie zawierała wskazania dla Kościoła i wiernych, jak przeżyć ten 
Rok Wiary w sposób najbardziej efektywny i właściwy, w służbie 
wiary i ewangelizacji.

Bardziej niż w przeszłości wiara staje w obliczu szeregu pytań, wyni-
kających ze zmiany mentalności, która zwłaszcza w obecnych czasach 
zawęża zakres tego, co racjonalnie pewne, do osiągnięć naukowych 
i technologicznych. Jednakże Kościół nigdy nie bał się dowodzić, że 
nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ 
obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy (22).

13. W tym Roku niezmiernie ważne będzie przypomnienie historii 
naszej wiary, którą cechuje niezgłębiona tajemnica, jaką jest splot 
świętości i grzechu. Podczas gdy pierwsza z nich ukazuje ogromny 
wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty 
przez świadectwo swego życia, to drugi musi pobudzać każdego do 
szczerego i trwałego wysiłku nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia 
Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka.

W tym okresie będziemy nieustannie kierować wzrok ku Jezusowi 
Chrystusowi, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” 
(Hbr 12, 2); w Nim znajduje pełny sens wszelka udręka i tęsknota 
ludzkiego serca. Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia 
i bólu, moc przebaczenia w obliczu zniewagi i zwycięstwo życia nad 
nicością śmierci – wszystko znajduje swój pełny sens w tajemnicy 
Jego wcielenia, Jego stania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej 
słabości, aby ją przemienić mocą Jego zmartwychwstania. W Nim, 
który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, znajdują pełne 
światło przykłady wiary, które naznaczyły te dwa tysiące lat naszej 
historii zbawienia.

Przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła i uwierzyła w zapo-
wiedź, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania 
(por. Łk 1, 38). Gdy nawiedziła Elżbietę, z Jej ust popłynęła pieśń 
na cześć Najwyższego, za cuda, jakich dokonuje w tych, którzy się 
Jemu powierzają (por. Łk 1, 46-55). Z radością i drżeniem wydała 
na świat swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo 
(por. Łk 2, 6-7). Zaufawszy swemu oblubieńcowi Józefowi, udała 
się z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami 
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Heroda (por. Mt 2, 13-15). Z tą samą wiarą szła za nauczającym 
Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze 
Maryja cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując 
w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19.51), przekazała 
je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby 
otrzymać Ducha Świętego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).

Przez wiarę apostołowie zostawili wszystko, aby pójść za 
Nauczycielem (por. Mk 10, 28). Uwierzyli w słowa, którymi głosił 
królestwo Boże obecne i realizujące się w Jego osobie (por. Łk 11, 
20). Żyli w jedności z Jezusem, który ich nauczał i pozostawił im nową 
regułę życia, aby po Jego śmierci byli rozpoznawani jako Jego ucznio-
wie (por. J 13, 34-35). Przez wiarę poszli na cały świat, wypełniając 
polecenie niesienia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 
15), i bez żadnej obawy głosili wszystkim radość zmartwychwstania, 
którego byli wiernymi świadkami.

Przez wiarę uczniowie utworzyli pierwszą wspólnotę, zgromadzo-
ną wokół nauki apostołów na modlitwie, celebrowaniu Eucharystii, 
oddając do dyspozycji wszystkich to, co posiadali, aby zaspokoić 
potrzeby braci (por. Dz 2, 42-47).

Z powodu wiary męczennicy oddali swe życie, by zaświadczyć 
o prawdzie Ewangelii, która ich przemieniła i uczyniła zdolny-
mi do największego daru miłości, jakim jest przebaczenie swoim 
prześladowcom.

Przez wiarę kobiety i mężczyźni poświęcali swoje życie Chrystusowi, 
pozostawiając wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego posłu-
szeństwa, ubóstwa i czystości – konkretnych znaków oczekiwania na 
Pana, który przychodzi bez zwłoki. Przez wiarę tak wielu chrześcijan 
działało na rzecz sprawiedliwości, aby przełożyć na język konkretu 
słowo Pana, który przybył, aby głosić wyzwolenie z ucisku i rok łaski 
dla wszystkich (por. Łk 4,18-19).

Przez wiarę na przestrzeni czasów mężczyźni i kobiety w każdym 
wieku, których imię jest zapisane w księdze życia (por. Ap 7, 9; 13, 
8), wyznawali, że pięknie jest pójść za Panem Jezusem tam, gdzie byli 
wzywani, żeby dawać świadectwo, iż są chrześcijanami: w rodzinie, 
w życiu zawodowym, publicznym, w wykorzystywaniu charyzmatów 
i pełnieniu posług, do których byli powołani. 

Przez wiarę żyjemy także i my: dzięki rozpoznawaniu sercem Pana 
Jezusa, obecnego w naszym życiu i w historii.
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14. Rok Wiary będzie również dobrą okazją do wzmożonego 
składania świadectwa miłosierdzia. Św. Paweł przypomina: „Tak 
więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: [jednak] największa 
z nich jest miłość” (1 Kor 13, 13). Apostoł Jakub użył słów jeszcze 
mocniejszych, które zawsze pobudzały chrześcijan: „Jaki z tego po-
żytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 
będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli 
na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codzien-
nego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie 
się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie 
potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli 
nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale 
może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż 
mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie 
moich uczynków” (Jk 2, 14-18).

Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby 
uczuciem nieustannie zagrożonym przez zwątpienie. Wiara i miłość 
potrzebują siebie nawzajem, jedna pozwala bowiem drugiej się urze-
czywistniać. Niemało chrześcijan istotnie poświęca swoje życie z miło-
ścią osobom samotnym, zepchniętym na margines lub wykluczonym, 
jako tym, którzy jako pierwsi nas potrzebują i są najważniejsi z tych, 
których trzeba wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla 
się oblicze samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy rozpoznać 
w tych, którzy proszą o naszą miłość, oblicze zmartwychwstałego 
Pana. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) – te Jego słowa są prze-
strogą, o której nie wolno zapominać, i nieustannym wezwaniem, aby 
przekazywać innym tę miłość, z którą On troszczy się o nas. To wiara 
pozwala rozpoznać Chrystusa, a Jego miłość pobudza do tego, aby 
spieszyć Mu z pomocą za każdym razem, kiedy w bliźnim staje na 
drodze naszego życia. Umocnieni wiarą, patrzmy z nadzieją na nasze 
zaangażowanie w świecie, oczekując „nowego nieba i nowej ziemi, 
w których zamieszka sprawiedliwość” (2 P 3, 13; por. Ap 21, 1).

15. Będąc już u kresu życia, apostoł Paweł prosi swego ucznia 
Tymoteusza, by „zabiegał o wiarę” (por. 2 Tm 2, 22) z taką samą sta-
łością, jak kiedy był młodym człowiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Czujemy, 
że ta zachęta skierowana jest do każdego z nas, aby nikt nie był leniwy 
w wierze. Jest ona towarzyszką życia, pozwalającą nam dostrzegać 
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wciąż na nowo cuda, które czyni dla nas Bóg. Wiara, która stara się 
rozpoznawać znaki czasu we współczesności, zobowiązuje każdego 
z nas do stawania się żywymi znakami obecności Zmartwychwstałego 
w świecie. Współczesny świat szczególnie potrzebuje dziś wiarygod-
nego świadectwa osób mających umysł i serce oświecone przez Słowo 
Boże i zdolnych otwierać serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie 
Boga i prawdziwego życia, które nie ma końca.

„By słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało” (2 Tes 3, 1) – oby ten 
Rok Wiary sprawił, że nasza więź z Chrystusem Panem będzie się coraz 
bardziej umacniała, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwaran-
cja prawdziwej i trwałej miłości. Słowa apostoła Piotra rzucają ostatni 
promień światła na wiarę: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 
doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez 
to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego 
złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; 
wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się 
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej 
wiary – zbawienie dusz” (1 P 1, 6-9). Chrześcijanie w swym życiu zaznają 
radości oraz cierpienia. Iluż świętych doświadczało samotności! Iluż 
wiernych, także w naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas 
gdy chcieliby oni usłyszeć Jego pocieszający głos! Doświadczenia życia 
z jednej strony pozwalają zrozumieć tajemnicę krzyża i uczestniczyć 
w cierpieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), a z drugiej są wstępem do 
radości i nadziei, do których prowadzi wiara: „ilekroć niedomagam, 
tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). Wierzymy z mocnym przeko-
naniem, że Pan Jezus pokonał zło i śmierć. Powierzamy się Jemu z tą 
pewną ufnością: On, obecny wśród nas, zwycięża moc złego (por. Łk 
11, 20), a Kościół, widzialna wspólnota Jego miłosierdzia, trwa w Nim 
jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem.

Ten czas łaski zawierzmy Mace Bożej, nazwanej „błogosławioną”, 
ponieważ „uwierzyła” (Łk 1, 45).
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W Rzymie, u św. Piotra, 11 października 2011 r., 
w siódmym roku mojego pontyfikatu

Benedykt XVI 
 papież 
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2. 
LIST OJCA ŚWIĘTEGO  

DO ABP. JÓZEFA MICHALIKA

Berlin, Zamek Bellevue,  22 września 2011 r.

Do Czcigodnego Brata
Józefa Michalika
Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego

Wdzięcznym i radosnym sercem przyjęliśmy wiadomość o Tobie, 
Czcigodny Bracie, że mianowicie dnia 16 października tego roku, 
będziesz uroczyście obchodził Srebrny Jubileusz swej biskupiej posługi 
i dziękował Wszechmogącemu Bogu, który był łaskaw obdarzyć Cię 
tak wieloma darami.

My także chcemy uczestniczyć w Twojej radości i powiększyć ją 
przez te słowa, które z głębi serca napisane, przesyłamy do Ciebie na 
tę okoliczność. Okazałeś się bowiem dobrym pasterzem powierzonych 
Ci wiernych, którym niezmordowanie głosisz Ewangelię.

Wyświęcony na kapłana diecezji łomżyńskiej, 23 maja 1964 r., 
zaraz oddałeś się pasterskiej posłudze. Potem w krótkim czasie 
zdobyłeś znajomość wielu dyscyplin wiedzy teologicznej, studiując 
w Warszawie i Rzymie. Poszedłeś drogą sławnych teologów, rozwa-
żając pilnie nauczanie Kościoła i jednocześnie poznając Jego życie 
w różnych narodach Europy. Ozdobiony tytułem doktora powróciłeś 
do Polski, aby podjąć odpowiedzialne zadania w Kurii Biskupiej 
i seminarium Twojej rodzimej diecezji. Następnie wyjechałeś do 
Rzymu, gdzie otrzymałeś ważne zadania w Papieskiej Radzie do 
spraw Świeckich oraz pełniłeś urząd Rektora Papieskiego Kolegium 
Polskiego. Mając przed oczyma dzieło Nowej Ewangelizacji, którą 
błogosławiony Jan Paweł II powierzył wówczas całemu Kościołowi, 
podjąłeś staranie o postęp duchowy, kulturalny i intelektualny, tak 
wiernych świeckich, jak i kapłanów.

Sam Nasz Prześwietny Poprzednik, mając wzgląd na Twoją mą-
drość, wykształcenie i wierność, a szczególnie bogate doświadczenie, 
w roku 1986 mianował Cię biskupem gorzowskim i osobiście konse-
krował w Bazylice Piotrowej. Po siedmiu latach zostałeś przeniesiony 
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na stolicę metropolitalną w Przemyślu obrządku łacińskiego, którą do 
dzisiaj znakomicie kierujesz. Wypełniając roztropnie i gorliwie urząd 
biskupa pragniesz wspierać wszystkich wiernych powierzonych Twej 
pasterskiej trosce, aby coraz lepiej poznawali wolę Bożą i osiągnęli 
zbawienie. Mając dobre rozeznanie zmieniających się warunków życia 
w sferze duchowej, społecznej czy politycznej i korzystając ze środków 
społecznego przekazu, właściwie podajesz nauczanie Kościoła, uka-
zując i chroniąc niezmienną i wieczną prawdę Ewangelii. Z powodu 
tych i wielu innych talentów zostałeś także obdarzony zaufaniem 
Czcigodnych Współbraci Biskupów, którzy dwukrotnie wybrali Cię 
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Nie możemy nie 
wspomnieć także o wielkiej pracy, jaką podejmujesz w dykasteriach 
Stolicy Świętej, szczególnie w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich, 
w Kongregacji do spraw Biskupów i w Radzie Konferencji Biskupów 
Europy.

Tym Naszym listem, już dzisiaj chcemy złożyć Ci z serca najlep-
sze życzenia z okazji Twojego Srebrnego Jubileuszu posługi bisku-
piej oraz przypomnieć o licznych, z powodzeniem zrealizowanych 
przez Ciebie, dziełach duszpasterskich i wyrazić Ci Nasze uznanie. 
Ufając wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi Królowej 
Polski i świętego Józefa, prosimy Boskiego Pasterza, aby wspierał 
Cię zawsze swoją mocą.

Gorąco pragniemy Naszym Apostolskim Błogosławieństwem ob-
darzyć najpierw Ciebie, jak też i umiłowanych synów i córki, powie-
rzonych Twojej pasterskiej pieczy, oraz wszystkich uczestniczących 
w radosnych obchodach Twojego Jubileuszu. 
 
W Castel Gandolfo, dnia 9 września roku, 
w siódmym roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI,  
papież
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3. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O MIANOWANIU BISKUPEM   
KS.  MARKA SOLARCZYKA

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 1381/11 

 
Ojciec Święty Benedykt XVI

  mianował księdza dr. Marka SOLARCZYKA, dotychczaso-
wego proboszcza praskiej parafii katedralnej, biskupem pomocniczym 
diecezji warszawsko-praskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Hólar. 

Warszawa, 8 października 2011 r.

Abp Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski)
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4. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O MIANOWANIU BISKUPEM  
KS. PIOTRA GREGERA

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 1436/11

Ojciec Święty Benedykt XVI 

mianował księdza dr. Piotra GREGERA, zastępcę dyrektora 
Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, 
biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, przydzielając 
mu stolicę tytularną Assava.

Warszawa, 22 października 2011 r.

 
Abp Celestino Migliore 

Nuncjusz Apostolski
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5. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O ZMIANACH PERSONALNYCH  
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 1467/11

Ojciec Święty Benedykt XVI 

1. Przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia 
z posługi arcybiskupa metropolity katowickiego, złożoną zgodnie 
z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą katowickim dotychczaso-
wego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca.

Warszawa, 29 października 2011 r.

Abp Celestino Migliore  
Nuncjusz Apostolski
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6. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O PRZYJĘCIU REZYGNACJI  
BPA TEOFILA WILSKIEGO

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 1430/11 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI

przyjął rezygnację ks. bpa Teofila Wilskiego z pełnienia posługi 
biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 
i kan. 401 § 1 KPK.

Warszawa, 31 października 2011 r. 

Abp Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski 
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7. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O ZMIANACH PERSONALNYCH  
W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N.1535/11

Ojciec Święty Benedykt XVI

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr. 
z posługi Biskupa łomżyńskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 
Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza 
Stepnowskiego, kapłana tejże  diecezji, dotychczasowego kierowni-
ka biura w Kongregacji ds. Biskupów.

Warszawa, 11 listopada 2011 r.

Abp Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski
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8. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ 

O ZMIANACH PERSONALNYCH W 
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 1729/11 

Ojciec Święty Benedykt XVI

1. Przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka 
z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie 
z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą częstochowskim dotych-
czasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo.

Warszawa, 29 grudnia 2011 r. 

Abp Celestino Migliore  
Nuncjusz Apostolski
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9. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O ZMIANACH PERSONALNYCH  
W DIECEZJI GLIWICKIEJ

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 1729/11

Ojciec Święty Benedykt XVI

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Jana Wieczorka z posługi 
biskupa gliwickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego.

2. Mianował biskupem gliwickim dotychczasowego biskupa po-
mocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca.

Warszawa, 29 grudnia 2011 r.

Abp Celestino Migliore  
Nuncjusz Apostolski
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10. 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ  

O PRZYJĘCIU REZYGNACJI  
BPA RYSZARDA KARPIŃSKIEGO

Nuncjatura Apostolska w  Polsce 
N. 1670/11

 
Ojciec Święty Benedykt XVI

 
  przyjął rezygnację ks. bp. Ryszarda Karpińskiego z pełnie-
nia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, złożoną 
zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 KPK. 

Warszawa, 31 grudnia 2011 r.

Abp Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski





III. DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI
1. 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA  
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ  

KS. BPA MIECZYSŁAWA CISŁO

Drodzy Siostry i Bracia,
  
Ojciec Św. Benedykt XVI mianował nowym Metropolitą Lubelskim 

ks. bpa prof. dra hab. Stanisława Budzika, dotychczasowego Sekretarza 
Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Spełniła się modlitwa wiernych naszej archidiecezji, zanoszona od 
wielu miesięcy, o nominację następcy Księdza Arcybiskupa Józefa 
Życińskiego. Oto przybywa biskup, który mocno jest związany ze 
swoim poprzednikiem, gdyż był kapłanem diecezji tarnowskiej, był 
rektorem seminarium tarnowskiego oraz rzecznikiem ówczesne-
go biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, zanim przybył on do 
Lublina. Niezwykła to i symboliczna zbieżność faktów, że niegdyś 
biskup tarnowski w osobie księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego 
przybył do Lublina i dzisiaj także przychodzi biskup Stanisław Budzik 
z Tarnowa do Lublina.

Cieszymy się, że przychodzi człowiek o niezwykle bogatej osobo-
wości, z wielkim doświadczeniem życia kościelnego, wykształcony, 
z doświadczeniem profesorskim, które zdobywał i pogłębiał jako 
profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. To daje mu pełną 
płaszczyznę kontaktu ze środowiskiem akademickim. Podobnie jak 
zmarłemu Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu nie będzie mu obca 
żadna dziedzina duszpasterska: chorzy, bezdomni, dzieci, młodzież 
i całe społeczeństwo.

Już dzisiaj serdecznie zapraszam na ingres nowego arcybiskupa 
do Archikatedry Lubelskiej w dniu do 22 października o godzinie 
11.00. Będzie to ważne wydarzenie dla archidiecezji.

Otoczmy nowego Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego naszą 
modlitwą i życzliwością serca.

bp Mieczysław Cisło 
Administrator Archidiecezji Lubelskiej
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2. 
PRZESŁANIE KARD. STANISŁAWA DZIWISZA  

Z OKAZJI II ŚWIATOWEGO KONGRESU 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

kRAkÓw-ŁAGiewniki, 5 PAŹdZieRnikA 2011 R.

Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia,

Wobec wielu problemów, zagrożeń i kryzysów, a szczególnie 
poważnego zagrożenia utraty wiary przez młode pokolenie, zgro-
madziliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach, by wpatrywać się w oblicze Jezusa Miłosiernego i szu-
kać motywów nadziei. Jeszcze raz mocno zabrzmiały w naszych uszach 
słowa skierowane przez Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny: „Nie 
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do 
miłosierdzia Mojego” (Dz 300). Ojciec Święty Jan Paweł II, odczy-
tując orędzie Jezusa Miłosiernego, dokonał aktu zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu i przypomniał, że stąd wyszła iskra Bożego 
miłosierdzia, którą ogniem Bożej miłości powinna ogarnąć cały świat. 
Mówił wtedy: „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na 
całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia 
zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że „stąd ma wyjść iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (Dz 1732). Trzeba tę 
iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miło-
sierdzia” (Jan Paweł II, Homilia w Łagiewnikach, 17 VIII 2002).

Patrząc na rzesze pielgrzymów, które nawiedzają Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach uświadomiliśmy sobie, że 
znajdujemy się w miejscu szczególnym. Sam Bóg wybrał to miejsce, 
aby poprzez życie i świadectwo św. Faustyny objawiać światu ta-
jemnicę swojej miłości miłosiernej. Pan Jezus powiedział do swojej 
Sekretarki: „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem 
Boga. Wszystkie dzieła rąk moich, są ukoronowane miłosierdziem” 
(Dz 301). Dlatego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
jest przede wszystkim miejscem błagania o Boże Miłosierdzie „dla 
nas i całego świata”. Tutaj odczuwamy zagęszczenie trudnych ludz-
kich spraw, cierpień, dramatów osobistych i rodzinnych. Od wielu lat 
skupia się tu jak w soczewce wołanie o Boże Miłosierdzie i o nadzieję 
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dla człowieka i dla świata. Kontemplując oblicze Jezusa Miłosiernego 
w Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach uświadamiamy sobie, że to 
miejsce jest również symbole wielkiej walki o dusze ludzkie. Siostra 
Faustyna usłyszała pewnego dnia zaproszenie skierowane do niej przez 
Pana Jezusa: „Pomóż mi, córko moja, ratować dusze”(Dz 1032). Sama 
odpowiedziała na to wezwanie: „Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie, 
oto idę na podbój dusz, wsparta Twoją łaską” (Dz 1488).

Podstawową misją Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jest 
więc walka o dusze ludzkie, o ich zbawienie, o nawrócenie i o ich 
świętość. Jan Paweł II wyjaśnia nam, że „nawrócenie do Boga jest 
zawsze owocem «odnalezienia» tego Ojca, który bogaty jest w mi-
łosierdzie” (Dives in misericordia, nr 13). Tu dokonują się spotka-
nia z Bożą miłością, które decydują o losie człowieka. Sanktuarium 
w Krakowie-Łagiewnikach jest też szkołą nadziei. W świecie zawrot-
nego postępu nauki i techniki, a jednocześnie wstrząsanym głębo-
kimi kryzysami, nasza nadzieja wystawiona jest na wielka próbę. 
Sam postęp naukowy i techniczny coraz częściej jawi się nie tylko 
jako szansa dla człowieka, ale także jako zagrożenie. Wielu ludzi 
traci – w tym młodych – poczucie sensu własnej egzystencji. Na ten 
szerzący się dzisiaj pesymizm i głęboki kryzys nadziei, Ojciec Święty 
Benedykt XVI odpowiada: „To nie nauka zbawia człowieka. Człowiek 
jest zbawiony przez miłość […]. Istota ludzka potrzebuje miłości 
bezwarunkowej, potrzebuje pewności, która pozwala jej powiedzieć: 
«Ani śmierć ani życie [...], ani czas teraźniejszy, ani przyszły, ani 
moce […] ani żadne stworzenie nie może nas oddzielić od miłości 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym» (Rz 8,38-39). 
Jeśli istnieje taka miłość absolutna, wtedy – i tylko wtedy –człowiek 
jest «odkupiony»” (Spe salvi, nr 26). 

Dziś pragniemy potwierdzić naszą wierność orędziu Bożego 
Miłosierdzia przekazanemu światu przez św. Faustynę, wyjaśniane-
mu przez bł. Jana Pawła II i potwierdzonemu przez Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Tu w Krakowie-Łagiewnikach, skąd wyszła iskra mi-
łosierdzia i skąd ogień miłosierdzia rozchodzi się na cały świat, chcemy 
służyć wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy więc 
wszystkich czcicieli do źródła, z którego bije ożywcza woda, które 
oczyszcza i daje nadzieję, do Krakowa-Łagiewnik przez cały rok, 
a szczególnie za trzy lata na Światowe Spotkania Apostołów Bożego 
Miłosierdzia, aby u samego źródła umacniać swoją wiarę, nadzieję 
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i miłość. Chcemy wspólnie rozważać tajemnicę Miłosierdzia Bożego 
i z radością przekazywać ją współczesnemu światu spragnionemu 
Boga. W niedługim czasie, wsparci przez Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie przewidujemy powołanie Międzynarodowej 
Akademii Miłosierdzia Bożego, która będzie miała na celu zgłębianie 
doktryny i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Stanisław kard. Dziwisz  
Metropolita Krakowski

 

3. 
APEL JASNOGÓRSKI 

PODCZAS  KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PRZeMYŚl – kATedRA – 15 X 2011 R.

771 lat temu, wówczas gdy te polskie ziemie były niszczone ogniem 
i mieczem przez mongolskich najeźdźców, zwanych tatarami, zdą-
żających przez Ruś i docierających aż na Śląsk, gdzie dokonała się 
słynna bitwa pod Legnicą, św. Jacek Odrowąż z płonącego kościoła 
w Kijowie wynosi Najświętszy Sakrament. I wówczas usłyszał głos: 
„Jacku, mego Syna zabierasz a mnie zostawiasz?”.

Dominikański zakonnik, próbował się wymówić od zabrania ze 
sobą z zagrożonej świątyni, ciężkiej alabastrowej figury Matki Bożej. 
Lecz gdy otrzymał zapewnienie, że zdoła ją udźwignąć, wrócił i zabrał 
ze sobą statułę, która odtąd zwana jest Matką Bożą Jackową. Ona 
siedzi na tronie i prawą ręką obejmuje Dzieciątko Jezus, które bez-
piecznie wpatruje się w piękną, przepełnioną spokojem twarz swej 
Matki, zaś lewą dłonią Maryja trzyma otwartą księgę.

Ta właśnie rzeźba, jak głoszą wiekowe przekazy, została przez św. 
Jacka w jego drodze do Krakowa, pozostawiona właśnie tutaj w tym 
grodzie nad Sanem, najstarszym mieście na Kresach Wschodniej 
Rzeczypospolitej, którego historia sięga aż po X wiek, a nawet 
wcześniej. Maryjna figura przez przemyski lud czczona z wielkim 
nabożeństwem, została ogłoszona cudowną przez bpa Wacława 
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Sierakowskiego w 1760 r., a sześć lat później uhonorowana papie-
skimi koronami przez bpa Ignacego Krzyżanowskiego.

Pani Jackowa, z taką wiernością królująca nam w tej przemyskiej 
katedrze, zna dobrze miłość wiernych tej ziemi, którzy w swych róż-
nych doświadczeniach chętnie do Niej się garną. Zawsze obejmuje 
szczególną macierzyńską troską tych, którzy – na wzór św. Jacka – 
nie tylko starają się być blisko eucharystycznego Jezusa, karmiąc się 
Ciałem Pańskim i adorując swego Boga, niosąc Go niejako w samym 
sobie, ale również nie wymawiają się od zabierania Maryi ze sobą 
w swe codzienne życie. Z owej księgi, którą trzyma w ręce, Boża 
Matka podpowiada nam, czego nasz Stwórca od nas oczekuje, pod-
suwa nam byśmy Boże słowo czytali, rozważali je i nim żyli.

W 33. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, 
przygotowując się do pierwszego liturgicznego wspomnienia błogo-
sławionego Jana Pawła II, pragniemy wraz z całym Episkopatem 
Polski, zebranym w Przemyślu na swej Plenarnej Konferencji, dzię-
kować Bogu za dar beatyfikacji następcy św. Piotra, wywodzącego 
się z polskiej ziemi, spod Krakowa, z Wadowic. On to tutaj,  w twej 
obecności, o Maryjo, w tej katedrze cieszącej się kultem św. bpa 
Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionego ks. Jana Wojciecha 
Balickiego, modlił się 2 czerwca 1991 r., wspominając, iż wiele osób 
i miejsc z naszej ziemi nosi w  pamięci, w sercu oraz wraca do nich 
w modlitwie.  

Ten wielki człowiek modlitwy, dla którego czas rozmowy z Bogiem 
był zawsze najważniejszy, a różaniec – ten w październikowym miesią-
cu wyraźniej przywoływany – to skarb, jakim tak owocnie potrafił się 
posługiwać w swej pasterskiej misji, promieniował nim na wszystkich. 
Jego modlitwa pulsowała konkretnym życiem tylu ludzi, narodów, 
naszej polskiej ojczyzny i całego Kościoła. Świadectwo życia błogo-
sławionego Jana Pawła II nas onieśmiela i zawstydza, odsłania nasze 
duchowe rany i słabości, ale zachęca też do tego, by nie bać się bar-
dziej miłować Boga, Bożej Matce szczerze i konsekwentnie mówić: 
„cały jestem Twój” i kochać bliźniego swego, jak siebie samego.

Do Ciebie Matko Szafarko łask, ślemy błagania, gdyż Twa dobroć 
świeci nad słońca blask, tyś nam jedyną nadzieją. Twe oczy są łaskawe 
i ufamy, że staniesz się nam wsparciem w nowych doświadczeniach 
życia osobistego i narodowego. Pani przemyska cicha i skromna, 
zapatrzona w Jezusa i zatroskana o swoje dzieci. Zaprosiłaś nas 
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dzisiaj – ojczyznę naszą w kraju i na obczyźnie – reprezentowaną 
przez Episkopat Polski, odbywający w tym grodzie nad Sanem swe 
obrady, przywołałaś nas do siebie, tych którzy Tobie ufają i od Ciebie 
oczekują pomocy.

Matko Boża Jackowa przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci skła-
damy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy z uf-
nością wierząc w twe przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy 
nasze utrudzenia, strapienia, niepokoje, nasze nadzieje, radości 
i dziękczynienia. Wstawiaj się za nami, bo potrzeba nam na czasy obec-
ne szczególnego światła roztropności i mocy głosicieli Chrystusowej 
Prawdy. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia, gdyż słabniemy w drodze 
do świętości, upadamy kuszeni kłamstwem szatana, wołamy o łaskę 
życia według Bożych przykazań.

Polecamy Ci Matko na naszej przemyskiej ziemi, Kościół Twego 
Syna Jezusa Chrystusa, jego zadania i potrzeby, które wyraźniej zostały 
przywołane podczas obecnej Konferencji Episkopatu, jaką odbywa-
my, Pani Jackowa, pod płaszczem twej opieki. Weź w swą opiekę 
Ojczyzną naszą, cały wierny lud, Kardynałów, Biskupów, kapłanów 
i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abpa Józefa 
Michalika, naszego Pasterza i Metropolitę, który dzisiaj dziękuje 
za 25 lat swego biskupiego posługiwania. Bądź nam Pocieszycielką 
i Wspomożeniem, w twe matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, 
małżeństwa i rodziny, chorych i cierpiących, biednych i zapomnianych, 
każdego kto Ciebie o wstawiennictwo prosi i do Ciebie się ucieka.

Na srebrny jubileusz biskupich święceń Przemyskiego 
Metropolity, uproś Boża Matko, błogosławieństwo dla naszego 
Arcybiskupa Józefa. Niech jego serce zawsze płonie miłością do 
Boga i Chrystusowego Kościoła, niech jego namaszczone dłonie roz-
dzielają łaski i przez miłosierdzie leczą duchowe choroby wiernych. 
Niech jego usta pełne odważnej wiary, głoszą prawdę o Wcielonym 
Słowie i Ukrzyżowanym Zbawicielu, jego kapłańskie stopy nie 
męczą się w szukaniu zabłąkanych owiec. Aby nadal dla Kościoła 
Powszechnego, w Polsce i w naszej Archidiecezji był darem miłujące-
go Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz świadkiem zaufania do Ciebie 
Bożej Matki. O te dary Pani Jackowa prosimy dla naszego Pasterza. 
  Od poniedziałku wyrusz ze swoim synem Jezusem Chrystusem 
w tajemnicy Jego krzyża na drogi wszystkich parafii naszej archi-
diecezji. W osobliwym znaku tego krzyża wyrzeźbionego w drewnie 
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w naszej przemyskiej Stefkowej – krzyża znanego nam z ostatniej 
krzyżowej drogi w Wielki Piątek 25 marca 2005 r., kiedy Błogosławiony 
papież Jan Paweł II z namaszczeniem go całował – adorując w tym 
wizerunku tajemnicę Chrystusowej miłości, aż do końca, pragniemy 
wynagrodzić Bogu za wszelkie zniewagi i poniżanie tego chrześci-
jańskiego znaku w Przemyślu, w Polsce i na całym świecie.

O jakże jesteś sercu memu bliska Pani Przemyska, Pani 
Przemyska.

Przemyśl, 15 października 2011 r.

Bp Marian Rojek 

4. 
KOMUNIKAT Z 356. ZEBRANIA PLENARNEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W 33. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, w tygodniu 
poprzedzającym pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, 
biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 
Polski raz jeszcze dziękowali Bogu za jego beatyfikację. 

 1. Obrady plenarne Episkopatu odbywały się w Przemyślu, 
a okazją do zebrania w tym miejscu był srebrny jubileusz święceń 
biskupich metropolity przemyskiego, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika. Zebranie plenarne po-
przedziła wizyta biskupów we Lwowie, gdzie sprawowali Mszę św. 
w katedrze ślubów króla Jana Kazimierza, który w 1656 r. oddał 
naszą Ojczyznę pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Biskupi modlili 
się przy grobie św. abp. Józefa Bilczewskiego oraz nawiedzili także 
katedry obrządku greckokatolickiego i ormiańską.

2. Konferencja Episkopatu odbywała się w obecności nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Obradom przewod-
niczył abp Józef Michalik. Gośćmi zebrania plenarnego byli metro-
polita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki i abp Edward Nowak, były 
sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
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3. Nawiązując do niedawnych wyborów parlamentarnych, biskupi 
wyrażają ubolewanie, że ponad połowa Polaków nie wzięła udziału 
w głosowaniu. Tym samym nie skorzystała z możliwości wpływania 
na kształt stanowionego w Ojczyźnie prawa. Tym goręcej apelują do 
parlamentarzystów, których obywatele obdarzyli swoim zaufaniem, 
aby nie szczędząc sił dbali o dobro człowieka, rozwój życia społecz-
no-gospodarczego Ojczyzny i promowanie kultury.

4. Zebranie plenarne wybrało nowego sekretarza generalnego. 
Został nim bp Wojciech Polak, biskup pomocniczy archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Biskupi podziękowali abp. Stanisławowi Budzikowi, 
który przez ponad 4 lata sprawował tę funkcję, życząc mu owocnej 
posługi w archidiecezji lubelskiej. 

5. Zebranie plenarne dokonało też wyboru członków i przewodni-
czącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, którym został bp Grzegorz 
Ryś. Wchodzi ona w skład Komisji ds. Duszpasterstwa. W miejsce 
wybranego na sekretarza Episkopatu Polski bp. Wojciecha Polaka, 
delegatem ds. Polonii został wybrany bp Wiesław Lechowicz. Biskupi 
wybrali też nowego przewodniczącego Komisji ds. Misji – biskupa 
ełckiego Jerzego Mazura. Sprawozdanie z 10-letniej działalności zło-
żył dotychczasowy przewodniczący tej komisji bp Wiktor Skworc, 
któremu Episkopat wyraził wdzięczność za pracę w okresie dwóch 
kadencji. Najbliższa Niedziela Misyjna niech będzie dla nas okazją 
do modlitwy w intencji misji i misjonarzy oraz ofiarnego wsparcia 
materialnego tego dzieła Kościoła.

6. Zgromadzeni wysłuchali informacji biskupa polowego Józefa 
Guzdka o spotkaniu byłych żołnierzy alumnów, którzy w ramach 
represji wobec Kościoła katolickiego byli przymusowo powoływa-
ni do odbycia dwuletniej służby wojskowej. W latach 1959-80 taką 
służbę odbyło, głównie w trzech specjalnych jednostkach, ponad 3 
tysiące alumnów.

7. Episkopat zwraca uwagę na zauważalny wzrost tendencji 
do usuwania religii z przestrzeni publicznej. Biskupi wzywają do 
przeciwstawiania się tego rodzaju naciskom, które są niezgodne 
z Konstytucją, mówiącą, że „władze publiczne w Rzeczypospolitej 
Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wy-
rażania w życiu publicznym” (art. 25 ust. 2). Biskupi przypominają 
też zapis o misji telewizji publicznej i wartościach chrześcijańskich. 
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Ustawa o radiofonii i telewizji z 1992 r. jasno określa, że „audycje lub 
inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, 
a zwłaszcza chrześcijański system wartości” (art. 18 ust. 2 Ustawy 
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993 r. Nr 
7 poz. 34). Dwa lata później Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że 
przepis ten „zgodny jest z zasadą demokratycznego państwa praw-
nego” oraz „z zasadą równości” wyrażoną w Konstytucji.

8. W trakcie obrad biskupi przyjęli tekst listu pasterskiego „O sza-
cunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu związanych z kremacją 
zwłok”. Będzie on odczytany we wszystkich świątyniach w Polsce 
w niedzielę 13 listopada.

9. Październik to miesiąc rozpoczęcia zajęć naukowych i dy-
daktycznych na wyższych uczelniach. W tych dniach obchodzony 
był także Dzień Edukacji. Biskupi wyrażają swoją wdzięczność na-
uczycielom i wychowawcom za codzienny trud kształcenia młodego 
pokolenia. Apelują, aby ten proces był łączony z trudem wychowy-
wania. Równocześnie podzielają opinię przedstawicieli środowisk 
akademickich dotyczącą obniżającego się poziomu kształcenia na 
naszych wyższych uczelniach.

10. Zgromadzeni na zebraniu plenarnym podziękowali wiernym 
za ofiarowanie 1% podatku na rzecz Caritas, która przeznaczy otrzy-
mane środki dla ludzi potrzebujących. Wyrazili też wdzięczność wo-
lontariuszom za zaangażowanie w pracę charytatywną Caritas oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli za materialne wsparcie ofiar suszy 
w Afryce.

11. Zbliża się miesiąc listopad, a wraz z nim wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem, zwłaszcza 
w tym okresie, jest pamięć o zmarłych wyrażona modlitwą, ofiarą 
Mszy św. i nawiedzaniem cmentarzy. Biskupi przypominają wiernym, 
że w pierwszych ośmiu dniach listopada można zyskać odpust zupełny 
dla dusz cierpiących w czyśćcu.

Wszystkim wiernym w kraju i na emigracji biskupi z serca 
błogosławią.

Podpisali:  
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

zgromadzeni na 356. Zebraniu Plenarnym KEP

Przemyśl, 14-16 października 2011 r.
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5. 
OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO KEP 
PO ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH  
Z WPROWADZENIEM POPRAWEK DO 

POLSKIEGO TŁUMACZENIA 
KATECHIZMU DLA MŁODYCH YOUCAT

Po ukazaniu się informacji prasowych o błędach w polskiej wersji 
Katechizmu dla młodych Youcat i wydaniu oświadczenia przez Komisję 
Wychowania Katolickiego KEP, natychmiast powołano specjalną ko-
misję weryfikacyjną, na czele której stanął o. prof. dr hab. Andrzej 
Derdziuk OFMCap, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej 
KUL. W skład komisji weszli również: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, 
prof. KUL oraz dr Adam Zadroga, natomiast kwestie tłumaczenia 
z języka niemieckiego (język oryginału katechizmu) rozstrzygnięto 
przez konsultacje z germanistą dr. hab. Piotrem Kołtunowskim, pro-
fesorem UMCS w Lublinie.

Podczas prac komisja stwierdziła istnienie kilku błędów, które 
dotyczą głównie trzech punktów: 149 i 382 oraz tekstu na marginesie 
zamieszczonego na stronie 225:

a) kwestia zawarta w numerze 149 wynikła z niewłaściwego tłu-
maczenia tekstu niemieckiego, gdzie zamiast słowa „adoracja” wska-
zano na modlitwę i odpowiedź była nieadekwatna do pytania, co 
powodowało błędne wyjaśnienie danej kwestii. Obecnie ten punkt 
został poprawiony i zyskał brzmienie, które nie budzi wątpliwości, 
jeśli chodzi o nauczanie Kościoła;

b) zagadnienie dotyczące eutanazji zawarte w numerze 382 jest 
nieprecyzyjnie ujęte już w wersji niemieckiej, co samo w sobie po-
woduje nieporozumienie. Dosłowne przetłumaczenie tego tekstu do-
prowadziło do wpisania błędnego stwierdzenia, które jest niezgodne 
z nauczaniem Kościoła. W poprawionym wydaniu katechizmu jest 
wyraźne odróżnienie eutanazji biernej (zwaną niekiedy pośrednią) 
od zaniechania uporczywej terapii;

c) trzecia kwestia dotyczy nieprecyzyjnego przetłumaczenia wypo-
wiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI zawartej w książce Światłość 
świata, a znajdującej się na marginesie tekstu Youcat na str. 225. 
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Obecnie tłumaczenie tej wypowiedzi Papieża jest zaczerpnięte z wy-
danej przez Znak książki Światłość świata i nie budzi wątpliwości co 
do zgodności z tym, co rzeczywiście chciał przekazać Benedykt XVI. 
Inne zauważone nieścisłości i uchybienia dotyczące różnych kwestii 
językowych i stylistycznych zostały bardziej doprecyzowane. Niektóre 
z uchybień mają charakter powtórzenia obecnych w świadomości 
wielu katolików nieprecyzyjnych stwierdzeń z zakresu teologii i prawa 
kanonicznego. Nie powodują one jednak bezpośredniego przełożenia 
tych stwierdzeń na błędne postępowanie katolików, a co za tym idzie, 
nie dyskwalifikują będącego w obiegu obecnego wydania Katechizmu 
Youcat. Wszystkie poprawki, które zostały zasugerowane przez komi-
sję, zostały naniesione w drugim wydaniu Katechizmu Youcat, a całość 
zatwierdził bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP. Poprawiona wersja Youcat ukaże się drukiem na 
przełomie października i listopada 2011 r.

Na stronie Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła (www.edycja.pl), 
polskiego wydawcy Youcat, zostanie zamieszczona stosowna errata 
do pierwszego wydania katechizmu.

Jednocześnie, oceniając wartość merytoryczną Katechizmu Youcat, 
komisja oświadczyła: „Katechizm dla młodzieży jest cenną propozycją 
katechetyczną i ewangelizacyjną wychodzącą naprzeciw potrzebom 
ludzi młodych i służącą do przystępnego i syntetycznego przybliżenia 
i wyjaśnienia podstawowych prawd katolickiej wiary i moralności. 
Zaletą Youcat jest nie tylko młodzieżowa forma języka i grafiki, 
ułatwiająca zrozumienie, ale nade wszystko jego poważna zawar-
tość treściowa, mająca charakter głębokiego i rzetelnego wnikania 
w treść tego, w co wierzy i czego naucza Kościół katolicki. Youcat 
nie tylko podaje pewne stwierdzenia, ale je wyjaśnia i uzasadnia, 
czyniąc to w formie przystępnej i zrozumiałej dla przeciętnego mło-
dego czytelnika.

Youcat jest ważnym narzędziem, które może służyć jako punkt 
wyjścia w dyskusji z młodymi na temat wiary i moralności. Warto 
go uczynić przedmiotem katechezy i spotkań w grupach oraz zalecić 
do lektury indywidualnej.

bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji  

Wychowania Katolickiego KEP
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6. 
HOMILIA ABPA STANISŁAWA BUDZIKA  

W DNIU INGRESU  
DO ARCHIKATEDRY LUBELSKIEJ

lUBlin,  22 PAŹdZieRnikA 2011 R.

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniże-
li Ci?” – więcej niż wszyscy Apostołowie, więcej niż uczniowie 
i uczennice wędrujący za Mną po palestyńskiej ziemi, więcej 
niż tłumy zasłuchane w Moje słowo i podziwiające Moje cuda? 
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” – odpowiada trzy razy Piotr. 
Za każdym razem coraz ciszej. Za każdym razem coraz smutniej. Ma 
przecież świadomość swojej słabości. Pamięta, że trzy razy zaparł się 
Mistrza. Ale za każdym razem jest to odpowiedź płynąca z głębi serca 
i duszy. Pan Jezus ufa Piotrowi i powierza mu swoją owczarnię. 

Podobne pytanie usłyszał 33 lata temu błogosławiony Jan Paweł 
II. „Karolu, arcybiskupie krakowski, czy miłujesz mnie więcej niż 
wszyscy kardynałowie? Czy miłujesz mnie tak, aby stanąć na czele 
mojego Kościoła i wprowadzić go w trzecie tysiąclecie chrześcijańskiej 
wiary? Karol, który miał zostać papieżem, nie zawahał się ani przez 
chwilę. „Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham! Dlatego 
z pokorą i zaufaniem przyjmuję Twoje wezwanie, aby paść Twoją 
świętą owczarnię”. Przyjął, mimo iż przeczuwał, że swoją większą 
miłość będzie musiał okupić cierpieniem i niezrozumieniem, bólem 
z powodu dramatów całej ludzkiej rodziny.

„Czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli Ci?”. Takie pytanie stawia 
nam Chrystus, gdy powierza nam kolejne zadanie na drodze naszego 
życia i powołania; gdy konfrontuje nas z nowym wyzwaniem, które 
trzeba podjąć. Każdy z nas winien odpowiedzieć z pokorą, ale i z de-
terminacją Piotra: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz moją nędzę 
i moje rany. Nic we mnie nie jest przed Tobą zakryte. A mimo to 
dzielisz się ze mną troską o świętość Twego Kościoła, o zbawienie 
moich sióstr i braci. Ty wiesz, że Cię kocham!

Drodzy Bracia i Siostry! Z głębokim wzruszeniem przekraczam 
progi naszej pięknej Archikatedry, noszącej wezwanie św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Apostoła Ewangelisty. Podejmuję tym samym 
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posługę pasterską w Archidiecezji Lubelskiej, zleconą mi przez Ojca 
Świętego Benedykta XVI.

Wzywam na pomoc św. Jana Chrzciciela, poprzednika Zbawiciela. 
Chcę się od niego wciąż uczyć, jak prostować ludzkie ścieżki na 
przyjście Pana, tak aby znalazł gospodę w naszych domach, zawładnął 
naszymi sercami, kształtował nasze czyny.

Razem ze św. Janem Ewangelistą staję pod krzyżem Chrystusa, 
aby zaczerpnąć mocy płynącej z tajemnicy odkupienia; aby razem 
z umiłowanym uczniem usłyszeć słowa Zbawiciela: „Oto Matka 
Twoja” i aby tak, jak on wziąć Maryję do siebie, do swego domu 
i do swego serca na niełatwą drogę realizacji powierzonej mi pa-
sterskiej służby. Razem z wami wołam do Matki Bożej, czczonej 
w tej świątyni: „Od pół wieku w Twym spojrzeniu tkwi nadzieja, 
drzemie cud, Tyś otuchą w utrapieniu, gdy z ufnością błaga lud”.  
Podjęcie posługi pasterza archidiecezji lubelskiej ułatwia mi świa-
domość, że nie jestem sam. Święty Augustyn, niezrównany mistrz 
słowa, pozostawił nam obszerną homilię o pasterzach. Czytaliśmy 
ją niedawno przez wiele dni w brewiarzu. Wielki Święty zrobił nam, 
pasterzom, solidny rachunek sumienia; przypomniał o ciążącej na 
nas odpowiedzialności. A na początku uczynił interesujące rozróżnie-
nie. Posłuchajmy: „Odkąd na moje barki złożono brzemię, z którego 
trzeba zdać niełatwy rachunek, nie opuszcza mnie troska o godne 
spełnienie tego urzędu. […]. Choć z jednej strony przeraża mnie, 
że jestem dla was, z drugiej pociesza mnie to, że jestem z wami. 
Dla was jestem biskupem, z wami chrześcijaninem: Vobis sum epi-
scopus, vobiscum sum christianus. Tamto jest imieniem przyjętego 
obowiązku, to zaś imieniem łaski; tamto oznacza niebezpieczeństwo, 
to natomiast ratunek.” 

Kochani Wierni Archidiecezji Lubelskiej! Mieszkańcy Lublina 
oraz wszystkich wiosek i miast archidiecezji! Zwracam się do was 
słowami św. Augustyna: „Dla was jestem biskupem, z wami jestem 
chrześcijaninem”. Z wami, którzy na mocy chrztu i bierzmowania 
jesteście „plemieniem wybranym, królewskim kapłańskim, narodem 
świętym, ludem odkupionym”. Serdecznie was pozdrawiam i zachę-
cam, abyście podejmowali na co dzień odpowiedzialność za Kościół, 
który jest naszym domem. Abyście głosili słowem i życiem wszechmoc 
Tego, „który nas wyrwał z ciemności do swego przedziwnego światła”.  
Naszym wspólnym zadaniem jest czynić Archidiecezję Lubelską 
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domem i szkołą komunii. Tego sobie życzył bł. Jan Paweł II, które-
go liturgiczne wspomnienie dziś po raz pierwszy obchodzimy. To on 
podczas ostatniej swej pielgrzymki do Ojczyzny wzywał nas, abyśmy 
się stawali świadkami i narzędziami Bożego miłosierdzia. Niech więc 
nikt w domu Kościoła nie będzie osamotniony, wykluczony i zapo-
mniany. Bądźmy okiem dostrzegającym różnorakie oblicza ubóstwa, 
bądźmy sercem, które współczuje i kocha, bądźmy bratersko wycią-
gniętą dłonią, która niesie skuteczną pomoc. 

Niech nasze rodziny pozostaną szkołą miłości i wiary, prze-
kazując kolejnym pokoleniom najcenniejsze wartości religijne 
i narodowe, w harmonijnej współpracy z nauczycielami i wychowaw-
cami. Nie pozwólmy, aby podziały polityczne wtargnęły do wnę-
trza naszego domu, którym jest Kościół. Nie dajmy się podzielić 
i poróżnić, my, którzyśmy całą nadzieję złożyli w Chrystusie zmar-
twychwstałym. Nie mówmy, jak niegdyś mieszkańcy Koryntu: „Ja 
jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa!”. 
Św. Paweł przypomniał nam w dzisiejszym czytaniu, że jedność wie-
rzących zakotwiczona jest głęboko w tajemnicy jednego Boga w Trójcy 
Osób: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani 
do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna 
wiara i chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który działa ponad 
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Taka jedność nie wznosi murów, ale buduje mosty. Taka jedność 
nie może stawiać politycznej granicy przykazaniu miłości bliźniego. 
Taka jedność otwiera nasze serce na wszystkich braci wierzących 
w Chrystusa i na wszystkie dzieci wzywające jednego Boga; także 
na tych, którzy Go jeszcze szukają.

Zwracam się do was, Drodzy Bracia Kapłani, tak licznie dzisiaj 
zgromadzeni. „Vobis sum episcopus, vobiscum sum sacerdos – Dla 
was jestem biskupem, z wami jestem kapłanem”. Nie da się bez 
waszej posługi budować kościelnej komunii. Rodzi się ona przecież 
z Eucharystycznej Ofiary. A wiemy, że nie ma Eucharystii bez ka-
płaństwa, tak jak nie ma kapłaństwa bez Eucharystii.

Modlę się za was słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która 
mówiła: „Panie Jezu, który dałeś kapłanom moc przemieniania chleba 
i wina w Twoje Ciało i Twoją Krew, daj im moc przemiany ludzkich 
serc!”. Zachęcam was słowami św. Pawła z dzisiejszego czytania, 
„abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście 
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wezwani, z całą pokorą i cichością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 
Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. 

Niech waszym kapłańskim ideałem będzie Sługa Boży Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. 65 lat temu wkraczał do tej świąty-
ni jako nowy biskup lubelski. Jego wzorem „postawcie wszystko na 
Maryję”, by tak jak on oddać wszystko samemu Bogu – soli Deo. 
Trwajcie w jedności z waszym biskupem, budujcie kapłańską wspól-
notę, wspierajcie się nawzajem w niełatwych dla kapłanów czasach, 
otwierajcie się jeszcze bardziej na ludzi świeckich, uwzględniając 
ich charyzmaty, tak aby o każdej z waszych wspólnot można było 
powiedzieć: „Patrzcie, jak oni się miłują!”.

Drodzy Diakoni i Alumni! Odkrywajcie piękno kapłaństwa, tak 
entuzjastycznie opisane w dzisiejszym czytaniu przez proroka Izajasza: 
„O jak są pełne wdzięku na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, 
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, 
który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować»”.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia życia konsekrowanego! Niech 
wasze życie zanurzone w Bogu przypomina światu, że nasza ojczy-
zna jest w niebie; że Bóg jest celem, ku któremu wszystko zmierza; 
blaskiem, przy którym blednie wszelkie inne światło, pięknem, które 
samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca.

Szanowni Parlamentarzyści, Przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych! To wy dźwigacie na swoich barkach odpowiedzial-
ność za ład społeczny i dobro wspólne. Razem pochylamy się nad tym 
dobrem i nad człowiekiem w jego godności dziecka Bożego i w jego 
potrzebach życiowych. Niech Was inspiruje mądrość Chrystusowej 
Ewangelii.

Lublin to miasto uniwersytetów i szkół wyższych, wykładow-
ców i wielkiej rzeszy studentów. Zwracam się z pozdrowieniem do 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i całego świata akademic-
kiego. Dla was jestem biskupem – tak jak wy byłem studentem i wy-
kładowcą. Tak jak wy jestem zatroskany o sprawy nauki, kształcenia 
i wychowania. Wiem, jak bardzo głęboko leżały te sprawy na sercu 
mojemu nieodżałowanemu poprzednikowi, Księdzu Arcybiskupowi 
Józefowi Życińskiemu. Swoimi czynię słowa, jakie ks. abp Życiński 
skierował do ludzi młodych, poszukujących nie tylko wiedzy, ale 
i drogi życia: „Jako wasz Pasterz, życzę Wam serdecznie byście byli 
świadkami Bożego Piękna, odkrywanego […] w świecie. Byście 
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nie odrzucali Chrystusowej miłości, która wnosi w Wasze życie rys 
wielkości i poczucie sensu. Byście nigdy nie stali się niewolnikami 
materialnych konkretów, lecz potrafili odkrywać przedziwny świat 
Bożych wartości, które nie przynoszą wprawdzie wymiernych korzyści, 
ale bez których życie ludzkie byłoby jedynie wegetacją. Nawet jeśli 
luksusową, to jednak tylko wegetacją”.

Siostry i Bracia!
Wyszliśmy od pytania o miłość. Ona jest bowiem najważniejsza, 

bez niej wszystko traci kształt i barwę. Skuteczność naszych wysiłków 
zależy od miłości, jaką w nie inwestujemy. Pozwólcie, że na koniec 
z całą pokorą nawiążę do słów Ojca Świętego Benedykta XVI, jakie 
wypowiedział na początku swojej posługi. Odnoszą się do Ewangelii, 
którą dzisiaj odczytaliśmy. „Módlcie się za mnie – mówił Papież – 
abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym 
się nauczył bardziej miłować Jego trzodę – ciebie, Kościele święty, 
każdego z was z osobna i wszystkich razem. Módlcie się za mnie, 
abym nie uciekał z obawy przed wilkami”.

Ta ostatnia prośba wydawała się wówczas zaskakująca. Dzisiaj 
już się nie wydaje. Ani w odniesieniu do Ojca Świętego, ani w od-
niesieniu do nas. Mamy wręcz wrażenie, że całe stada drapieżnych 
wilków osaczają Chrystusową owczarnię. Ale nie możemy się lę-
kać. Zapewnia nas przecież św. Paweł, że jeżeli Bóg z nami, to któż 
przeciwko nam? A błogosławiony, wkrótce zapewne i święty, Jan 
Paweł II, woła do nas z nieba, tak jak wołał 33 lata temu z placu 
Świętego Piotra: „Non abbiate paura! Nie lękajcie się. Otwórzcie 
Chrystusowi drzwi!”.

Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu. Nie lękamy się, bo Bóg 
jest miłością. Trwamy mocni w wierze i wyznajemy ze św. Piotrem: 
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!”. Amen.

Abp Stanisław Budzik 
Metropolita Lubelski
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7. 
APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA 

KIEROWCÓW I BIURA RUCHU DROGOWEGO 
KGP DO KIEROWCÓW I PIESZYCH

„Przechodniu – nie daj się zabić, idąc na cmentarz, aby 
tam nie zostać na zawsze…” 

Śmierć, kalectwo, cierpienie, nieszczęście poszkodowanego i dra-
mat jego rodziny – tym niejednokrotnie kończy się bezmyślność na 
drodze!

Piesi pojawiają się na drogach prawie tak często jak samochody 
– różnica polega na tym, że wobec rozpędzonych maszyn są całko-
wicie bezbronni. Wypadki z ich udziałem stały się obecnie niezwykle 
poważnym problemem. Zwracamy uwagę, że właśnie zaczął się dla 
pieszych najgorszy okres – jesień i zima to czas szczególnie niebez-
pieczny. Szybko zapadający zmrok, mgły, deszcz i silny wiatr sprzy-
jają powstawaniu na drodze niezwykle groźnych sytuacji. Apelujemy 
więc do wszystkich: kierowców i pieszych: „Przestrzegajcie przepisów 
ruchu drogowego”.

– Piesi: nie lekceważcie obowiązku poruszania się lewą stro-
ną drogi, używajcie elementów odblaskowych. Pamiętajcie, że 
ubrany na czarno człowiek poruszając się po zmroku, „zlewa się” 
z otoczeniem i jest praktycznie niewidoczny dla prowadzących 
samochody. 

– Rowerzyści: poruszajcie się na sprawnych, oświetlonych rowe-
rach i zawsze na trzeźwo.

– Kierowcy: pamiętajcie, że wasza nieostrożność może skończyć 
się czyjąś śmiercią. 

Zadbajmy też wszyscy o ludzi starszych. Uczulajmy ich na zagro-
żenia. Analiza wypadków drogowych dowodzi, że rocznie kilkaset 
osób w wieku powyżej 60. roku życia jest ofiarami wypadków dro-
gowych. Główne przyczyny tych zdarzeń to: nieostrożne wejście na 
jezdnię przed jadącym samochodem, wychodzenie na jezdnię zza 
przeszkody (np. zza autobusu) i przechodzenie przez jezdnię w miej-
scu niedozwolonym. 
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Uważajmy więc wszyscy na drogach, aby nie tylko uniknąć tragedii, 
ale spokojnie wyruszać w drogę i bezpiecznie wracać do domu!

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców 
i Biuro Ruchu Drogowego KGP

 
 

8. 
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
O SZACUNKU DLA CIAŁA ZMARŁEGO  

I OBRZĘDACH POGRZEBU
 (W PRZYPADKU KREMACJI)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1. Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci modlitewnej 
o zmarłych. Liczniej uczestniczymy we mszach świętych sprawowanych 
za zmarłych i odwiedzamy cmentarze, zatrzymując się w miejscach, 
gdzie spoczywają nasi bliscy. Zapalamy znicze i kierujemy do Boga 
prośby o wieczne szczęście dla nich. W ostatnich latach coraz więcej 
osób zatrzymuje się jednak nie przy grobie, lecz przed miejscem, 
w którym złożona została urna z prochami osoby zmarłej. Praktyka 
kremacji ciał naszych zmarłych staje się coraz bardziej powszechna. 
W niektórych przypadkach jest to wyraz podążania za szerzącą się 
modą, często nacechowaną laickimi poglądami. Tymczasem wielo-
wiekowa tradycja chrześcijańska, oparta na przekazach biblijnych, 
a także nasza kultura narodowa, zawsze z szacunkiem odnosiła się 
do ciała osoby zmarłej. Przejawia się to w modlitewnym czuwaniu 
przy zmarłym, a zwłaszcza w religijnej ceremonii pogrzebowej, pod-
czas której z należną czcią modlimy się przy trumnie z ciałem oso-
by zmarłej, sprawujemy Mszę św. oraz uczestniczymy w obrzędzie 
ostatniego pożegnania. Kapłan okadza złożone do trumny ciało 
zmarłego, kropi wodą święconą, aby następnie złożyć je w grobie. 
Z szacunkiem odnosimy się nie tylko do grobów naszych bliskich, 
ale również do grobów świętych i błogosławionych, a także czcimy 
ich relikwie, prosząc o wstawiennictwo u Boga.
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2. W miarę rozwoju cywilizacji pojawił się w naszej zachodniej 
kulturze także zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprzeci-
wiał się tej praktyce wówczas, kiedy była ona formą demonstracji 
antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wiary 
w zmartwychwstanie ciała. Dziś, gdy dla wielu kremacja przestała 
być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, 
Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważa wiary w zmartwych-
wstanie ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3). Kościół nadal jednak 
zaleca i popiera biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Godność 
osoby ludzkiej, a więc i ciała człowieka, wynika z największego wy-
darzenia w dziejach ludzkości, jakim jest tajemnica wcielenia Syna 
Bożego. On, dla którego Ojciec powołał do istnienia wszystkie byty 
i uczynił człowieka koroną stworzeń, przyjął ludzką naturę i objawił 
się w ludzkim ciele. Jezus Chrystus przeszedł przez wszystkie etapy 
ludzkiego życia: najpierw w łonie Matki – Dziewicy z Nazaretu, potem 
dzieciństwo i młodość, następnie publiczną działalność, a wreszcie 
mękę i śmierć. Wiemy, że po odkupieńczej śmierci Jego ciało zo-
stało złożone w grobie i wierzymy, że w tym ciele zmartwychwstał 
trzeciego dnia. W swoim uwielbionym ciele ukazywał się apostołom 
przez czterdzieści dni i wstąpił na ich oczach do nieba, by, siedząc 
po prawicy Ojca, wstawiać się za nami.

Wielka prawda o godności ludzkiego ciała, ukazana przede wszyst-
kim w życiu samego Syna Bożego, zawsze była przyjmowana i prze-
żywana w Kościele, co przejawiało się w szacunku i trosce o ludzkie 
ciało zarówno za życia, jak i po śmierci. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z sza-
cunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. 
Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała; 
jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego” 
(KKK 2300).

3. W ostatnim czasie spotykamy się w naszym kraju z coraz częstszą 
praktyką kremacji zwłok, która stała się jednym ze znaków naszej 
epoki. Powstają specjalne miejsca na cmentarzach, gdzie składa się 
urny, jak też nowe krematoria, w których spalane są ciała zmarłych. 
Dlatego wiele osób stawia sobie dziś pytania: jaka ma być forma 
mojego pogrzebu? Czy nie domagać się spopielenia swojego ciała? 
Jak pochować swoich zmarłych? Wszystkich jednak, którzy rozwa-
żają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali 
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pochopnie i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję. „Prochy bo-
wiem wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» 
w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto właśnie ciału, a nie pro-
chom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu 
świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego” 
(Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3).

Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których 
Kościół nie może zaakceptować, takie jak rozsypywanie prochów 
w określonych miejscach (tzw. ogrodach pamięci) lub przechowy-
wanie ich w różnej formie w domu. Inną konsekwencją kremacji 
może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca czasowego 
spoczynku zmarłych. Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na 
nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, 
o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są tak-
że miejscem publicznej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych. 
Groby na cmentarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają 
związek z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze rodzinnym, jak 
i narodowym. W taki sposób należy patrzeć na groby nie tylko swoich 
bliskich, ale także tych, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę 
lub w inny sposób przyczynili się do rozwoju jej kultury duchowej 
i materialnej.

4. Biorąc pod uwagę przekaz płynący z Pisma Świętego i tradycji 
chrześcijańskiej, Kościół nadal zaleca zachowywanie dotychczasowego 
zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Ponieważ w ostatnich latach przyjęły 
się w naszym kraju zróżnicowane praktyki obrzędów liturgicznych 
towarzyszących kremacji ciał zmarłych i złożeniu urny do grobu lub 
do specjalnej niszy na cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli ścianie 
z urnami, biskupi polscy – pragnąc uporządkować sposób sprawo-
wania liturgii pogrzebowej – zwrócili się do Kongregacji do spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie Obrzędu 
złożenia urny do grobu. Stolica Apostolska, dekretem z 7 lipca 2010 
r., zatwierdziła sam obrzęd, jak i normy wykonawcze związane z kre-
macją ciała ludzkiego. W oparciu o zatwierdzone normy i podane 
wskazania biskupi polscy stwierdzają:

A. Obrzędy pogrzebowe z Mszą św. i z ostatnim pożegnaniem 
włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyja-
ciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludz-
kiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany 
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ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy pogrzebowe z ostatnim poże-
gnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź 
w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księdze li-
turgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu (Katowice 19911, 20012).

Już w 1977 r. Stolica Apostolska wyjaśniła, że „nie wydaje się 
stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na 
celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, 
ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego” 
(Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3).

B. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpaster-
skie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane 
w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną. Może to 
mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko 
od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie docze-
snych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu 
przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, 
czyli na Mszy św. połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmar-
łego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub 
kolumbarium. Podczas obrzędu liturgicznego pogrzebu, po kremacji, 
urnę stawia się przed prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym 
kirem obok zapalonego paschału.

C. Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza św. po-
grzebowa i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym 
złożeniu urny w grobie może przewodniczyć kapłan lub diakon albo 
osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzęd sprawowany jest 
przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

D. Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania pro-
chów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub 
w innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy człowieka zawsze 
należy składać do grobu, w specjalnym kolumbarium lub w kaplicy 
na cmentarzu. Każde takie miejsce pochówku wyraża wiarę chrze-
ścijanina w ostateczne zmartwychwstanie.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
5. Wyznawana w chrześcijańskim Credo wiara w ciała zmartwych-

wstanie kształtowała naszą wiekową tradycję i szacunek do każde-
go zmarłego, którego ciało ze czcią składamy do grobu. Zmarłych 
polecamy miłosiernemu Bogu, który wskrzesił z martwych Jezusa 
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Chrystusa, a kiedyś i nas „pochwyci za rękę i wprowadzi do domu 
wiecznego trwania”, jak głosi hymn modlitwy na zakończenie dnia. 
Korzystając z okazji, pragniemy również zachęcić was do stałej pa-
mięci modlitewnej o naszych zmarłych. Pielęgnujmy przekazane 
nam zwyczaje, uczmy tego młode pokolenie, aby i o nas pamiętano 
w modlitwach oraz podczas liturgii. Msza święta w intencji zmarłych 
jest najcenniejszym darem, jaki możemy im ofiarować. 

Ożywieni wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego udzielamy Bożego 
błogosławieństwa dla umocnienia nadziei, że razem z Chrystusem 
wszyscy zmartwychwstaniemy. 

Przemyśl, 14-16 października 2011 r. 

Podpisali:  
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce  

obecni na 356. Zebraniu Plenarnym KEP
 
 
List należy odczytać 13 listopada 2011 roku



IV. DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
1. 

SZKOŁA FORMACJI DUCHOWEJ

„Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego”
Ząbkowice Śląskie, 1-2 października 2011 r.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą przeżyć czas duchowego wy-
ciszenia i spojrzeć na siebie i swoje życie w świetle Bożego Słowa.

Zapisy trwają do 26 września – ks. Krzysztof Ora – 609 830 588 
lub 74 8564413. Spotkanie odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym 
Księży Palotynów w Ząbkowicach, ul. Piastowska 7.

Spotkanie poprowadzi i konferencje wygłosi: ks. Leszek Skaliński 
SDS z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini

Większość spotkania odbywa się w milczeniu.
Koszt udziału – 90 zł.

Program Sesji
Sobota, 1 października

10.00 – Eucharystia 
11.15 – Konferencja I
rozpoczyna się czas pełnego milczenia
12.30 – Obiad 
14.00 – Konferencja II
15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania
17.00 – Konferencja III
18.15 – Kolacja 
19.30 – Konferencja IV
Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem (możliwość 
adoracji do godz. 22.00).

niedziela, 2 października
7.30 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
8.15 – Śniadanie 
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9.00 – Konferencja V
Modlitwa osobista
10.30 – Konferencja VI
kończy się czas pełnego milczenia
12.00 – Eucharystia 
13.00 – Obiad 

Ks. Krzysztof Ora 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. 
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA 
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY  

KOMUNII ŚWIĘTEJ
Jasna Góra 8 października (sobota)

w dniu 8 października 2011 r. (sobota) odbędzie się V Ogólnopolska 
Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy komunii Świętej na Jasną Górę. 

 
PROGRAM

godz. 5.45 –  gromadzimy się przed gmachem Wyższego Seminarium
 Duchownego w Świdnicy
godz. 6.00 –  wyjazd autokarem w stronę Częstochowy
godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty
godz. 11.00 – konferencja (aula O. Kordeckiego)
godz. 12.00 –  Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem ks.bpa 

Stefana Cichego 
godz. 13.15 – przerwa na posiłek
godz. 14.00 –  Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (Drogę Krzyżową 

poprowadzi wspólnota nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej diecezji świdnickiej)

 
Ważnym czasem w życiu człowieka jest moment głębokiego wzrastania 

w wierze i duchowej przemiany. Dlatego też pielgrzymka jako indywidu-
alne rekolekcje to szczególny czas łaski, a także okazja, by oddać swoje 
życie, powołanie i pełnioną posługę Bogu przez opiekę Matki Najświętszej. 
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Wyrażam więc głęboką nadzieję, że licznie przybędziemy na Jasną Górę, 
by w tym świętym miejscu, wraz z nadzwyczajnymi szafarzami Komunii 
Świętej wszystkich diecezji w Polsce, odczuć radość spotkania uczestnicząc 
w tej wielkiej manifestacji wiary żywego Kościoła.

Zgłoszenia proszę kierować do 25 września pod adres:
Ks. Gabriel Horowski, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 

Jana Pawła II 1; 58-316 Wałbrzych; tel. kom: 606 475 053, e-mail: horow-
ski@interia.pl 

Zgłoszenia można wysyłać: mailem, telefonicznie, smsem lub listownie, 
podając swoje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, parafię, tel. kontak-
towy. Koszt pielgrzymki 60 zł.

Ks. Gabriel Horowski  
Diecezjalny duszpasterz 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

3. 
UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JADWIGI

Trzebnica 14-16 października 2011 r.

ZAPROSZenie 

Zapraszamy do międzynarodowego sanktuarium św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy na tegoroczne uroczystości odpustowe w dniach 
14-16 października. W nawiązaniu do tegorocznego programu dusz-
pasterskiego będą one przebiegały pod hasłem „W komunii z Bogiem 
na wzór świętych”. Będą one jednocześnie dziękczynieniem za be-
atyfikację papieża Jana Pawła II, który został wybrany na Stolicę 
Piotrową w uroczystość św. Jadwigi w roku 1978.

W piątek, 14 października, w godz. od 9.00 do 16.00 przewidziany 
jest jadwiżański dzień skupienia powołanych do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego. Konferencje wygłosi o. dr Szczepan Praśkiewicz 
OCD, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Skupienie zakończy się Mszą św. koncelebrowaną o godz. 15.00, 
której będzie przewodniczył Arcybiskup Senior, Ks. Kard. Henryk 
Gulbinowicz. Wieczorem tego dnia jest przewidziana pielgrzym-
ka Trzebniczan do grobu św. Jadwigi. Mszy św. koncelebrowanej 
o godz. 18.30 będzie przewodniczył biskup pomocniczy z Wrocławia, 
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Ks. Bp Andrzej Siemieniewski. Po Mszy św. procesja z relikwiami 
św. Jadwigi.

Na sobotę, 15 października, zapraszamy liturgiczną służbę ołta-
rza i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz uczestników pie-
szej pielgrzymki. Przed południem o godz. 10.00 przewidziana jest 
konferencja diecezjalnego moderatora liturgicznej służby ołtarza 
i Msza św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja 
Siemieniewskiego. W godzinach popołudniowych oczekujemy uczest-
ników pieszej pielgrzymki z Wrocławia do Trzebnicy. Mszy św. przy 
ołtarzu polowym o godz. 16.00 będzie przewodniczył Ks. Bp Czesław 
Kozon, biskup Kopenhagi.

Centralne uroczystości są przewidziane na niedzielę, 16 paździer-
nika, w liturgiczne święto św. Jadwigi. Uroczystej sumie odpustowej 
o godz. 11.00 będzie przewodniczył Ks. Bp Czesław Kozon, biskup 
Kopenhagi. W czasie jej trwania nastąpi wprowadzenie relikwii krwi 
bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. przewidziana jest procesja ulicami 
miasta z relikwiami św. Jadwigi i bł. Jana Pawła II.

W dniach odpustu pielgrzymi będą mieli sposobność przystąpie-
nia do sakramentu pokuty. Każdego dnia o godz. 14.00 na Kalwarii 
w Lesie Bukowym odprawiana będzie Droga Krzyżowa.

Do udziału w tegorocznych uroczystościach jadwiżańskich ser-
decznie zapraszamy wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane 
i wiernych.

ks. Bogdan Giemza SDS 
 przełożony wspólnoty

4. 
GODZINY PUSTYNI

dzień skupienia, Świdnica, 22 października 2011 r.

W sobotę 22 października br. w godz. od 10.30. do 14.00. w ko-
ściele św. Krzyża przy ul. Westerplatte w Świdnicy odbędzie się dzień 
skupienia w ramach cyklu spotkań „Godziny Pustyni”. Spotkanie 
prowadzi ks. Janusz Michalewski.
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Plan spotkania:
10.30 - Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (I)
 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
 Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
11.30 - Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (II)
 Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
 Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania
12.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
 Eucharystia

Na spotkanie proszę zabrać Pismo Święte oraz notatnik.
Wszystkich pragnących pogłębić swoje życie modlitewne w opar-

ciu o słowo Boże, modlitwę milczenia oraz adorację Najświętszego 
Sakramentu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym 
spotkaniu.

Wydział Duszpasterski 
Świdnickiej Kurii

5. 
PLAN RAMOWY I ZAKRES TEMATYCZNY 

SPOTKAŃ W RAMACH SZKOŁY LEKTORSKIEJ  
- AKTUALIZACJA

I spotkanie - dotyczy wszystkich dekanatów - Świdnica (22 X 
- sobota), parafia p.w. NMP Królowej Polski

Program został ułożony w oparciu o podręcznik:
E. Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, 
Wrocław 2009

i spotkanie – Świdnica - październik
Msza Święta•	  – Wiara lektora (przykład: Abel składający ofiarę Bogu)
Formacja biblijna:•	  Geografia Ziemi Świętej (Palestyna)
Formacja liturgiczna:•	  Liturgika źródłem poznania przepisów 
w zakresie posługi lektorskiej.
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Formacja fonetyczna:•	  Poemat epicki oraz saga rodowa w Biblii. 
Mechanizm i fizjologia procesu mówienia. Artykulacja samogłosek.
Ćwiczenie liturgiczne:•	  ubieranie szat liturgicznych.

ii spotkanie – parafia w dekanacie – listopad 
Msza Święta:•	  Trud posługi lektora (przykład: budowa arki przez Noego)
Formacja biblijna•	 : Historia zbawienia Ludu Bożego.
Formacja liturgiczna:•	  Lektor w zgromadzeniu liturgicznym.
Formacja fonetyczna:•	  Kronika i nowela dydaktyczna w Biblii. 
Mechanizmy artykulacji spółgłoskowych. Przekaz głosowy akcentów.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : procesja liturgiczna.

iii spotkanie – parafia w dekanacie – listopad
Msza Święta:•	  Ufność lektora w dobroć Boga (przykład: Abraham)
Formacja biblijna:•	  Proces powstawania Pisma Świętego.
Formacja liturgiczna:•	  Niedziela – pierwszy dzień tygodnia.
Formacja fonetyczna:•	  Dialog oraz monolog filozoficzny w Biblii. 
Akcent symboliczny-dźwiękonaśladowczy. Frazowanie wypowiedzi.
Ćwiczenie liturgiczne:•	  Gesty liturgiczne.

iV spotkanie – parafia w dekanacie - grudzień
Msza Święta:•	  Rola lektora we własnej rodzinie (przykład: młody Józef 
egipski)
Formacja biblijna:•	  Natchnienie biblijne – sens ogólny; ST; NT; 
nauczanie Kościoła
Formacja liturgiczna:•	  Rok liturgiczny. 
Formacja fonetyczna:•	  Przypowieści i przysłowia w Biblii. Emisja głosu 
i znaki interpunkcyjne.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Postawy liturgiczne.

V spotkanie – parafia w dekanacie - luty
Msza Święta•	 : Posłuszeństwo lektora (przykład: młody Samuel)
Formacja biblijna•	 : Kanoniczność Ksiąg biblijnych.
Formacja liturgiczna•	 : Msza św. - historia, nazwy, rodzaje.
Formacja fonetyczna•	 : Psalmy i modlitwa w Biblii. Przygotowanie 
tekstu do czytania. Interpretacja głosowa zapisanego tekstu.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Rozkładanie paramentów kielicha.

Vi spotkanie – w dekanacie - marzec
Msza Święta•	 : Ewangelizacyjna powinność lektora (przykład: prorok 
Jonasz)
Formacja biblijna•	 : Świętość Biblii
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Formacja liturgiczna•	 : Msza św. – obrzędy wstępne, Liturgia Słowa, 
liturgia eucharystyczna i obrzędy końcowe
Formacja fonetyczna•	 : Hymny i mowa religijna w Biblii. Pozagłosowe 
środki ekspresji oraz kultura czytania.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Noszenie Mszału i innych ksiąg liturgicznych.

Vii spotkanie – w dekanacie - marzec
Msza Święta•	 : Lektorskie okazywanie przekonań religijnych (przykład: 
7 braci Machabejskich)
Formacja biblijna•	 : Języki biblijne. Przekłady Biblii,
Formacja liturgiczna•	 : Przepisy liturgiczne – księgi rubryki, zwyczaje
Formacja fonetyczna•	 : Pieśń religijna i poezja w Biblii. Wyrazy w zdaniu 
poza jego związkami. Czytanie zdań pojedynczych.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Noszenie krzyża procesyjnego. Noszenie 
akolitek.

Viii spotkanie – w dekanacie - marzec
Msza Święta•	 : Walka lektora z własnymi wadami (przykład: św. Piotr)
Formacja biblijna•	 : Podział Biblii. Wykaz skrótów
Formacja liturgiczna•	 : Znaki liturgiczne – postawy i gesty
Formacja fonetyczna•	 : Lamentacje i proroctwo w Biblii. Czytanie zdań 
złożonych współrzędnie i podrzędnie.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Noszenie kadzielnicy i łódki.

iX spotkanie – w dekanacie - kwiecień 
Msza Święta•	 : Gorliwość lektora (przykład: św. Paweł)
Formacja biblijna•	 : Reguły czytania Biblii.
Formacja liturgiczna: •	 Znaki liturgiczne – szaty, kolory i naczynia. 
Przestrzeń liturgiczna – kościół i jego wnętrze.
Formacja fonetyczna•	 : Kazanie, listy i apokalipsa w Biblii. Czytanie 
słów wtrąconych i w nawiasach. Czytanie zdań wielokrotnie złożonych. 
Znaki przestankowe w zdaniach złożonych.
Ćwiczenie liturgiczne•	 : Gong i dzwonki. Postawa ciała podczas 
czytania.

X spotkanie – w dekanacie – kwiecień
Egzamin•	
Kwestie organizacyjne•	

Xi spotkanie - Świdnica – dzień skupienia – 5 maja
Okazja do spowiedzi



90 DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

Konferencja
Przygotowanie do promocji – próba
Próba asysty
Ogłoszenia
Promocja – 12 maja

ważne!
koszt krzyża + sznur lektorski 35 zł
Albę i cingulum zakupują uczestnicy kursu we własnym zakresie.

6. 
ADWENTOWE KONCERTY  
WOKALNO-ORGANOWE

Świdnica, kościół pw. św. Józefa (4, 11 i  18 grudnia,  godz. 19. 30) 

 4  XII -  Marcjanna Myrlak (śpiew), Marcin Armański
 (organy)

11 XII -  Marta Mokrzycka-Myrlak (śpiew), Maciej Bator
 (organy)

18 XII -  Magdalena Kulig (śpiew), Zuzanna Bator (organy)

W programie dzieła m.in.: Bacha, Händla, Mendelssohna, Karg-
Elerta, Francka, Liszta.

Wstęp wolny.
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7. 
ZAPROSZENIE NA ADWENTOWY  

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY

kłodzko, 10-11 grudnia 2011 r. 

Przed nami czas adwentu. Czas oczekiwania na szczególne 
doświadczenie spotkania z Chrystusem w Radości Narodzenia 
Pańskiego. Aby dobrze przeżyć ten ważny okres roku liturgicznego 
pragniemy zaprosić młodzież naszej diecezji na Dzień Skupienia 
w murach klasztoru Mniszek Klarysek w Kłodzku. Odbędzie się on 
w dniach 10 - 11 grudnia br. (rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00, 
zakończenie w niedzielę o godz. 16.00). Gwarantujemy wyżywienie 
i zakwaterowanie. Prosimy, aby przywieźć ze sobą Pismo Święte, 
różaniec, przybory do pisania i śpiwór. Koszt 35 zł.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Duszpasterzy Młodzieży 
i Katechetów o zgłaszanie chętnych osób do 5 grudnia (nr telefonu 
8320864 lub e-mail dominik-wargacki@wp.pl).

Z wyrazami szacunku i dziękując za współpracę

ks. Dominik Wargacki  
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

8. 
GODZINY PUSTYNI

AdwenTOwY dZień SkUPieniA  
Świdnica, 3 grudnia 2011 r.

 W sobotę 3 grudnia br. w godz. od 10.30. do 14.00. w kościele 
św. Krzyża przy ul. Westerplatte/ w Świdnicy odbędzie się adwen-
towy dzień skupienia w ramach cyklu spotkań „Godziny Pustyni”. 
Spotkanie prowadzi ks. Janusz Michalewski.
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Plan spotkania:
10.30.   Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (I)
  Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
11.30.   Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (II)
 Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
 Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania
12.45.  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
 Eucharystia

Na spotkanie proszę zabrać Pismo Święte oraz notatnik.
Wszystkich pragnących pogłębić swoje życie modlitewne w opar-

ciu o słowo Boże, modlitwę milczenia oraz adorację Najświętszego 
Sakramentu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym 
spotkaniu.

Wydział Duszpasterski 
Świdnickiej Kurii

9. 
LIST REKTORA PWT WE WROCŁAWIU 

ORAZ REKTORA WSD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 
NA NARODZENIE PAŃSKIE 2011R.

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej, 

  tradycyjnie, w drugim dniu Świąt Narodzenia Pańskiego, zwra-
camy się do Was w imieniu naszej akademickiej wspólnoty, z naj-
serdeczniejszymi życzeniami świątecznymi oraz podziękowaniami za 
duchowe i materialne wsparcie Papieskiej Uczelni oraz Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Jest dla nas wyróżnie-
niem i radością, że w tych szczególnych dniach, gdy w gronie bliskich 
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i przyjaciół umacniamy naszą wiarę i jedność w znaku wigilijnego 
opłatka, dane nam jest podzielić się z wami informacjami o naszym 
życiu i działalności naszych Uczelni. 

 Obecny rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym 
domem”. Przyglądamy się naszej roli, zaangażowaniu, naszemu wza-
jemnemu duchowemu pokrewieństwu, a Boga kontemplujemy jako 
naszego Ojca. Jest to czas zastanawiania się nad kształtem domu, 
którym jest Kościół i naszą za niego odpowiedzialnością. Nasze 
„zadomowienie” w Kościele wszak ma się wyrażać większym za-
angażowaniem nas wszystkich wiernych, zarówno duchownych, jak 
i świeckich, w jego rozwój, a także w pogłębianie ewangelijnego 
braterstwa między ludźmi we wspólnocie religijnej. 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej od lat już wskazuje 
swoim studentom drogi wiodące do Boga i do tworzenia Kościoła 
jako wspólnego domu dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Dzieje 
się to zarówno poprzez pracę intelektualno-duchową, jak również 
poprzez formację humanistyczną. Teologia to szczególna dziedzina 
nauki, która angażuje całego człowieka, jego intelekt, wolę i uczucia. 
Zgłębia prawdy o Bogu, człowieku i świecie, łącząc wiedzę z wiarą 
i pobożnością. Wynika to z faktu, iż jeśli kogoś kochamy, to chcemy 
go równocześnie poznać. Można zatem stwierdzić, iż droga każdego 
teologa, zarówno zmierzającego do kapłaństwa w seminarium, jak 
do apostolatu świeckiego na kierunkach dla osób świeckich, jest 
szczególnym powołaniem. 

Studenci teologii są zatem powołani, by w świecie skupionym na 
konsumpcji dóbr materialnych pozostać na straży „posługi myślenia”, 
poszukiwaniem prawdy i umiłowaniem mądrości. Ważne jest także, 
aby teologia pozostawała materią interesującą i inspirowała do życia 
tematami Boga i człowieka. 

Dlatego też Wydział wciąż otwiera nowe kierunki, uatrakcyjniając 
ofertę edukacyjną. jak co roku możemy podzielić się z Wami radością 
z nowych stopni naukowych zdobywanych przez naszych wykładow-
ców. Rośnie liczba doktorów, powracających ze studiów specjalistycz-
nych w kraju i za granicą, a także kształcących się bezpośrednio na 
naszym Wydziale. Biorą oni udział nie tylko w procesie dydaktycz-
nym, ale publikują artykuły i uczestniczą w organizacji sympozjów. 
Wydział i Seminarium proponują też wiele pozycji wydawniczych, 
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a nasz periodyk „Świdnickie Studia Teologiczne”, ukazujący się już 
ósmy rok, jest liczącym się pismem na rynku punktowanych pism 
naukowych. 

Pomimo problemów związanych z niżem demograficznym na na-
szej papieskiej Uczelni studiuje ok. 1400 osób, zarówno we Wrocławiu, 
w sercu Wydziału, jak również w ośrodkach powstałych w Świdnicy, 
Legnicy oraz w seminariach zakonnych: Ojców Salwatorianów, 
Franciszkanów, Klaretynów i Sercanów. I dziś możemy się przed 
wami, drodzy Przyjaciele, poszczycić tym, że studiuje u nas wspaniała, 
pełna ideałów młodzież oraz osoby dojrzałe, wszyscy oni wpatrzeni 
w Chrystusa i Jego Ewangelię, pragnący służyć Kościołowi, traktujący 
Kościół jako swój dom. 

Klerycy i studenci świeccy, których ścieżki umiłowania Boga 
krzyżują się w naszym świdnickim ośrodku formacyjnym, tworzą 
niepowtarzalną wspólnotę. Młodzież duchowna, skoncentrowana 
na celu, którym jest kapłaństwo, spotyka zatem w Kościele, który 
jest domem, wielu wartościowych ludzi świeckich, którzy umiłowali 
i Kościół, i jego misję głoszenia wiary. 

Mamy żywą nadzieję, że jak co roku, także spośród Was, naszych 
Przyjaciół, w październiku przybędą w nasze progi kolejni wartościowi 
kandydaci do kapłaństwa, a także osoby świeckie pragnące studiować 
z nami teologię i budować akademicką wspólnotę, odpowiedzialną 
za Kościół, nasz dom. 

Drodzy Przyjaciele, tego wspaniałego dzieła nie udałoby się do-
konać bez Waszego wsparcia duchowego i materialnego. Serdeczne 
zatem podziękowania pragniemy złożyć najpierw Jego Ekscelencji 
Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi za troskę o uczelnię zarówno 
w jej wymiarze intelektualno-duchowym, jak również materialnym. 
Dziękujemy Księżom Proboszczom i Wikariuszom naszej Diecezji 
za życzliwość i wsparcie materialne tego wspólnego dobra całej 
Diecezji, jakim jest Seminarium Duchowne. Wyrazy wdzięczności 
adresujemy w stronę Was wszystkich, którzy tak ochoczo wspie-
racie to dzieło modlitwą oraz ofiarnością materialną. W sposób 
szczególny wyrażamy wdzięczność wszystkim członkom Towarzystwa 
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej 
za modlitwę w intencji seminarium i powołań kapłańskich, a także 
stałe, co miesiąc składane, ofiary materialne na rzecz świdnickiego 
Domu Ziarna. 
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Nasza praca jest możliwa dzięki Waszej modlitwie oraz ofiarom, 
które dzisiaj składacie w darze serca na kolektę, a które zostaną prze-
kazane, na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Świdnickiej. Wiemy, ile znaczy w czasach kryzysu dzielenie się środ-
kami materialnymi, z takim trudem zdobytymi, dlatego jesteśmy tym 
bardziej zobowiązani do wytężonej pracy naukowej i dydaktycznej, 
dziękując Wam za serce i dobroć. 

Polecając się Waszej życzliwości z głębi  serca pozdrawiamy, życząc 
wszelkich Łask od Nowonarodzonego.

 Ks. prof. Waldemar Irek 
Rektor  Papieskiego Wydziału Teologicznego 

we Wrocławiu

Ks. dr Tadeusz Chlipała 
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 

Diecezji Świdnickiej





VI. DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

1. 
KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

list Biskupa Świdnickiego do duchowieństwa 
i wiernych Świeckich na rozpoczynający  

się nowy rok kościelny

Umiłowani diecezjanie,
za nami uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która tradycyjnie 
kończy rok kościelny. Teksty liturgiczne, jakie słyszeliśmy w ostatnich 
dniach minionego roku, zachęcały nas do rachunku sumienia i do 
odpowiedzi na pytanie: co zrobiliśmy z czasem otrzymanym od Pana 
Boga? Pasterze Kościoła w Polsce zachęcali nas, byśmy w ubiegłym 
roku liturgicznym budowali ściślejszą więź z Bogiem, czyli komunię 
z Nim. Jest ona bowiem fundamentem wszelkich naszych poczynań, 
które podejmujemy jako ludzie wierzący. Sami, bez pomocy Bożej, 
jesteśmy słabi, grzeszni i zdarza nam się upadać. Jeśli żyjemy w głębo-
kim zjednoczeniu z Bogiem, jesteśmy w stanie pokonać naszą słabość 
i skutecznie walczyć z grzechem. Pomocą w budowaniu głębszej więzi 
z Bogiem służyły działania podejmowane przez Waszych duszpaste-
rzy. Sprawa pogłębiania naszej więzi, komunii z Bogiem, jest o tyle 
ważna, że spotykamy się dziś z coraz odważniejszymi zabiegami, by 
ją osłabić, by odwrócić naszą uwagę od tego, co w życiu ważne i od 
Tego, kto dla nas jest najważniejszy.

1. wezwanie do czujnego oczekiwania
Słowo Boże I Niedzieli Adwentu, które przed chwilą usłyszeli-

śmy, kieruje naszą uwagę na bardzo ważny przymiot, jakim powi-
nien się odznaczać każdy chrześcijanin. Jest nim postawa czujności 
i oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, który obiecał, że 
przyjdzie powtórnie i zabierze nas do siebie. Nie znamy konkret-
nego terminu, kiedy nastąpi ten dzień przyjścia naszego Pana. Pan 
Bóg chce, abyśmy całe nasze życie, naszą codzienność, przeżywali 
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w atmosferze czujnego oczekiwania i żyli tak, jak by to miał być 
dzień przyjścia Pana. Stąd owa zachęta Pana Jezusa: „czuwajcie!”. 
Aż trzy razy w dzisiejszym krótkim tekście powtórzyło się to sło-
wo: „czuwajcie”. Jest ono niezwykle ważne. Wytycza nam bowiem 
program na cały Adwent, a także poniekąd na całe życie. Ten, kto 
czuwa, jest zawsze gotowy na spotkanie i przygotowany na sytuację, 
w jakiej znalazł się gospodarz wspomniany w dzisiejszej Ewangelii: 
nie pozwoli złodziejowi włamać się do swego domu. Te ważne słowa 
charakteryzujące postawę każdego chrześcijanina, przekazuje nam 
liturgia I Niedzieli Adwentu, którą rozpoczynamy w Kościele nowy 
rok liturgiczny. Wiadomo, że w sposób szczególnie uroczysty i spekta-
kularny obchodzi się początek roku kalendarzowego. Rok kościelny, 
który dzisiaj rozpoczynamy, pragniemy przeżyć głęboko jako ludzie 
wiary. Rozpoczyna się bowiem nowy etap w naszej formacji ducho-
wej, naszej wewnętrznej przemiany, którą nazywamy pracą nad sobą, 
kształtowaniem naszego sumienia i charakteru.

Czas Adwentu jest nam dany w sposób szczególny po to, abyśmy 
na nowo uświadomili sobie, że trzeba dobrze przygotować się na 
powtórne przyjście Chrystusa. Modliliśmy się dzisiaj do Boga, „aby-
śmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzą-
cego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli 
posiąść Królestwo niebieskie”. Przypomnijmy, że Adwent to także 
okres naszego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. 
W czasie świąt będziemy wspominać ziemskie narodziny Jezusa 
Chrystusa, naszego Zbawiciela. Chcemy na to świętowanie dobrze 
się przygotować.

2. kościół naszym domem
Kolejny rok kościelny, który wraz z rozpoczęciem Adwentu mamy 

możliwość przeżyć, jest także związany z myślą przewodnią – hasłem, 
wokół którego będą się koncentrowały wysiłki podejmowane przez 
duszpasterzy i katechetów. Brzmi ono: „Kościół naszym domem” 
i jest logiczną konsekwencją hasła ubiegłorocznego, gdyż tylko ten, 
kto podejmuje nieustanny trud pogłębiania swojej więzi z Bogiem, 
będzie mógł Kościół traktować jak swój dom.

Od doświadczenia bliskości Boga chcemy przejść ku doświadcze-
niu bliskości człowieka. W nadchodzącym roku kościelnym, zatem, 
staje przed nami bardzo ważne pytanie: czym jest dla mnie Kościół 
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założony przez Chrystusa, w którym On dziś żyje i działa? Refleksja 
na ten temat jest bardzo potrzebna ze względu na nasilające się próby 
zdyskredytowania Kościoła, ośmieszania go i ukazania jako nieprzy-
jaciela człowieka. Czyni się wiele, by wierni nie czuli się w Kościele 
jak w swoim domu.

O ile w roku ubiegłym staraliśmy się umacniać nasze relacje 
z Bogiem, o tyle w rozpoczynającym się roku kościelnym postaramy 
się zwrócić naszą uwagę na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z tymi, któ-
rzy należą do wspólnoty Kościoła. Jak w każdej rodzinie szczególną 
rolę odgrywają rodzice – autorytet ojca i matki – to im należy się 
szczególny szacunek, tak też ważne są więzi między rodzeństwem. 
Troska o utrzymywanie należytych więzi rodzinnych w Kościele wy-
nika właśnie z wizji Kościoła jako domu.

a) kościół jest nasz
Na uwagę zasługują dwa człony myśli przewodniej tego roku 

kościelnego: „nasz” i „dom”. W Kościele czuć się jak u siebie… 
Traktować Kościół jako naszą wspólną sprawę. Jan Paweł II w ad-
hortacji Christifideles laici napisał wyraźnie: „Sam bowiem Pan  […] 
zaprasza ponownie wszystkich świeckich, by z każdym dniem coraz 
ściślej się z Nim jednoczyli, a uważając Jego sprawę za swoją własną 
(por. Flp 2, 5) zespalali się w Jego zbawczym posłannictwie” (ChL, nr  
2). Przypomniał też ważne stwierdzenie papieża Piusa XII, iż wierni 
świeccy „winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej «nie tylko to, że 
należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem», to znaczy wspólnotą 
wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, 
oraz pozostających z nim w łączności Biskupów. Oni są Kościołem” 
(ChL, nr 8). Kościół jest nasz. W tym, jak to pojmować, czym on 
powinien dla nas być, pomaga nam właśnie porównanie Kościoła 
do domu. W Kościele czuć się jak u siebie i czuć się w nim jak 
w domu.

b) kościół jest domem
W określeniu „dom” zawierają się dwa znaczenia. Po pierwsze, 

żeby można było mówić o domu, trzeba mieć mieszkanie, dach nad 
głową, gdzie można zamieszkać i schronić się, gdzie można czuć się 
bezpiecznie. Stąd między innymi nasza troska o kościoły parafialne. 
Czy dbamy o swój kościół parafialny jak o dom, w którym chciałbym 
się czuć dobrze, w którym będzie mi wygodnie i czysto?
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Wiemy jednak doskonale, że nie wystarczy mieć mieszkanie, 
cztery ściany, by można było powiedzieć, że ma się dom. Tak wielu 
ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży, doświadcza dzisiaj, że mają pięk-
ny dom, pięknie urządzone mieszkanie, w którym niewiele brakuje 
do szczęścia, a jednocześnie nie czują się w takim domu dobrze, 
a nawet z niego uciekają. Żeby mieć dom, muszą w nim mieszkać 
ludzie, którzy są sobie bliscy, którzy się kochają, rozumieją, mają do 
siebie zaufanie, którzy mogą na siebie liczyć, którzy ze sobą współ-
pracują. Członkowie rodziny nie dadzą się ze sobą skłócić i bronią 
się wzajemnie.

O dom rodzinny się dba, wszyscy członkowie rodziny starają się, 
by on wyglądał jak najpiękniej. Wyrażam Wam, umiłowani diece-
zjanie, wdzięczność, że troszczycie się o Wasze świątynie parafialne 
i filialne, jak o własny dom, pragnąc, by wyglądały jak najpiękniej. 
Świątynie są przecież ważnym znakiem zamieszkiwania Boga wśród 
swojego ludu. Starajcie się o to, by te domy nigdy nie były puste, by 
w nich pogłębiała się nie tylko Wasza więź z Bogiem, ale i między 
wierzącymi w Chrystusa braćmi i siostrami. W okresie Adwentu szcze-
gólną okazją do takich spotkań będą Msze św. ku czci Matki Bożej, 
zwane roratami. Przybywajcie na nie licznie, wraz ze swoimi dziećmi 
i wnukami, pielęgnując w ten sposób nasze piękne polskie i chrześci-
jańskie tradycje. Niech dzieci, młodzież, niosąc kolorowe lampiony 
w rękach, uczą się wychodzenia naprzeciw przychodzącego Pana. 
Śpiewajmy bogate w religijną treść adwentowe pieśni. Zatroszczmy 
się o to, by poprzez rekolekcje adwentowe i spowiedź świętą dobrze 
przygotować się na radosne święta Narodzenia Pańskiego, do których 
przez Adwent się przygotowujemy.

Zakończenie
Ojciec święty Benedykt XVI powiedział do młodzieży na 

Krakowskich Błoniach 27 maja 2006 roku: „W sercu każdego czło-
wieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. Tym bardziej młode 
serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie 
własny, który będzie trwały, do którego będzie się nie tylko wracać 
z radością, ale i z radością przyjmować każdego przychodzącego 
gościa. To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem 
powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda 
źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, 
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który napełnia dumą, którego nie trzeba będzie się wstydzić i któ-
rego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest 
niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym”. 
Te słowa Piotra naszych czasów z powodzeniem możemy odnieść 
do Kościoła, który powinien być naszym domem, a nie instytucją, 
do której się należy.

W dzisiejszej prefacji usłyszymy, jaki jest cel przyjścia Pana Jezusa: 
„On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić 
obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy”. Pan 
nie chce nas potępić, ale pragnie udzielić nam tego, co jest po-
trzebne, aby żyć w pełni. Idźmy zatem w nowy rok kościelny, idźmy 
ku świętom Bożego Narodzenia, idźmy ku kresowi naszego życia 
– w stronę wieczności – w postawie modlitewnego czuwania. Nie 
dajmy się nikomu zwieść. Niech wciąż dźwięczą nam w uszach słowa 
Chrystusa dziś usłyszane: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
nadejdzie. […]. Lecz, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” 
(Mk 13, 35. 37).

Z błogosławieństwem pasterskim

 Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki

Świdnica, 21 listopada 2011 r.
L.dz. 116/WD/2011

List należy odczytać 27 listopada 2011 r., w I niedzielę Adwentu, 
podczas wszystkich mszy świętych, w parafialnych i filialnych kościołach 
diecezji świdnickiej.

bp Adam Bałabuch 
Wikariusz Generalny
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2. 
KALENDARIUM BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

ROk 2011
Październik

01 X 2011 Msza św. z homilią podczas pielgrzymki parafialnych 
Róż Różańcowych diecezji legnickiej do Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, godz. 12.00. 

01 X 2011 Przewodniczenie modlitwie – Koronce do Miłosierdzia 
Bożego w kościele św. Józefa w Krzeszowie – na za-
kończenie pielgrzymki parafialnych Róż Różańcowych, 
godz. 15.00.

02 X 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji uro-
czystości inauguracji roku akademickiego w Wyższej 
Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy, 
godz. 9.30. 

02 X 2011 Msza św. odpustowa z homilią w parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła w Milikowicach, godz. 12.00. 

02 X 2011 Msza św. z homilią oraz poświęcenie dachu i elewacji 
wieży kościelnej w kościele pw. św. Anny w Przyłęku, 
godz. 17.00. 

03 X 2011 Udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 
2011/2012 w Uniwersytecie Wrocławskim, godz. 8.30 – 
przewodniczenie Mszy św. w kościele uniwersyteckim 
oraz godz. 10.00 – udział w akademii inauguracyjnej. 

03 X 2011 Msza św. z homilią w Bazylice Ojców Bernardynów 
w Leżajsku, godz. 18.00.

04 X 2011 Msza św. odpustowa z homilią w Bazylice Ojców Ber-
nardynów w Leżajsku, godz. 11.00. 

04 X 2010 Msza św. z homilią w Bazylice Ojców Bernardynów 
w Leżajsku oraz udział w nabożeństwie upamiętniającym 
śmierć św. Franciszka z Asyżu, godz. 18.00 (Transitus). 

05 X 2011 Udział w koncelebrze w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie Łagiewnikach z okazji zakończenia 
II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, godz. 
11.00. 
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05 X 2011 Msza św. z homilią oraz wprowadzenie relikwii św. 
Ojca Pio w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Wał-
brzychu, godz. 18.00. 

06 X 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Doroty w Rad-
kowie.

07 X 2011 Udział w V Polsko-Niemieckim Sympozjum na te-
mat: „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” 
„Vergangenheit verstehen – Zukunft gestalten”, Zamek 
Książ w Wałbrzychu, godz. 9.00.

07 X 2011 Msza św. odpustowa z homilią w Kościele pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Kłodzku, godz. 18.30. 

08 X 2011 Udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 
2011/2012 w WSD Diecezji Świdnickiej pod przewod-
nictwem ks. abpa Edwarda Nowaka z Rzymu, godz. 
9.00-14.00. 

08 X 2011 Udział w koncelebrze w Bazylice Matki Bożej Straż-
niczki Wiary w Bardzie z okazji zakończenie sezonu 
pielgrzymkowego 2011 r., godz. 16.00.

08 X 2011 Przewodniczenie modlitwie Apelu Jasnogórskiego 
w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy dla uczestników 
I Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, godz. 21.00. 

09 X 2011 Udział w I Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw – Te-
atr Świdnicki, godz. 10.30. 

09 X 2011 Udział w koncelebrze pod przewodnictwem ks. abpa 
Edwarda Nowaka w katedrze świdnickiej z okazji XI 
Dnia Papieskiego oraz zakończenia I Ogólnopolskiego 
Kongresu Małżeństw, godz. 12.30. 

09 X 2011 Spotkanie z nauczycielami, katechetami, dyrektorami 
szkół im. Jana Pawła II oraz ze stypendystami Dzieła 
Trzeciego Tysiąclecia, aula Świdnickiej Kurii Bisku-
piej, godz. 14.30. 

09 X 2011 Wizyta z ks. abpem Edwardem Nowakiem w Kościele 
Pokoju oraz w Kościele NMP Królowej Polski w Świd-
nicy, godz. 17.30-19.30. 

10 X 2011 Udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 
(nadanie doktoratu honoris causa ks. abpowi Józefowi 
Kowalczykowi, Prymasowi Polski, godz. 9.00-14.00. 
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10 X 2011 Spotkanie z księżmi z okazji imienin ks. prał. Edwar-
da Szajdy, plebania parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
w Świdnicy, godz. 19.30. 

11 X 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.

11 X 2011 Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej WSD 
w Świdnicy, godz. 16.00.

12 X 2011 Podróż do Przemyśla na 356. Zebranie Plenarne Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

13 X 2011 Pielgrzymka do Lwowa z członkami Konferencji Epi-
skopatu Polski.

13 X 2011 Udział we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnic-
twem ks. abpa Józefa  Michalika, przewodniczącego 
KEP w katedrze lwowskiej, godz. 10.00.

14-16 X 2011 Udział w 356. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episko-
patu Polski w Przemyślu.

15 X 2011 Wizyta u ks. abpa Ignacego Tokarczuka, b. metropolity 
przemyskiego, godz. 14.00.

15 X 2011 Msza św. z homilią w parafii Nozdrzec w archidiecezji 
przemyskiej, godz. 17.00.

16 X 2011 Udział w koncelebrze w archikatedrze przemyskiej 
z okazji 25-lecia święceń biskupich ks. abpa Józefa Mi-
chalika, metropolity przemyskiego, przewodniczącego 
KEP, godz. 11.00. 

17 X 2011 Msza św. w katedrze świdnickiej z okazji liturgiczne-
go wspomnienia św. Ignacego Antiocheńskiego, godz. 
9.00.

17 X 2011 Spotkanie imieninowe biskupów Metropolii Wro-
cławskiej i biskupów diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej w rezydencji biskupa świdnickiego, godz. 
13.00.

 18 X 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40.

18 X 2011 Udział w wyjazdowym posiedzeniu Kolegium Rekto-
rów Uczelni Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Czę-
stochowy w Świdnickiej Kurii Biskupiej. Kolacja 
z rektorami uczelni wrocławskich i opolskich w rezy-
dencji biskupa świdnickiego, godz. 17.00.
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19 X 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Mikołaja w No-
wej Rudzie.

20 X 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej na rozpoczę-
cie sesji popularno-naukowej „«Ojczyzna – kiedy my-
ślę». Polskość jako Ojczyzna duszy Karola Wojtyły”, 
godz. 9.00.

20 X 2011 Msza św. pogrzebowa z homilią podczas ostatniego po-
żegnania śp. Stanisława Babuśki, ojca ks. Marka, pro-
boszcza par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
i Strzegomiu, Ścinawka Średnia, godz. 12.00. 

20 X 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania w parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej, godz. 17.00.

20 X 2011 Spotkanie ze wspólnotą Sióstr Klarysek w Ząbkowi-
cach Śląskich, godz. 20.00-21.00. 

21 X 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Piotra Kanizju-
sza we Włodowicach.

22 X 2011 Msza św. z homilią na rozpoczęcie VII Wałbrzyskiego 
Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Gra-
nie”, hala OSIR w Wałbrzychu, godz. 9.00.

22 X 2011 Msza św. z homilią u Sióstr Elżbietanek w Kudowie 
Zdroju, godz. 12.00

22 X 2011 Msza św. z homilią. Nadanie patronatu im. błogosła-
wionego Jana Pawła II kościołowi poprotestanckiemu 
w Międzylesiu, godz. 16.00. 

23 X 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Bożkowie.

24 X 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii w Bożkowie – wizyta 
w szkołach.

24 X 2011 Msza św. z homilią. Intronizacja relikwii błogosławio-
nego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Wam-
bierzyckiej, Królowej Rodzin, godz. 18.00.

25 X 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-12.50.

25 X 2011 Msza św. z homilią oraz poświęcenie nowego dachu na 
kościele pw. św. Wita w Niwie, godz. 17.00.

26 X 2011 Msza św. z homilią w nowo wybudowanej Szkole dla 
Niepełnosprawnych w Świdnicy (ul. Parkowa), godz. 
10.00. 
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26 X 2011 Wspólny obiad z ks. Franz Lomberg, proboszczem pa-
rafii pw. św. Marcina z Hattersheim (RFN) oraz towa-
rzyszącymi mu osobami, rezydencja biskupa świdnic-
kiego, godz. 12.30. 

26 X 2011 Poświęcenia ronda i nowo wybudowanej drogi ze Świd-
nicy do Gościsławia, łącznika do autostrady A-4, godz. 
16.00.

26 X 2011 Inauguracja posiedzeń Świdnickiego Towarzystwa Teo-
logicznego. Wykład pt. „Jaka filozofia dla nowej Euro-
py?”, WSD w Świdnicy, godz. 16.30. 

28 X 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.00-
13.00. 

28 X 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej, godz. 
17.00.

29 X 2011 Udział w uroczystości zakończenia peregrynacji Kopii 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej. 
Wygłoszenie homilii mszalnej. Kalisz, Rynek miasta, 
godz. 11.00.

30 X 2011 Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w koście-
le św. Marcina w Hattersheim (RFN), godz. 11.00. 

31. X 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, święcenia 
diakonatu, obrzęd kandydatury do święceń diakonatu 
i kapłaństwa, poświęcenie tunik liturgicznych dla alum-
nów I roku studiów, godz. 9.00.   

31 X 2011 Udział w spotkaniu kapłańskim z okazji imienin 
ks. Grzegorza Ławniczaka, Strzelce Świdnickie, godz. 
13.00. 

Listopad

01 XI 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. św. Jana z Dukli 
w Hucisku, godz. 8.30.

01 XI 2011 Przewodniczenie procesji żałobnej na cmentarzu w Hu-
cisku, godz. 14.00.

02 XI 2011 Msza św. z homilią w Bazylice Ojców Bernardynów 
w Leżajsku oraz przewodniczenie procesji żałobnej na 
cmentarzu klasztornym, godz. 9.00.
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02 XI 2011 Msza św. z homilią w kaplicy na cmentarzu komunal-
nym w Leżajsku oraz przewodniczenie procesji żałob-
nej, godz. 14.00.

03 XI 2011 Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w WSD 
w Świdnicy, godz. 16.00.

03 XI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z racji 
I czwartku miesiąca, godz. 18.00. 

04 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Jakuba Aposto-
ła w Ścinawce Dolnej.

05 XI 2011 Msza św. z homilią w czasie dnia skupienia dla prezbi-
terów, mających 13-19 lat kapłaństwa, Klasztor Sióstr 
Urszulanek w Bardo, godz. 12.00.

06 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Katarzyny 
w Nowej Rudzie-Słupiec. 

07-10 XI 2011 Pielgrzymka do Rzymu ze Świdnicką Kapitułą Kate-
dralną.

07 XI 2011 Msza św. z homilią w Bazylice św. Jana na Lateranie, 
godz. 17.00.

08 XI 2011 Udział w koncelebrowanej Mszy św. na grobie bł. Jana 
Pawła II, w Bazylice św. Piotra, godz. 9.00.

08 XI 2011 Wizyta w Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakra-
mentów, godz. 10.30-12.00.

08 XI 2011 Wizyta u ks. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego 
w Rzymie, godz. 12.30.

08 XI 2011 Nawiedzenie Bazyliki św. Pawła za Murami, w kaplicy 
św. Benedykta wspólna Liturgia Godzin (Godzina Czy-
tań i Godzina w Ciągu Dnia), godz. 15.30.

08 XI 2011 Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Większej, w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu – wspólne Nieszpory, godz. 
17.30.

09 XI 2011 Udział w audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI 
– przed audiencją wspólne zdjęcie z Ojcem Świętym, 
godz. 10.45. 

09 XI 2011 Wspólna audiencja u kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza 
Stanu, godz. 12.30. 

10 XI 2010 Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na gro-
bie bł. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, godz. 
7.15. 
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 11 XI 2011 Msza św. z homilią w Bazylice Strzegomskiej, godz. 
12.30 oraz udział w uroczystości patriotycznej pod po-
mnikiem Jana Ignacego Paderewskiego w Strzegomiu, 
godz. 10.00.

11 XI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji 
Święta Niepodległości, godz. 17.00. 

11 XI 2010 Udział w uroczystości patriotycznej na Placu Grun-
waldzkim w Świdnicy z okazji Święta Niepodległości. 
godz. 18.20.

12 XI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej dla członków 
Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej, godz. 9.00; 
udział w posiedzeniu tejże Rady, godz. 10.00-12.00. 

12 XI 2011 Spotkanie z kapłanami Wałbrzycha z okazji imienin ks. 
dra Witolda Baczyńskiego, plebania parafii pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca w Wałbrzychu, godz. 12.45.

12 XI 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Kłodzku z okazji złotego jubileuszu mał-
żeństwa Janiny i Józefa Sułek, godz. 15.00. 

13 XI 2011 Msza św. z homilią w Bazylice Strzegomskiej transmi-
towana przez Telewizję POLONIA, godz. 13.00. 

14-17 XI 2011 Przewodniczenie rekolekcjom kapłańskim w Sanktu-
arium Matki Bożej Pojednania w Horyszewie (diecezja 
łomżyńska).

18 XI 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej dla pracow-
ników opieki społecznej z terenu powiatu świdnickiego, 
godz. 9.00.

18 XI 2011 Udział w uroczystości z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego, Urząd Miejski w Świdnicy, godz. 11.00.

18 XI 2011 Msza św. z homilią oraz Sakrament Bierzmowania 
w kościele pw. NSPJ w Świdnicy, godz. 17.00. 

19 XI 2011 Msza św. w katedrze świdnickiej podczas diecezjalnej 
pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 
ministrantów, scholi i chorów kościelnych, godz. 9.00. 

20 XI 2011 Msza św. odpustowa z homilią w kościele Sióstr Klary-
sek w Kłodzku, godz. 9.30.

20 XI 2011 Msza św. katedrze świdnickiej z okazji święta patro-
nalnego Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży oraz 30. rocznicy strajku Niezależnego 
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Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, poświęcenie sztandaru, 
godz. 12.30, okolicznościowe spotkanie w auli kurialnej 
z AK i KSM, godz. 13.30 oraz w klubie Bolko z przed-
stawicielami NSZZ Solidarność RI, godz. 16.00-17.30. 

21 XI 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.00-
13.00.

21-24 XI 2011 Udział w rekolekcjach dla polskich biskupów na Jasnej 
Górze. Rekolekcje głosił ks. dr Krzysztof Wons, salwa-
torianin z Krakowa.

24 XI 2011 Msza św. z homilią w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Świdnicy, godz. 19.45. 

25 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Jugowie. 

26 XI 2011 Udział w uroczystości Ingresu ks. abpa Wiktora Skwor-
ca, metropolity katowickiego do katedry katowickiej, 
godz. 11.00. 

27 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Marcina w Dzi-
kowcu. 

28 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Mikołaja w No-
wej Rudzie, wizyta w szkołach. 

29 XI 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-12.50.

 29 XI 2011 Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej 
z okazji imienin ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego 
i 15. rocznicy konsekracji ks. biskupa Edwarda Janiaka, 
godz. 13.00.

29 XI 2011 Spotkanie z księżmi Wałbrzycha z okazji imienin ks. 
Andrzeja Raszpli, plebania parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Wałbrzychu, godz. 19.00.

30 XI 2011 Msza św. z homilią z księżmi dziekanami diecezji świd-
nickiej, przewodniczenie Konferencji Księży Dzieka-
nów, godz. 9.00. 

30 XI 2011 Udział w uroczystości 25-lecia ordynacji ks. Janusza 
Holesza i ks. Waldemara Pytla oraz 25-lecie służby 
duszpasterskiej w świdnickiej parafii księdza Waldema-
ra Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy, godz. 17.00 – na-
bożeństwo dziękczynne; godz. 18.45 okolicznościowa 
akademia w Teatrze Świdnickim. 
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Grudzień

01 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.00-
11.00.

01 XII 2011 Udział w uroczystości nadania doktoratu honoris cau-
sa Politechniki Wrocławskiej Jose Manuelowi Barroso, 
przewodniczącemu Komisji Europejskiej, aula Poli-
techniki Wrocławskiej, godz. 12.30.

01 XII 2011 Udział w spotkaniu z okazji Górniczego Święta „Bar-
bórki”, restauracja „U Bohuna” w Strzegomiu, godz. 
17.00.

02 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-
13.00.

03 XII 2011 Udział w uroczystości XX- lecia powstania Radia Ma-
ryja w Toruniu, godz. 14.30-19.00.

04 XII 2011 Udział w uroczystości 50-lecia KGHM w Lubiniu w ko-
ściele pw. św. Maksymiliana, godz. 9.00.

04 XII 2011 Msza św. dla byłych górników z okazji święta św. Bar-
bary Patronki Górników, Kolegiata Wałbrzyska, godz. 
12.30; uroczystość przed pomnikiem Pamięci Górnic-
twa Wałbrzyskiego, godz. 14.00.

04 XII 2011 Msza św. odpustowa z homilią w parafii w kościele pw. 
św. Barbary w Walimiu, godz. 17.00. 

05 XI 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Barbary w No-
wej Rudzie. 

06 XII 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-15.00. 

06 XII 2011 Msza św. odpustowa z homilią, poświęcenie ołtarza 
w kościele pw. św. Mikołaja w Pszennie, godz. 17.00.

07 XII 2011 Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupiec, wizyta 
w szkołach, godz. 8.30-11.00. 

07 XII 2011 Msza św. pogrzebowa z homilią i przewodniczenie ob-
rzędowi ostatniego pożegnania podczas pogrzebu śp. 
Mieczysławy Czarny, matki ks. dra Janusza Czarnego, 
Laskowice Oławskie, godz. 13.00. 

 08 XII 2011 Msza św. z homilią w domu prowincjalnym Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, przy ul. Hożej 
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53, z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Patronki Prowincji Warszawskiej Sióstr Franciszkanek 
RM, godz. 11.30. 

09 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-13.00.
10 XII 2011 Spotkanie imieninowe biskupów Metropolii Wrocław-

skiej w rezydencji ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, 
metropolity wrocławskiego, godz. 13.00.

11 XII 201 Msza św. z homilią w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, z okazji I rocznicy 
Klubu Honorowych Dawców Krwi, godz. 11.00. 

12 XII 2011 Msza św. z homilią na rozpoczęcie konferencji pt. „Jan 
Paweł II w obliczu stanu wojennego w Polsce. Kościół 
w służbie represjonowanym, represje wobec Kościoła”, 
kościół pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, 
godz. 9.00.

12 XII 2011 Udział w konferencji pt. „Jan Paweł II w obliczu stanu 
wojennego w Polsce. Kościół w służbie represjonowa-
nym, represje wobec Kościoła”, Wałbrzyska Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, godz. 11.15.

13 XII 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-13.40. 

13 XII 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z okazji 30. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 
godz. 18.00.

14 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-
13.00.

14 XII 2011. Spotkanie opłatkowe z Policją Komendy Powiatowej 
w Świdnicy, restauracja „Pod Rumakiem” w Strzego-
miu, godz. 16.00.

14 XII 2011 Udział w akademii zorganizowanej przez Dolnośląską So-
lidarność – z okazji 30. rocznicy wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego, Teatr Miejski w Świdnicy, godz. 18.00. 

15 XII 2011 Poświęcenie nowoczesnego mobilnego centrum poboru 
krwi, plac Jana Pawła II w Świdnicy, godz. 9.00.

15 XII 2011 Spotkanie opłatkowe w Gminie Udanin, poświęcenie 
świetlicy wiejskiej, godz. 12.00. 

15 XII 2011 Udział w spotkaniu pt. ; „Boże Narodzenie w Zamku 
Książ” – Zamek Książ w Wałbrzychu, godz. 17.00.
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16 XII 2011 Msza św. z homilią i przewodniczenie posiedzeniu 
Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej, WSD w Świd-
nicy, godz. 10.00-13.00.

16 XII 2011 Udział w XII edycji Gali Bożonarodzeniowej pt.: „Boże 
Narodzenie – różne kultury, wiele smaków”, aula Ze-
społu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, 
godz. 13.30.

16 XII 2011 Spotkanie opłatkowe z Zarządem „Uzdrowiska Szczaw-
no-Jedlina” S.A. w Domu Zdrojowym w Szczawnie-
Zdroju, godz. 15.00.

16 XII 2011 Spotkanie opłatkowe i wieczerza wigilijna z dziećmi 
i z zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych 
„Serce”, Park-Hotel w Świdnicy, godz. 16.30. 

17 XII 2011 Msza św. z homilią dla sióstr zakonnych (przełożonych) 
z terenu diecezji świdnickiej. Przekazanie życzeń świą-
tecznych i noworocznych, kościół św. Krzyża w Świd-
nicy, godz. 10.00.

17 XII 2011 Msza św. z homilią w kościele św. Wojciecha w Wał-
brzychu dla członków Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 
godz. 10.00.

17 XII 2011 Spotkanie opłatkowe z członkami Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych, Publiczna Szkoła nr 15 przy ul. Hirszfelda 
w Wałbrzychu, godz. 11.15. 

17 XII 2011 Msza św. z homilią oraz spotkanie opłatkowe z mło-
dzieżą akademicką PWT studiów zaocznych w Świdni-
cy, WSD w Świdnicy, godz. 16.00. 

18 XII 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Nawiedzenia NMP 
w Witoszowie Dolnym, godz. 12.00. 

18 XII 2011 Spotkanie imieninowo-opłatkowe z kapłanami dekana-
tu Wałbrzych-Południe w Wałbrzychu, plebania parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu, 
godz. 14.00. 

18 XII 2011 Szopka Bożonarodzeniowa w wykonaniu radnych Gmi-
ny Świdnica, Rynek Świdnicki, godz. 17.00.

18 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne z mieszkańcami Świdnicy 
na Świdnickim Rynku, przyjęcie światła z Betlejem, 
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życzenia świąteczne dla mieszkańców Świdnicy, dzie-
lenie się opłatkiem, godz. 18.00.

19 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-
12.30.

19 XII 2011 Spotkanie opłatkowe z pracownikami służby zdrowia 
w szpitalu „Latawiec”, w Świdnicy godz. 13.00.

19 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne z księżmi z dekanatu Bie-
lawa, plebania parafii pw. Świętego Ducha w Bielawie, 
godz. 19.00. 

20 XII 2011 Zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu, godz. 9.20-15.00.

20 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne z księżmi z dekanatu Strze-
gom na plebanii parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ja-
roszowie, godz. 19.00, 

21 XII 2011 Spotkanie opłatkowe ze Światowym Związkiem Żołnie-
rzy Armii Krajowej, Oddział w Świdnicy, godz. 10.30. 

21 XII 2011 Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy Świdnica, 
godz. 11.00.

21 XII 2011 Spotkanie opłatkowe z Policją Wałbrzyską, Komenda 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu, godz. 12.00. 

21 XII 2011 Msza św. z homilią oraz wieczerza wigilijna w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Świdnicy, godz. 
17.00.

21 XII 2011 Spotkanie opłatkowe ze Stowarzyszeniem Przedsię-
biorców i Kupców Świdnickich – Świdnica, Hotel Pia-
st-Roman, godz. 20.00.

22 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne w Świdnickiej Kurii Bi-
skupiej (pracownicy Kurii, parlamentarzyści, samorzą-
dowcy (prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie 
powiatów, wójtowie gmin), dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele różnych instytucji społecznych i służb mundu-
rowych, godz. 10.00.

22 XII 2011 Spotkanie opłatkowe dla Policji powiatu kłodzkiego 
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wam-
bierzycach, godz. 14.00.

22 XII 2011 Spotkanie opłatkowe i wieczerza wigilijna z osobami sa-
motnymi i potrzebującymi w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kłodzku, Szkoła Podstawowa nr 3, godz. 15.30.
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22 XII 2011 Wizyta u Sióstr Służebniczek Śląskich i w Domu Dziec-
ka w Kłodzku, godz. 17.00.

22 XII 2011 Życzenia świąteczne, śpiew kolęd, łamanie się opłat-
kiem z mieszkańcami Kłodzka na Rynku przed Ratu-
szem, godz. 17.30.

22 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne z księżmi z dekanatu Wał-
brzych-Zachód, plebania parafii pw. Świętych  Aposto-
łów Piotra i Pawła w Wałbrzychu, godz. 19.00. 

23 XII 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. św. Brata Alberta 
w Świebodzicach, godz. 10.00 oraz wieczerza wigilijna 
z osobami samotnymi i potrzebującymi ze Świebodzic, 
Hala Sportowa, godz. 11.15.

23 XII 2011 Msza św. z homilią oraz wieczerza wigilijna w Schronisku dla 
Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Świdnicy, godz. 17.00

24 XII 2011 Wieczerza wigilijna z duszpasterzami parafii katedral-
nej w Świdnicy, godz. 11.00.

24 XII 2011 Spotkanie przedświąteczne z bezdomnymi i potrzebują-
cymi w parafii pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, 
godz. 12.00. 

24 XII 2011 Wieczerza wigilijna z osobami starszymi i samotnymi 
miasta Wałbrzycha w Hotelu „Maria”, przy ul. Wał-
brzyskiej 134a w Wałbrzychu, godz. 13.00. 

24 XII 2011 Wieczerza wigilijna z samotnymi i potrzebującymi 
w kościele pw. św. Krzyża w Świdnicy, zorganizowana 
przez Caritas Diecezji Świdnickiej, godz. 16.00.

24 XII 2011  Wieczerza wigilijna w rezydencji biskupa świdnickie-
go, godz. 18.00.

25 XII 2011 Msza św. pasterska z homilią w katedrze świdnickiej, 
godz. 00.00.

25 XII 2011 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 9.30.
26 XII 2011 Msza św. w kościele pw. św. Jana z Dukli w Hucisku, 

godz. 8.30.
26 XII 2011 Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Le-

żajsku, godz. 11.00. 
26 XII 2011  Kolędowanie z kolędnikami w Hucisku, godz. 17.00-

23.00.
27 XII 2011 Msza św. z homilią i poświęceniem wina w kościele pw. 

św. Jana z Dukli w Hucisku, godz. 10.00.
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28 XII 2011 Udział w spotkaniu Świąteczno-Noworocznym z Rad-
nymi Województwa Dolnośląskiego, Sala Kolumnowa 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, godz. 16.00. 

29 XII 2011 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-
12.30.

29 XII 2011 Udział w spotkaniu biskupów metropolii wrocławskiej 
i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, z okazji imienin 
ks. biskupa Adama Bałabucha, rezydencja biskupa po-
mocniczego w Świdnicy, godz. 13.00.

30 XII 2011  Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 9.30-
13.00.

31 XII 2011 Msza św. pogrzebowa z homilią i przewodniczenie ob-
rzędowi ostatniego pożegnania śp. ks. Andrzeja Stroj-
niaka, proboszcza parafii pw. św. Stanisława biskupa 
i męczennika w Bukowie, godz. 11.00. 

31 XII 2011 Msza św. z okolicznościową homilią na zakończenie 
roku 2011 w katedrze świdnickiej oraz nabożeństwo 
dziękczynno-przebłagalne, godz. 17.00.





VI. PIELGRZYMKA ŚWIDNICKIEJ 
KAPITUŁY KATEDRALNEJ DO RZYMU  
7–10 LISTOPADA 2011 R. 

1. 
PRZEBIEG PIELGRZYMKI

kanonicy Świdnickiej kapituły katedralnej na czele z biskupem 
ignacym decem i biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem 
uczestniczyli w dniach od 7 do 10 listopada pielgrzymce do 
Rzymu. 

Głównym motywem pielgrzymki było dziękczynienie za beatyfika-
cję księdza Gerharda Hirschfeldera, który przed męczeńską śmiercią 
posługiwał na terenie obecnej diecezji świdnickiej. 

Pielgrzymka przebiegała według następującego programu: 

7.11 poniedziałek: 
–  wyjazd autokarem ze Świdnicy na lotnisko w Berlinie
–  przelot z Berlina (Schönefeld) do Rzymu (Fiumicino)
–  zakwaterowanie w Domus Romana Sacerdotalis
–  Msza św. w Bazylice na Lateranie pod przewodnictwem  

biskupa Ignacego Deca
–  spotkanie z proboszczem Bazyliki
–  zwiedzanie Bazyliki Laterańskiej

08.11 wtorek:
–  Msza św. przy grobie bł. Jana Pawła II pod przewodnictwem  

biskupa Adama Bałabucha
–  zwiedzanie Bazyliki świętego Piotra
– nawiedzenie Bazyliki świętego Pawła (Liturgia Godzin: Godzina 

Czytań i Modlitwa w ciągu dnia)
–  nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Większej (Liturgia Godzin: 

Nieszpory).
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9.11. środa:
–  spotkanie z Ojcem Świetym Benedyktem XVI (pamiatkowa 

fotografia)
–  udział w audiencji ogólnej
–  spotkanie w Sekretariacie Stanu z kard. Tarcisio Bertone
–  Msza św. w Domus Romana Sacerdotalis pod przewodnictwem 

biskupa Ignacego Deca

10.11 czwartek:
–  Msza św. przy grobie bł. Jana Pawła II pod przewodnictwem 

biskupa Ignacego Deca
–  transfer na lotnisko Fiumicino
–  przelot do Berlina
–  przejazd autokarem z Berlina do Świdnicy

W pielgrzymce wzięło udział 19 kapłanów. Obok dziękczynienia 
za beatyfikację ks. Hirschfeldera modlono się w Rzymie o błogosła-
wieństwo dla diecezji świdnickiej. 

2.
BP IGNACY DEC

MODLITWA O PRZYMIOTY PATRONÓW 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Rzym, 7 listopada 2011 r. – Homilia wygłoszona podczas Mszy św.
 Świdnickiej Kapituły Katedralnej w Bazylice Laterańskiej

1. Przesłanie słowa Bożego liturgii dnia
Głównym tematem dzisiejszego pierwszego czytania jest mądrość, 

Mądrość Boża, którą Pan Bóg dzieli się z człowiekiem. Jest ona 
jednym z darów Ducha Świętego, bardzo potrzebna nam kapłanom 
i wszystkim uczniom Pańskim. Trzeba o ten dar nieustannie się 
modlić. W Ewangelii dzisiejszej mamy poruszone trzy wątki: wątek 
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zgorszenia, przebaczenia i wiary. Nie wolno nam być gorszyciela-
mi nikogo. Pan Bóg przestrzega nas przed dawaniem zgorszenia. 
Następnie wzywa nas do przebaczania wszystkiego, wszystkim i za-
wsze. I wreszcie każe nam prosić za wzorem Apostołów: „Panie, 
przymnóż nam wiary“ (Mk 17, 5). Do tych wątków biblijnych, za-
wartych w dzisiejszych czytaniach, dołączmy wątek związany z pa-
tronatem tej Bazyliki, Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta 
i świata. 

2. Patronowie Bazyliki laterańskiej 
Bazylika Laterańska, w której jesteśmy, posiada dwóch wspa-

niałych patronów, dwóch Janów: św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Apostoła i Ewangelistę. Św. Jana Chrzciciela znamy zwłaszcza z okre-
su Adwentu. Fascynuje nas swymi przymiotami, które go zdobiły. 
Przypomnijmy, że był to najpierw przymiot surowej ascezy, umartwio-
nego życia: „Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym“ (Mk 1, 6). Jan 
wiedział, że na drodze pokuty i ascezy można pełniej doświadczać 
Pana Boga. Dalej, był to przymiot wielkiej pokory: „I tak głosił: «Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy 
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On 
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym»“ (Mk 1, 7-8); „Trzeba, by 
On wzrastał, a ja żebym się umniejszał“ (J 3, 30). Ostatnio ks. abp 
Józef Michalik powiedział, że człowieka pokornego nie czepia się 
szatan. U św. Jana Chrzciciela widoczny jest także przymiot odwagi. 
Poprzednik Pański potrafił upomnieć Heroda za jego niecny czyn, 
gdy wziął do siebie nieprawnie żonę swojego brata Filipa. Jak wiemy, 
to upomnienie było powodem wydania na niego wyroku śmierci. 
Wspomniane przymioty poprzednika Pańskiego są tak bardzo po-
trzebne każdemu kapłanowi. Dlatego będziemy prosić Pana w tej 
Eucharyustii, sprawowanej w tej Bazylice, aby nam użyczył tych waż-
nych przymiotów: ascezy, pokory i odwagi.

Drugi Patron tej Bazyliki – św. Jan Apostoł i Ewangelista, tak-
że promieniuje wspaniałymi przymiotami. Jakie są to przymioty? 
Najpierw jest to przymiot czystości. Św. Jan Apostoł był celiba-
tariuszem, był czysty. Może dlatego wybrał go Pan Jezus na umi-
łowanego ucznia, któremu powierzył wiele sekretów. Nam także 
jest bardzo potrzebny ów przymiot czystości, abyśmy mogli lepiej 
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służyć Bogu i Kościołowi. Św. Jan Apostoł fascynuje nas także swo-
ją mistyką, swoją niezwykłą umiejętnością wniknięcia w tajemnice 
Bożego życia, w tajemnicę Miłości. On właśnie najwięcej z czterech 
Ewangelistów zapisał tekstów o miłości – w Ewangelii i w swoich 
Listach. U niego znajdujemy piękne określenie Pana Boga: „Bóg 
jest Miłością“ (1 J 4, 8b); a także tekst: „Myśmy poznali i uwierzyli 
miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości 
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim“ (1 J, 4, 16). Z pewnością Jan do-
świadczył bezpośrednio tej Bożej miłości, gdy stał na Kalwarii, jako 
jedyny z dwunastu Apostołów, przy Matce Chrystusa. Pozostał dla 
nas Apostołem wielkiej miłości. I wreszcie trzeci przymiot u Jana 
Ewangelisty to maryjność. Jan stał pod krzyżem przy Maryi, a po-
tem wziął Ją do siebie, zgodnie z testamentem Jezusa: „Oto Matka 
twoja“ (J 19, 27a).

3. Zachęta do modlitwy
Drodzy bracia, na tym szczególnym pielgrzymim miejscu módlmy 

się dla siebie i dla naszych braci kapłanów o przymioty, które zdobiły 
Patronów tej wspaniałej Bazyliki Laterańskiej: św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Apostoła. Prośmy w tej Eucharystii o dar ascezy, pokory 
i odwagi – przymioty św. Jana Chrzciciela, poprzednika Pańskiego. 
Prośmy o dar czystości, kontemplacji i ukochania Maryi – przymioty 
św. Jana Apostoła. Niech te piękne rysy Patronów tej Bazyliki od-
zwierciedlają się w nas i w tych ludziach, za których się tu modlimy. 
Amen.

3.

DIALOG Z OJCEM ŚWIĘTYM BENEDYKTEM XVI 
PRZED AUDIENCJĄ OGÓLNĄ.  
RZYM 9 LISTOPADA 2011 R. 

1. Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane w środę, 
dnia 9 listopada 2011 r. o godz. 10.45, przy Bazylice Watykańskiej, 
przed audiencją generalną, przed zrobieniem wspólnej fotografii z 
Świdnicką Kapitułą Katedralną.
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Ojciec Święty powiedział podchodząc do biskupa świdnickiego
„Wir kennen uns schon lange Zeit“ (Znamy się już długi czas).

2. Przy powitaniu biskup świdnicki skierował do Ojca Świętego 
Benedykta XVI następujące słowa:

Lieber Heiliger Vater, Das Domkapitel von Schweidnitz  
(Niederschlesien) begrüßt Sie, Eure Heligkeit, sehr herzlich, bringt 
Ihnen große Hochachtung, Dankbarkeit und Liebe und bittet Sie 
um Ihren Apostolischen Segen (Kochany Ojcze Święty, Kapituła 
Katedralna ze Świdnicy serdecznie pozdrawia Waszą Świątobliwość, 
składa homagium czci, wdzięczności i miłości i prosi Ojca Świętego 
o Apostolskie Błogosławieństwo).  

4.

SŁOWO BPA IGNACEGO DECA WYGŁOSZONE  
W SEKRETARIACIE STANU W OBECNOŚCI  

KARD. TARCISIO BERTONE 
RZYM 9 LISTOPADA 2011 R. 

wasza eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale 
Sekretarzu Stanu!

Jesteśmy nad wyraz wdzięczni, że dane nam jest złożyć wyrazy 
najwyższego uszanowania i serdeczne podziękowania za tę szczegól-
ną bliskość Waszej Eminencji wobec naszej, wciąż młodej, diecezji 
świdnickiej. Mając w perspektywie najbliższych lat przygotowanie 
do zbliżającej się dziesiątej rocznicy utworzenia naszej diecezji, po-
stanowiliśmy, aby udać się do progów apostolskich. Wraz ze mną, 
a także z Biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem, w piel-
grzymce tej uczestniczą Kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej 
oraz towarzyszący kapłani.
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Przybyliśmy jednakże do Rzymu przede wszystkim z tą myślą, 
aby podziękować Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Benedyktowi 
XVI za dar, jakim stali się dla naszych serc dwaj nowi Błogosławieni, 
obaj bliscy naszej diecezji. Pierwszym jest Błogosławiony Jan Paweł 
II, papież, który przed siedmioma laty powołał do istnienia naszą 
diecezję, a który jest wielce umiłowany przez wszystkich naszych 
wiernych, a przez synów narodu polskiego uznany został za szcze-
gólnego opiekuna i potężnego orędownika przed Bogiem.

Drugą postacią jest Błogosławiony Gerhard Hirschfelder, kapłan 
i męczennik, który spędził swoje ofiarne życie i ofiarował się Bogu 
jako kapłan właśnie na terytorium należącym dziś do naszej diecezji. 
Kult jego świętości wciąż wzrasta wśród nas, a szczególnie w mie-
ście Kudowa-Zdrój, gdzie pracował jako wikariusz, gdzie również 
pragniemy utworzyć duszpasterskie centrum duchowości opartej na 
jego cnotach.

Pragniemy dziś powierzyć nasze plany samemu Bogu, modląc się 
u grobów Apostołów tu w Rzymie, oraz kierując pielgrzymie kroki 
do wielkich bazylik Miasta.

Pokornie prosimy Waszą Eminencję o zaniesienie Ojcu Świętemu 
naszego pozdrowienia, pełnego synowskiej miłości i serdecznej 
wdzięczności za jednoczenie nas w duchu miłości Bożej, w wierze 
i nadziei na dobre jutro dla wszystkich.

Korzystając z okazji, że dane jest dziś nam się spotkać z Waszą 
Eminencją tu, w Pałacu Apostolskim, chciałbym w krótkich słowach 
powrócić pamięcią do Twojej wizyty na naszej ziemi w dniach 16-17 
czerwca 2007 r. Wspominamy nasze piękne spotkania w Świdnicy 
i w Dobromierzu.

Młodzi naszej diecezji do dziś wspominają ten niezapomniany 
wieczór, gdy podczas Diecezjalnego Kongresu Młodych Wasza 
Eminencja wygłosił niezwykłą homilię z opowieścią o przyjaźni między 
młodym człowiekiem i Chrystusem oraz o przyjaźni między pewnym 
Kardynałem a pewnym Papieżem... Dziś, gdy ten niezapomniany, 
błogosławiony Papież, błogosławi nam z domu Ojca, życzymy, aby 
wasza przyjaźń trwała nadal, w tajemnicy świętych obcowania.

Eminencjo, dziękujemy za tamten czas, za odwiedziny, za cele-
bracje w naszej katedrze ku czci św. Stanisława, za spotkanie z alum-
nami naszego Wyższego Seminarium Duchownego,  za spotkanie 
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z chorymi i cierpiącymi. Wszystkie te momenty pozostają dla nas 
znakiem Twojej bliskości wobec naszej wspólnoty diecezjalnej.

Eminencjo, najdostojniejszy Księże Kardynale  
Sekretarzu Stanu!

Wciąż pragniemy kontynuować dzieło duszpasterskie, zlecone nam 
przez Stolicę Apostolską. Chcemy przybliżać wszystkich do Boga, 
choć to niełatwe zadanie. Dlatego najpierw opieramy się na łasce 
Bożej, budujemy na owocach duchowych, które obficie spłynęły na 
naszą diecezję podczas wyjątkowego wydarzenia, jakim była trzyletnia 
peregrynacja wizerunku Jezusa Miłosiernego w latach 2007-2010. 
Zachęceni tym dziełem i jego owocami, myślimy już dziś o peregry-
nacji figury Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej z okazji zbliżającej 
się setnej rocznicy jej objawień w 1917 r.

Eminencjo, mówiąc o naszych projektach duszpasterskich niech 
mi będzie wolno podziękować Ojcu Świętemu za wybranie i wynie-
sienie w 2008 roku do godności biskupiej tu obecnego Ks. Biskupa 
Adama Bałabucha, który ofiarnie wspiera mnie w pracy na rzecz 
Diecezji Świdnickiej, tak aby mogła ona być prowadzona w sposób 
jak najbardziej owocny. 

W 2010 roku zakończyliśmy w naszej diecezji rozbudowę no-
wego gmachu naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które 
w listopadzie zostało poświęcone przez Jego Eminencję Księdza 
Zenona Kardynała Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji 
Katolickiej. W seminarium naszym do kapłaństwa przygotowuje się 
obecnie 62 kandydatów.

Gdy idzie o pozostałe struktury i instytucje, które tworzą naszą 
diecezję, przygotowujemy się do otwarcia tych instytucji, których jesz-
cze nam brakuje, tzn. sądu duchownego oraz domu księży emerytów. 
Przygotowania składu sędziowskiego i osób współtworzących nowy Sąd 
Duchowny są w fazie dużego zaawansowania, co daje nam nadzieję, 
że przed upływem dziesiątej rocznicy istnienia diecezji będzie możliwe 
otwarcie tej ważnej instytucji. Gdy zaś idzie o dom dla emerytowanych 
kapłanów, obecnie korzystamy jeszcze ze starych budynków odziedzi-
czonych w momencie powstania diecezji od archidiecezji wrocławskiej. 
Oba te ważne projekty wymagają wielu wysiłków, oczywiście także tych 
materialnych, ale nie opuszcza nas nadzieja, że przy pomocy Boskiej 
Opatrzności szczęśliwie je także zakończymy.
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Eminencjo, najdostojniejszy Księże Kardynale!
Na znak naszej wdzięczności i duchowej więzi, pragniemy te-

raz ofiarować Tobie, Eminencjo, a także przez Twoje ręce, Ojcu 
Świętemu Benedyktowi XVI, te dwa obrazy z wizerunkiem nowego 
Błogosławionego, Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika. 
Niech dla Ojca Świętego będzie to wyraz naszej synowskiej czci i żywej 
wdzięczności, która nas jednoczy w duchowej wspólnocie i miłości. 
Dla Waszej Eminencji prosimy przez niebiańskie wstawiennictwo 
tego Błogosławionego o wszelkie łaski potrzebne Tobie i wszystkim 
dziełom, którym przewodzisz.

Eminencjo, dziękujemy Tobie za życzliwe i serdeczne przyjęcie 
tu, w Pałacu Apostolskim i pozdrawiamy Cię staropolskim pozdro-
wieniem „Szczęść Boże!”

Eminenza Reverendissima, Signor Cardinale,  
Segretario di Stato

Siamo molto grati di poter renderLe omaggio e di ringraziarLa della 
Vostra vicinanza alla nostra ancor molto giovane diocesi di Swidnica. 
Nel cammino preparatorio per il decimo anniversario dell’erezione della 
nostra diocesi, che sarà celebrato nell’anno 2014, abbiamo programmato 
questo pellegrinaggio a Roma al quale partecipano, insieme a me, il 
Vescovo ausiliare, mons. Adam Balabuch, e il Capitolo Cattedrale dei 
Canonici con alcuni segretari.

Siamo venuti a Roma anche per ringraziare il Santo Padre Benedetto 
XVI per  il dono dei due nuovi Beati legati alla nostra diocesi. Il primo 
é il Beato Giovanni Paolo II, che ha eretto la nostra diocesi; il Pontefice 
molto amato da noi tutti che viene considerato dai Polacchi come un 
protettore particolare e forte intercessore presso Dio. 

Il secondo é il Beato Gerhard Hirschfelder, che ha vissuto ed ha prestato 
servizio nel territorio attualmente appartenente alla diocesi di Swidnica. 
Il suo culto cresce nella nostra diocesi, in particolare a Kudowa-Zdroj, 
dove il Beato svolgeva la funzione di viceparroco e dove vogliamo creare 
un centro spirituale basato sull’esempio delle sue virtù.

Desideriamo affidare i nostri progetti a Dio pregando presso le tombe 
dei Santi Apostoli a Roma e visitando le basiliche dell’Urbe.
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Chiediamo a Lei, Eminenza Reverendissima, di portare al Santo Padre 
il nostro saluto pieno di filiale stima e di cordiale ringraziamento nello 
spirito dell’amore di Dio che ci unisce tutti nella fede e nella speranza 
del buon futuro per tutti.

Approfittando dell’occasione che ci dà questo incontro, vorrei ri-
cordare la Vostra visita, Signor Cardinale, nella nostra terra, che si è 
svolta nei giorni sedici e diciassette giugno del 2007 (duemila sette). 
Portiamo nei cuori bellissimi ricordi degli incontri avvenuti a Swidnica 
e a Dobromierz. 

I giovani si ricordano della serata del congresso diocesano dei giovani 
con la Vostra partecipazione e con la Vostra omelia nella quale hanno 
potuto sentire due belle storie dell’amicizia tra un giovane e Gesù e tra 
un Pontefice e un Cardinale. Vi auguriamo che la seconda amicizia duri 
per sempre – adesso nello spirito della comunione dei Santi.

Ringraziamo per la Vostra visita e la Messa solenne in onore di 
San Stanislao nella nostra cattedrale. Ricordiamo cordiali e sereni in-
contri con i seminaristi del nostro Seminario Maggiore e con i malati 
a Dobromierz.

Questi brevi ricordi sono soltanto alcuni esempi della Vostra vicinanza 
alla nostra diocesi. 

Eminenza, Reverendissimo Segretario di Stato,
Noi cerchiamo di continuare l’opera pastorale affidataci dalla Sede 

Apostolica cercando di avvicinare tutti a Dio, ciò non sempre è facile. 
Riconosciamo frutti spirituali della peregrinazione della copia del quadro 
di Gesù Misericordioso che si svolgeva per tre fino a 2010. Pensiamo 
del progetto della peregrinazione della Statua dell’Immacolata di Fatima 
in occasione del centenario della sua apparizione nel 1917.

Nella cura vescovile sono aiutato dal mio vescovo ausiliare, mons. 
Adam Bałabuch, elevato alla dignità episcopale nel 2008 e qui presente. 
Ringrazio Santo Padre per la Sua scelta grazie alla quale tutta la diocesi 
può essere guidata nel modo più efficace e fruttuoso.

Nel 2010 abbiamo concluso lavori di edificazione del nuovo seminario 
maggiore, che è stato benedetto nel novembre dal Signor Cardinale Zenon 
Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
Attualmente al sacerdozio si preparano 62 (sessanta due) seminaristi.

Tra le strutture necessarie per ogni diocesi ci mancano ancora il tribu-
nale ecclesiastico e la casa di riposo per i sacerdoti. La preparazione del 
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personale per il tribunale è molto avanzata così che prima del decennio 
della diocesi sarà possibile erigere questo importante istituto. Ci pre-
pariamo anche a creare una nuova casa per i sacerdoti anziani al posto 
di due vecchi edifici ereditati dalla diocesi madre. Ambedue i progetti 
richiedono molti sforzi, anche economici, ma speriamo di portarli a buon 
fine con l’aiuto celeste del nostro Signore.

 Eminenza Reverendissima,
 In segno della nostra gratitudine e vicinanza desideriamo offrire 

al Santo Padre ed anche a Lei due quadri che rappresentano il nuovo 
Beato Gerhard Hirschfelder, presbitero e martire. Sia questo gesto dono 
un umile segno di filiale venerazione e viva gratitudine al Santo Padre, 
che ci conferma nell’unione in preghiera e amore. Sia per Lei, Eminenza, 
questo dono anche un augurio della celeste intercessione di questo beato 
sacerdote a suo favore, Eminenza, per tutti gli affari che spettano al Suo 
incarico.

 Grazie per la Sua ospitalità nel Palazzo Apostolico e La salutiamo 
con il tradizionale in Polonia saluto cristiano: Szczęść Boże!

5.
BP IGNACY DEC

JAKO STRÓŻOWIE ŚWIĄTYŃ MATERIALNYCH  
I ŻYWYCH

Rzym, 9 listopada 2011 r. – Homilia podczas Mszy św.  
odprawionej w kaplicy hotelu dla osób duchownych:  

„Domus Romana Sacerdotalis“

Piękna jest ta wizja proroka ukazująca świątynię, spod której 
wypływa życiodajna woda. Jest to wspaniały obraz, który wskazu-
je na wielką moc, jaką Pan Bóg nam daje poprzez świątynię. Ta 
woda, która wypływała spod prawego boku świątyni i kierowała się 
w kierunku wschodnim, dokądkolwiek dochodziła niosła życie. Tam 
wszędzie rosły zielone drzewa i kwitły kwiaty. Piękny obraz. Bóg 
działa przez znaki widzialne, materialne, działa w naszych świątyniach 
i nas napełnia mocą swoją. My gromadzimy się w świątyniach, by 
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oddawać Bogu chwałę, nieść Mu uwielbienie, wyrażać wdzięczność, 
przedkładać przeproszenie i różne prośby. Jesteśmy strażnikami, 
stróżami naszych świątyń, przy których pracujemy. Poprzez nasze 
posługiwanie pasterskie w świątyniach, Bóg obdarza ludzi łaskami, 
odnawia ich wewnętrznie i wysłuchuje próśb zanoszonych do Niego 
w wierze i miłości.

Pan Jezus, gdy pewnego razu zaszedł do świątyni i napotkał bała-
gan, wtedy zdenerwował się i przywrócił godność miejscu świętemu. 
Wypędził przekupniów i powiedział: „Napisane jest: «Mój dom bedzie 
domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców»“ (Łk 19, 46). 
Musimy pamiętać, żeby w naszym posługiwaniu nie było lekcewa-
żenia domu Pańskiego, żebyśmy się sami zawsze godnie w naszych 
świątyniach zachowywali i też uczyli naszych wiernych, żeby świątynia 
zawsze była dla nich miejscem modlitwy, miejscem oddawania Bogu 
chwały, miejscem zadumy.

W końcowym fragmencie Ewangelii Pan Jezus przypomniał nam, 
że On sam jest świątynią Bożą, która będzie zniszczona i która będzie 
po trzech dniach odbudowana. Gdybyśmy czytali fragment 1 Listu 
św. Pawła do Koryntian, to było przypomniane, że wszyscy jesteśmy 
świątynią dla Pana Boga i że Duch Boży mieszka w nas. Dlatego 
dzisiaj, gdy Kościół kieruje wzrok na Matkę i Głowę wszystkich świą-
tyń tego Miasta i całego świata, chciejmy modlić się o to, byśmy byli 
takimi dobrymi, gorliwymi stróżami naszych świątyń, byśmy dbali 
o świątynie materialne, które znajdują się w naszych parafiach, ale 
byśmy dbali także o własną świątynią Bożą i dbali o to, by nasi wierni 
byli dla Ducha Świętego świątynią, by piękne były nie tylko świątynie 
materialne, takie, które są w Rzymie i które podziwiamy, ale także, 
by piękne były nasze świątynie żywe, aby były ozdobione cnotami 
kapłańskimi, by Chrystus Pan mógł się czuć w tych świątyniach dobrze 
i nie musiał przepędzać przekupniów. Dlatego w tej Eucharystii, dzię-
kując Panu Bogu za łaskę odwiedzenia świątyń w Wiecznym Mieście, 
będziemy się modlić, byśmy byli jak najlepszymi stróżami naszych 
świątyń materialnych i także świątyń żywych. Niech to będzie dla nas 
wielka sprawa naszego kapłańskiego życia, gdyż nasze kapłańskie 
życie się toczy przy świątyniach żywych i tych kamiennych. Amen.





K
ap

itu
ła

 z
 O

jc
em

 Ś
w

ię
ty

m
 B

en
ed

yk
te

m
 X

V
I



Biskup Świdnicki pozdrawia Ojca Świętego



Kapituła przy grobie bł. Jana Pawła II



Spotkanie w Sekretariacie Stanu z kard. Bertone

Kapituła na Placu Św. Piotra



VII. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

ŚP. KS. KANONIK ANDRZEJ STROJNIAK 
(1965-2011)

Urodził się 2 grudnia 1965 r. w Gryfowie, w rodzinie robotniczej. 
Był synem Ryszarda i Władysławy z domu Klask. W 1972 r. rozpoczął 
naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Gryfowie. W 1980 r. został 
uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku. W 1984 r. podjął 
naukę w Policealnym Studium Zawodowym w Jeleniej Górze na 
kierunku „Finanse i rachunkowość”. W 1985 r. pomyślnie zdał egza-
min dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Mirsku. Od 1973  r. 
należał do Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii pw. św. Jadwigi 
w Gryfowie, najpierw jako ministrant, a później jako lektor. 
W 1983 r. brał udział w zamkniętych rekolekcjach dla młodzieży 
męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 
1981 r. brał udział w pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną 
Górę. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. Sześcioletni cykl studiów zwieńczył zyskaniem stopnia 
magistra teologii na podstawie pracy pt. Kolegialność w diecezji. Jej 
formy i zadania. Studium prawne.

Święcenia diakonatu udzielił mu w katedrze wrocławskiej 23 
czerwca 1990 r. ks. abp Fiorenzo Angelini – Przewodniczący Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Święcenia kapłańskie otrzymał 
dnia 18 maja 1991 r. w katedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka 
Gulbinowicza.

Pierwszą parafią, w której przyszło mu pełnić obowiązki wikariusza 
i katechety, była wspólnota pw. św. Piotra i Pawła w Legnicy. W 1993 r. 
został przeniesiony do parafii pw. św.  Erazma i Pankracego w Jeleniej 
Górze. W ramach przeżywania piątej rocznicy święceń odbył wraz 
z kolegami pielgrzymkę do Ziemi Świętej (4-11 luty 1996).

W 1996 r. został wikariuszem i katechetą w parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Od 6 października 2001 r. 
aż do śmierci był proboszczem parafii pw. św. Stanisława bpa i m. 
w Bukowie1.



Od 2005 r. pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu Gościsław, 
a od 2008 r., po zmianach terytorialnych, dekanatu Żarów2.

Gorliwą pracę ks. Andrzeja wysoko cenił sobie Biskup Świdnicki 
Ignacy Dec, nadając mu w 2007 r. tytuł kanonika EC.

Ostatnie miesiące życia ks. Andrzeja naznaczone były ciężką i nie-
uleczalną chorobą.

Zmarł 28 grudnia 2011 r.. Pogrzeb odbył się 31 grudnia 2011 
w Bukowie. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Ignacy 
Dec2.

ks. Zdzisław Pienio

1 Archiwum Kurii Biskupiej w Świdnicy, Akta Personalne – śp. ks. Andrzej 
Strojniak.

2 R. Tomaszczuk, Ksiądz, który został człowiekiem. Wspomnienie o śp. ks. Andrzeju 
Strojniaku „Gość Niedzielny”, edycja Świdnicka, 2012, nr 2 (204), s. VIII.



VIII. MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

1.
BP IGNACY DEC

NIE WALCZMY Z BOGIEM

Świdnica, 2 października 2011 r. – Homilia  na Mszy św. 
 odprawianej dla wspólnoty akademickiej  Wyższej Szkoły Technologii 

Teleinformatycznych w Świdnicy 
z okazji inauguracji roku akademickiego 2011/2012

1. niewdzięczność za wyświadczone dobro
Znane jest nam powiedzenie, że „wdzięczność się szybko starze-

je”. Dosyć często ludzie żalą się na brak wdzięczności i agresywność 
wobec drugich.  Żalą się czasem starsi, że młodzi ich nie szanują, że 
nie okazują im wdzięczności za wyświadczone dobro. Znane są  przy-
padki, że młodzi zabierają renty starszym, których mają u siebie i nie 
potrafią im za to wynagradzać, co więcej, nawet im wtedy nagminnie 
dokuczają. Bywa też tak, że niekiedy wyświadczymy komuś wielkie 
dobro, poświęcimy się dla kogoś, narazimy się na jakieś przykrości, by 
kogoś obronić, a on tego nie doceni, co więcej, odpłaci nam jeszcze 
jakąś niewdzięcznością. Zdarza się, że czasem ktoś kogoś wywinduje, 
wykreuje na jakieś stanowisko, a ten, gdy zajmie stołek, nie chce 
słyszeć o tym, kto mu pomógł go zdobyć. Co więcej, potrafi potem 
jeszcze bardziej temu komuś dokuczać, żeby zatrzeć ślad, że komuś 
coś w życiu zawdzięcza. Podobną postawę okazują niektórzy ludzie 
wobec Pana Boga. Zwraca nam na to uwagę Chrystus w dzisiejszej 
przypowieści.

2. Aroganccy, niewdzięczni, ewangeliczni dzierżawcy
Chrystus opowiada przypowieść o gospodarzu, który oddał swoją 

winnicę w dzierżawę dla rolników. W czasie zbiorów posłał swoje sługi, 
by odebrali należny mu plon. Ale oto rolnicy wszystkich wysłanników 
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potraktowali okrutnie: jednych pobili, innych obrzucili kamienia-
mi, a jeszcze innych pozabijali. W końcu gospodarz posłał do nich 
swojego syna, myśląc, że go uszanują. Ale ci oprawcy i pazerni na 
mienie materialne tegoż syna również zabili, sądząc, że przejmą dla 
siebie cały dzierżawiony majątek. Gospodarz musiał interweniować 
osobiście i rozprawić się z niewdzięcznikami.

Przypomniana przypowieść wyraża prawdę o stosunku niektó-
rych ludzi do Pana Boga. Bóg wszystkim ludziom przydzielił jakąś 
dzierżawę. Przede wszystkim powołał ich do istnienia. Obdarzył 
dobrymi ludźmi. Niektórzy nie chcą o tym słyszeć. Zachowują się 
tak, jakby wszystko im się należało, jakby wszystko mieli od siebie, 
jakby wszystko było ich własnością. Nie chcą uznać nad sobą żad-
nej zwierzchności. Uważają się za panów wszystkiego. Nikomu nie 
chcą niczego zawdzięczać. A prawda jest taka, że człowiek nie jest 
wszechmocny. Nie posiada całkowitej władzy nad światem. Zresztą 
świat nie jest jego dziełem. To przecież nie ludzie powołali ten świat 
do istnienia. Świat jest dziełem Pana Boga. Człowiek ma jedynie 
względną władzę nad  światem.  W Psalmie 24 jest napisane: „Pańska 
jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, krąg ziemi i jego mieszkańcy”. 
Można powiedzieć, że właścicielem świata jest Bóg, a my jesteśmy 
tylko dzierżawcami. Skoro świat jest  własnością Boga, a my tylko 
nim zarządzamy i z niego korzystamy, to trzeba pamiętać o tym, że 
jesteśmy tylko dzierżawcami i że winniśmy spłacać Gospodarzowi 
należny dług, oddawać mu należny plon.

W pierwszym czytaniu, w obrazowy sposób, zostało nam przypo-
mniane, jak to Bóg troszczy się o swoją winnicę, jak troszczy się przede 
wszystkim o ludzi, którzy w niej pracują: „Co jeszcze miałem uczynić 
winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?” – pyta Bóg. Rzeczywiście, 
Bóg od początku tyleż dobra wyświadczył człowiekowi. Do tej winnicy 
Bóg przysłał nam nawet swego Syna. Tego Syna ludzie powiesili na 
drzewie krzyża i wołali „nie chcemy, aby nam królował”. Zgodnie 
z zapowiedzią Chrystusa, królestwo, które On założył i ogłosił, zo-
stało narodowi wybranemu zabrane i oddane innym narodom świata. 
My dzisiaj jesteśmy spadkobiercami tego królestwa, tych wartości, 
które niektórzy odrzucili. Winniśmy ciągle o tym pamiętać i to sobie 
bardzo cenić. Gdy bo wiem przestaniemy sobie to cenić i będziemy 
lekceważyć panowanie Boga nad nami, to królestwo Boże będzie 
nam odebrane.
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3. dzisiejsi niewdzięcznicy w winnicy Pańskiej
Arogancja wobec Pana Boga trwa. Rozciąga się ona na Kościół. 

Przypomnijmy ostatnie fakty. Adam Darski – Nergal znieważył pu-
blicznie Pismo Święte. Na oczach publiczności je potargał i obrzucił  
błotem. Sąd uznał, że to forma sztuki a nie żadne przestępstwo. 
Satanista Nergal zostaje przyjęty do pracy w telewizji. Protestujący 
biskupi pokazywani są jako zaściankowi szaleńcy, czepiający się wy-
bitnego artysty. Ledwie pełnoletni kandydat na posła wyżywa się na 
Kościele w ogólnopolskim dzienniku, proponując wprowadzenie kas 
fiskalnych dla proboszczów i wyliczając jakie miliardy przyniesie to 
budżetowi państwa. Inni znowu obiecują, że jak dojdą do władzy 
po wyborach, to wyrzucą religię ze szkół. Nie trzeba będzie opłacać 
katechetów i będzie w kraju lepiej. Ukoronowaniem aroganckich 
zachowań w ostatnich tygodniach był wniosek do trybunału w Hadze 
o postawienie w stan oskarżenia Ojca Świętego Benedykta XVI za 
rzekome ukrywanie przed światłem dziennym  przypadków pedofilii 
osób duchownych.

Oto niektórzy dzisiejsi  dzierżawcy, którzy w taki sposób spłacają 
dług zaciągnięty u Pana Boga, gospodarza naszej ziemi. Oto nowo-
czesny świat, świat wolności i pluralizmu, w którym głosić można 
wszystko, pod warunkiem, że niczego dobrego nie powie się o chrze-
ścijaństwie. Oto igrzyska nowoczesnej Europy z najważniejszą dyscy-
pliną: kto mocniej dołoży Kościołowi. Jak pisze pewna redaktorka: 
„Trzeba wierzącym zamknąć usta, zburzyć kościelne wieże, a księży 
pozamykać w więzieniach albo wysłać na księżyc za pedofilię; najlepiej 
wszystkich, bo co zawracać sobie głowę szukaniem winnych”.

Takim ludziom trzeba spokojnie tłumaczyć, że to wszystko już było, 
a Kościół nadal trwa. I nadstawia drugi policzek. Jest niezniszczalny, 
bo jest w nim Zmartwychwstały Chrystus, Syn Boży, który powiedział: 
„Miejcie odwagę, ja świat zwyciężyłem” (J 16, 33). My to wiemy. 
I wy też to kiedyś odkryjecie. Oby udało się wam to wcześniej niż 
w godzinę śmierci – kiedy Bóg was zaskoczy tym, że jednak jest, bo 
wtedy będzie już  za późno. 

Wspólnocie akademickiej Wyższej Szkoły Technologii Teleinforma-
tycznych w Świdnicy, która dzisiaj inauguruje nowy rok akademicki 
– w dziesięciolecie jej istnienia – życzymy, by w swojej działalności 
respektowała fundamentalne prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu, by 
kształtowała umysły i serca młodzieży na bazie prawdy, sprawiedliwości 
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i miłości społecznej. Niech nauczyciele akademiccy i kształcąca się 
młodzież tworzą wspaniałą rodzinę, wspólnotę uczelnianą, w której 
wszyscy będą wzrastać w człowieczeństwie, zdobywać cnoty intelek-
tualne i moralne. Niech uprawianie nauki, tak dla nauczających, jak 
i nauczanych, będzie sposobnością do rozwoju duchowego w wymiarze 
intelektu i serca. Niech z przybywaniem wiedzy przybywa mądrości, 
dobroci i świętości. Życzenia te czynimy przedmiotem naszej modlitwy 
w tej Eucharystii. Niech Pan Bóg sprawi, by się wypełniły. Amen. 

2.
BP IGNACY DEC

MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY

Kalisz, 29 października  2011 r. – Homilia  podczas Mszy św., 
sprawowanej na Rynku Kaliskim na zakończenie peregrynacji Kopii 

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji kaliskiej

wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, 
Nuncjuszu Apostolski w Polsce,

który nam uobecniasz Ojca Świętego Benedykta XVI!

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Stanisławie, 
Pasterzu Kościoła Kaliskiego wraz ze swoim biskupem 
pomocniczym Teofilem!

Eminencje, Najdostojniejsi Księża Kardynałowie!

Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi!

Czcigodni Ojcowie Paulini, przedstawiciele Ojca Generała 
z Jasnej Góry!

Prześwietne duchowieństwo diecezjalne i zakonne!

Szanowni przedstawiciele władz samorządowych szczebla 
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wojewódzkiego, szczebli powiatowych i gminnych, na czele 
z panem prezydentem miasta Kalisza!

Czcigodne siostry zakonne!

Drodzy pielgrzymi!

Drodzy radiosłuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji 
Trwam oraz diecezjalnego Radia Rodzina – łączący się 
z nami w modlitwie! 

Umiłowani w Panu, bracia i siostry!

Sprawujemy świętą liturgię na zakończenie peregrynacji Kopii 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej  w diecezji kaliskiej. Jak już wiemy, 
peregrynacja ta trwała prawie 14 miesięcy. Rozpoczęła się w sobo-
tę, 11 września 2010 r. Przypomnijmy, że Obraz przywędrował do 
Kalisza z archidiecezji łódzkiej. O godz. 17.00 miało miejsce uro-
czyste powitanie Obrazu w Kaliszu. Z miejsca powitania wyruszyła 
procesja do ołtarza polowego znajdującego się przy Sanktuarium św. 
Józefa – z sześcioma stacjami i rozważaniem maryjnej modlitwy „Pod 
Twoją obronę”. Inaugurującej Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef 
Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Homilię wygłosił 
ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Mszę 
św. koncelebrowało trzydziestu biskupów, w tym dwóch kardynałów: 
ks. kard. Józef Glemp i ks. kard. Henryk  Gulbinowicz. W kon-
celebrze było kilkuset kapłanów. Na końcu przemawiał o. Izydor 
Matuszewski, generał Zakonu Ojców Paulinów z Jasnej Góry, ks. 
abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski oraz ks. bp Stanisław Napierała, 
gospodarz – pasterz Kościoła kaliskiego. Cała uroczystość powitania 
trwała prawie cztery godziny, przy dobrej i ciepłej pogodzie. Taki 
był początek tego wielkiego dzieła peregrynacji, które dzisiaj ma 
swoje zwieńczenie i zakończenie. Dzieło to było wielkim darem Boga 
dla duchowieństwa i wiernych świeckich całej diecezji, a poniekąd 
dla całego Kościoła katolickiego w Polsce. Dziś przyszedł czas, by 
w tej Eucharystii podziękować za nie Panu Bogu za przyczyną Maryi 
i prosić o  utrwalenie owoców tego wielkiego dzieła. 

W dzisiejszej homilii przypomnimy jaki był cel peregrynacji 
wytyczony przez pasterza Kościoła kaliskiego. W drugiej części 



140 MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

spróbujemy określić jaką Polskę nawiedzała dzisiaj Maryja w kopii 
swego Jasnogórskiego Wizerunku i w trzeciej – pomyślimy – jakie –  
sprawy chcemy Jej dziś powierzyć, jako naszej Matce i Królowej.

1. wiodące hasło  peregrynacji – Odnowienie wiary w Boga
Ksiądz biskup Stanisław, pasterz Kościoła kaliskiego, obrał za 

hasło peregrynacji słowa: „Odnowienie wiary w Boga”. W czasie 
trwania nawiedzenia wielokrotnie przypominał, że celem peregrynacji 
Kopii Jasnogórskiej Ikony jest odnowa wiary w kochającego Boga.  
Maryja przychodzi, byśmy mogli odnowić naszą osobistą i wspól-
notową więź, komunię z Bogiem, byśmy pogłębili świadomość jak 
bardzo nas Bóg kocha, byśmy Go pilniej słuchali i żyli dla Niego, 
wypełniając Jego wolę. 

Maryja,  nowa Ewa, pierwsza z nas, najpełniej zawierzyła Bogu  
i żyła dla Niego. Zauważyła to już jej krewna Elżbieta, gdy podczas 
nawiedzenia powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). Od początku 
Maryja ciągle przewodzi wierze Kościoła w każdym pokoleniu i na 
każdym miejscu, gdzie są uczniowie Jej Syna. Jest nam we wszystkim 
wzorem.

Obecność Maryi wśród nas w znaku Jasnogórskiej Ikony, przypo-
mina nam o zamieszkaniu Syna Bożego na ziemi. To Ona  wydała 
światu Zbawiciela. Przypomniał to w dzisiejszej liturgii św. Paweł 
Apostoł: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zro-
dzonego z niewiasty” (Ga 4, 4). Wędrująca Maryja przypominała 
w każdej parafii  wiernym, swoim dzieciom, że okazywanie Bogu 
posłuszeństwa jest przejawem mądrości, według słów odczytanych 
dziś z Księgi Przysłów: „Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczę-
śliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, 
pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, 
kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, 
bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” (Prz 
8,32-35). Wielu podczas peregrynacji – za sprawą Maryi – odnalazło 
życie i zyskało łaskę u Pana, weszło na drogę mądrości, drogę posłu-
szeństwa Bogu czyli na  drogę pełniejszej, doskonalszej wiary. 

Umiłowani w Panu, na ostatniej stacji nawiedzenia Maryi w die-
cezji kaliskiej, przypomnijmy sobie, tu, przed omodlonym przez lata, 
a ostatnio na ziemi kaliskiej – wizerunkiem Pani Jasnogórskiej – jaką 
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wiarę możemy nazwać mądrością, poprzez jaką wiarę stajemy się 
mądrzy i możemy podobać się Bogu. 

W dojrzałej wierze obecne są trzy główne elementy:  uznanie 
prawd objawionych nam przez Boga, drugi element – osobista więź 
z Bogiem, czyli obcowanie z Bogiem na modlitwie oraz trzeci – 
okazywanie Bogu posłuszeństwa, czyli wypełnianie woli Bożej w co-
dziennym życiu, świadectwo  życia.   

Chora jest nasza wiara, gdy nie akceptujemy wszystkich prawd 
objawionych, także tych trudnych, kłopotliwych, z którymi mamy 
najwięcej trudności. Widzimy, że niektórzy katolicy mają dziś duże 
kłopoty z zaakceptowaniem wymogów Pana Boga  związanych np. 
przykazaniem: „Nie zabijaj”, „Nie cudzołóż”, „Nie kradnij”. W dojrza-
łej wierze, która jest mądrością, nie może być wybiórczości. Winniśmy 
akceptować wszystkie prawdy, które przekazał nam Bóg i których 
strzeże Kościół. Przypomnijmy, że na czele tych prawd stoi prawda 
o miłości Pana Boga do nas.  Św. Jan Ewangelista w swoim Pierwszym 
Liście napisał słowa: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg na 
ku nam” (1 J 3, 16). Czy zdolni jesteśmy za Janem powtórzyć dziś te 
słowa: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”? 
Z pewnością trudno jest je powtórzyć, gdy mama umiera na raka, 
gdy giną rodzice w wypadku drogowym i zostawiają małe dzieci, gdy 
oglądamy kalekie dzieci  w specjalnych zakładach opieki, gdy mąż, 
ojciec jest alkoholikiem, gdy rozlewa się zło w naszym świecie. „Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”. Jan powiedział te 
słowa wbrew temu, a może dzięki temu, co przeżył na Golgocie, gdy 
stał przy Maryi i patrzył na konanie Jezusa. Czy jesteś w stanie za 
Janem powtórzyć dziś te słowa: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam”. Jeśli potrafisz powtórzyć te słowa, to możesz 
powiedzieć, że wierzysz, że dostąpiłeś daru mądrości. 

Po drugie – nasza wiara jest chora, gdy brakuje jej modlitwy, 
osobistej i wspólnotowej więzi, komunii  z Bogiem. Co znaczy wiara 
modląca się pokazał nam ostatnio błogosławiony Jan Paweł II. Jakże 
u wielu ludzi, u wielu chrześcijan wiara jest zamrożona. Doświadczamy 
tego obserwując siebie i innych. Przecież nie zawsze potrafimy cieszyć 
się Panem Bogiem w stylu Maryi, która wyznała u krewnej Elżbiety: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” 
(Łk 1, 46-47). Nie zawsze znajdujemy czas na rozmowę z Bogiem, 
nie zawsze tęsknimy za Eucharystią. Ostatnio było liczenie wiernych 
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w naszych świątyniach. Na ziemiach zachodnich są sygnały, że jedynie 
30%, a czasem i mniej spośród ochrzczonych katolików, uczestniczy 
w niedzielnej Eucharystii. A gdzie jest reszta, co stało się z ich wiarą? 
Być może, że  za rzadko prosimy za pierwszymi uczniami: „Panie, 
przymnóż nam wiary”; „Panie, naucz nas się modlić”. Nie ma wia-
ry bez modlitwy, bez rozmowy z Bogiem. Modlitwa jest pierwszym 
dzieckiem dojrzałej wiary.

Po trzecie – wiara nasza jest chora, gdy jej nie widać w życiu, 
w codziennym postępowaniu. Podczas wizyty pasterskiej w jednej 
parafii miałem szczęście zobaczyć męża, który od lat opiekuje się 
obłożnie chorą żoną.  Nie zostawił jej i nie poszedł szukać drugiej, 
zdrowszej, młodszej. Pozostał przy swojej ślubnej miłości i w pierw-
sze piątki przyjmuje z nią w domu  Komunię Świętą. Otrzymał dar 
mądrości, dar wiary przeradzającej się w miłość.

Na zakończenie wątku poświęconego wierze, przypomnijmy 
uwagę Ojca Świętego Benedykta XVI, który ostatnio powiedział, 
że Kościołowi nie tyle szkodzą jego wrogowie, którzy z nim walczą, 
ale ci chrześcijanie, którzy są obojętni, powierzchowni,  którzy nie 
słuchają słowa Bożego, którzy zagubili osobistą i wspólnotową mo-
dlitwę, którzy nie żyją na co dzień usłyszanym słowem Bożym. 

Jakże zatem było ważne hasło towarzyszące wędrowaniu Maryi 
po ziemi kaliskiej: „Odnowa wiary w miłującego Boga”. Niech ta 
odnowa trwa niech nie zakończy się wraz z peregrynacją, niech trwa 
u nas wszystkich do końca naszych ziemskich dni. 

2. Jaką Polskę nawiedza dzisiaj Maryja?
Peregrynacja Kopii Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej jest wy-

darzeniem ogólnopolskim, religijnym,  publicznym. Dlatego nie spo-
sób pominąć w naszym rozważaniu refleksji nad życiem społecznym, 
publicznym, w którym tkwimy, w którym uczestniczymy. Jak wygląda 
to życie społeczne w postkomunistycznej Polsce, poprzez którą po 
raz drugi po drugiej wojnie światowej pielgrzymuje Maryja w Kopii 
Jasnogórskiego Obrazu?

Najpierw zauważmy, że Kościół w naszej narodowej przeszłości nigdy 
nie starał się być opozycją polityczną wobec rządu, jakiejkolwiek partii 
czy ugrupowania politycznego.   Owszem, bywał niejednokrotnie opo-
zycją moralną, ale i wtedy nie walczył z człowiekiem, nie poniżał i nie 
ośmieszał swoich przeciwników, ale ukazywał drogę ewangelicznego 
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życia, bronił prawdy, piętnował grzech, zło: kłamstwo, niesprawie-
dliwość, wszelkiego rodzaju zniewolenia, w tym brak wolności słowa 
i wyznania, demaskował różnego rodzaju utopie i dewiacje społeczne. 
W encyklikach społecznych, poczynając od pierwszej wielkiej encykli-
ki  Leona XIII Rerum novarum, udzielał wskazówek do rozwiązania 
konfliktowych spraw  społecznych. I tak czyni do dzisiaj i z tego nie 
zrezygnuje, gdyż sprzeniewierzyłby się swojej misji, którą otrzymał od 
Chrystusa. Owszem, Kościół nie tylko adresuje swoje orędzie do świata, 
do zwalczających go ideowych adwersarzy, ale kieruje je w pierwszym 
rzędzie do swoich synów i córek, wzywając ich do wierności Bożemu 
słowu, wskazując na potrzebę ciągłego nawracania się na ewangeliczną 
drogę życia. My, synowie i córki Kościoła, mamy świadomość, że nie 
jesteśmy aniołami. Mamy swoje wady, słabości i popełniamy grzechy. 
Często stajemy w pokorze i żalu przed Miłosiernym Bogiem i krzyżem 
Chrystusa, prosząc o przebaczenie. Jednakże nasze słabości i grzechy 
nie mogą nam zamknąć ust i doprowadzić do zaprzestania głoszenia 
Ewangelii i sprawowania świętych sakramentów, w których wierzą-
cy otrzymują przebaczenie i moc do życia w prawdzie i w miłości. 
Głoszenie Ewangelii nie powierzył Chrystusa aniołom, ale ludziom, 
którzy podlegają grzechowi. Zostawił na ziemi swój skarb w naczyniach 
glinianych, ale my wiemy, że wartość skarbu nie zależy od naczynia, 
w którym jest dawany, ale ta wartość tkwi w nim samym. Oczywiście, 
że winniśmy się starać, aby ten skarb docierał do człowieka w jak 
najlepszej oprawie, czyli przez gorliwych, świętych szafarzy Bożych 
tajemnic. Kościoła nie powinno się  dyskwalifikować z powodu sła-
bości jego członków, ale gdy czasem to ma miejsce, tym więcej trzeba 
modlić się o jego świętość (a nie wylewać na niego pomyje). Kościół 
nie może stać się Kościołem milczącym, jak przypomnieli to polscy 
biskupi w sierpniowym Komunikacie. Kościół wzywał i wzywa  do 
zgody narodowej, do rzetelnego, uczciwego dialogu, do wzajemnego 
poszanowania przekonań, do troski o dobro wspólne i sprawiedliwość 
społeczną i promowania godności, praw i obowiązków  człowieka, 
do prawnej i medycznej ochrony życia  ludzkiego od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.  

Nie sposób w tym kontekście nie przypomnieć przesłania Ojca 
Świętego Benedykta XVI z jego ostatniej pielgrzymki do Niemiec, 
a zwłaszcza z jego przemówienia do osób życia publicznego, zgroma-
dzonych w Bundestagu. Było to w jakimś sensie przesłanie do wszystkich 
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chrześcijan, w szczególności do polityków i rządów państw. Punktem wyj-
ścia swego przedłożenia uczynił Ojciec Święty modlitwę króla Salomona: 
„Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twojego 
ludu i rozróżniania dobra od zła” (1 Krl 3, 9). Na kanwie tych słów 
Papież  przypomniał, że rządy w swoim działaniu powinny się kierować 
kryterium sprawiedliwości, że winny ustanawiać dobre, słuszne prawa, 
wyrastające z prawa naturalnego i ludzkiego rozumu. Papież przypo-
mniał, że jeśli władze państwowe nie ustanawiają dobrego prawa i nie 
stoją na jego straży, ale troszczą się przede wszystkim o to,  by mieć 
coraz więcej władzy, to zaczynają przypominać bandę rozbójników, co 
już wcześniej zauważył św. Augustyn. W tym kontekście Ojciec Święty 
wspomniał hitlerowców, którzy byli skuteczni i dobrze zorganizowa-
ni, ale – jako bezbożnicy – tym bardziej niebezpieczni nie tylko dla 
Niemiec, ale i całego świata. Papież zauważył też, że w ustanawianiu 
prawa i w rządzeniu nie wystarcza demokratyczne kryterium, którym 
jest głos większości. To demokratyczne kryterium nie zawsze wystarcza. 
Potwierdza to historia i codzienne doświadczenie. Hitlerowcy doszli do 
władzy w sposób demokratyczny, to znaczy popierała ich większość. Stąd 
też  czymś bardziej fundamentalnym niż poparcie ze strony większości 
jest sprawiedliwość, która ma swój fundament w prawie naturalnym 
i Dekalogu. Piotr naszych czasów zwrócił uwagę, czego nie respektują 
lewicowe ruchy ekologiczne, że także człowiek posiada swoją naturę, 
którą musi szanować, z nią się liczyć i nie powinien nią manipulować, 
jak mu się podoba. Człowiek nie jest jedynie wolnością, która tworzy 
sama siebie, ale ma naturę, której trzeba słuchać. Gwałceniem ekologii 
człowieka jest np. aborcja, eksperymenty na embrionach, w tym za-
płodnienie in vitro, fundowanie sobie dzieci przez pary homoseksualne. 
Sprawiedliwe rządy nie gwałcą ludzkiej natury, ale ustanawiają prawa 
w zgodzie z jej prawami. Gdy mają miejsce jakieś wynaturzenia, to nie 
wolno ich uznawać za normę, jak się to dziś niekiedy próbuje czynić, 
ale za chorobę, którą trzeba leczyć.  

Po tych uwagach ogólnych, przypomnieniu pewnych zasad etycz-
nych, przejdźmy do konkretów naszego życia publicznego. Jesteśmy 
po wyborach parlamentarnych. Nie może być nam to obojętne, że  
52% naszych obywateli nie wzięło w nich udziału. Zatem, nie po-
winno być miejsca  na wielką euforię, ale wszyscy winni się zasta-
nowić,  czego jest to wynikiem, jak wychowywać społeczeństwo do 
odpowiedzialności za los państwa i narodu. Ostatnio zauważyliśmy, 
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że niektórzy z nowo wybranych parlamentarzystów chcą rozpocząć 
naprawę Rzeczypospolitej od walki z religią, a przede wszystkim 
od walki z Kościołem katolickim, bo ten jest największą wspólnotą 
wyznaniową w Polsce. Owa agresywność wobec Kościoła  nasiliła się 
ostatnio w mediach komercyjnych, a nawet i w mediach publicznych. 
Widać gołym okiem, że panuje jakaś cicha zmowa, by  nie mówić 
ani nie pokazywać nic pozytywnego o Kościele, a tylko nagłaśniać 
przypadki negatywne. Na wybrzeżu młody człowiek, niby artysta, do-
konał publicznego znieważenia, bluźnierstwa wobec Pisma Świętego. 
Sąd uniewinnił sprawcę, orzekając, że to  rodzaj sztuki, a nie wy-
kroczenie. Po takim wyroku, daje to niektórym powód, by wątpić 
w niezawisłość sądów. Na sali sejmowej zauważono krzyż,  który  
zdaniem niektórych, powinien być zdjęty w imię tzw. neutralności 
i świeckości państwa.  W debatach telewizyjnych słychać głosy, że 
finanse państwa można by uzdrowić przez usunięcie lekcji religii ze 
szkół i przez większe opodatkowanie duchowieństwa. W poczytnych, 
kolorowych  tygodnikach coraz częściej znajdujemy fotosy, mające na 
celu ośmieszanie i poniżanie ludzi Kościoła. Może to wszystko jest 
po to, aby odwrócić uwagę społeczeństwa od prawdziwych, ważnych 
problemów, takich jak: aborcja, służba zdrowia, dalsza wyprzedaż 
majątku narodowego, świadczenia emerytalne itd.   

Tym wszystkim, którzy podnoszą rękę na krzyż Chrystusa i  po-
dejmują  walkę otwartą czy też podstępną, ukrytą z Kościołem, by 
rzekomo uzdrowić Rzeczpospolitą, przypominamy, że taka droga 
prowadzi donikąd. Niech ci reformatorzy i ich zwolennicy poczytają 
sobie w spokoju dobre podręczniki  historii. Wystarczy popatrzeć na 
nasz stary kontynent europejski, na jego nowożytne i współczesne 
dzieje. Pod koniec XVIII wieku, w imię bezbożnych haseł Oświecenia, 
rozprawę z Kościołem podjęła rewolucja francuska. Wymordowano 
setki, a może  i tysiące księży, pozamykano kościoły, publicznie po-
niszczono  znaki religijne. Nie zawitał jednak dobrobyt i obiecywane 
szczęście. Pół wieku później za reformę życia w Europie zabrał się 
Karol Marks i Fryderyk Engels. Też zaczęli od ataku na Kościół. 
Rzucili hasło, że religia jest „opium dla ludu”. Trzeba ją wyrzucić, 
zniszczyć i w ten sposób otworzyć sobie drogę do budowania raju 
na ziemi. Ideę tę, za sprawą Lenina, podjęła rewolucja bolszewicka 
i wykreowane na niej rządy totalitarne w Związku Sowieckim. Jakoś 
tego raju do dziś nie widać, a ucierpiało przy tym wiele narodów, 
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w tym także nasz naród. W tym samym niemal czasie ostrą walkę 
z tym co kościelne i katolickie podjął totalitaryzm hitlerowski i też 
marnie skończyli ci siewcy pogardy dla Boga i dla człowieka. Obydwa 
totalitaryzmy potwierdziły prawidłowość dziejową, że nieprzyjaciele 
Pana Boga stają się z czasem nieprzyjaciółmi człowieka.

Modlimy się, żeby na nowo nie podejmowano budowania dobro-
bytu na ziemi bez religii, bez Boga, bez obecności Chrystusa w życiu 
publicznym. Świat może być bezpieczny jedynie tam, gdzie ludzie 
uznają Boga i Jego prawo. „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” – 
tłumaczył Niemcom i nam wszystkim Ojciec Święty Benedykt XVI. 
Błogosławiony Jan Paweł II zaczął swój pontyfikat od słów: „Nie 
lękajcie się […] Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. A na zakończenie I  
pielgrzymki do Ojczyzny, 10 czerwca 1979 r., mówił na Krakowskich 
Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, 
nadzieją i miłością […]. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, 
z których wyrastamy […] Abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, 
która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której 
życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”. Te słowa Ojca Świętego 
Kościół przypomina rodakom przy szczególnych okazjach. Trzeba 
je było przypomnieć i dzisiaj, gdy w naszych mediach i debacie pu-
blicznej zatraca się coraz bardziej szacunek dla tego co święte, co 
ojczyźniane, co narodowe. Zamiast promować sprawdzone szczę-
ściorodne wartości promuje się zgubne antywartości. Wygląda na to, 
że niektóre media są kierowane przez kiepskich Polaków, a może 
jakichś  przekupniów. Nie dobrze byłoby, gdyby trzeba było powtórzyć 
praktykę z okresu stanu wojennego, kiedy o godz. 19.30, podczas 
„Dziennika telewizyjnego” ludzie wychodzili na ulicę pospacerować, 
protestując przeciwko propagandzie ówczesnej władzy. Jak zauważył 
ostatnio jeden z dziennikarzy katolickich – w dzisiejszych mediach 
mamy coraz mniej obiektywnych informacji, a coraz więcej publi-
cystyki i tzw. słusznych komentarzy, z których by wynikało, że tylko 
dziennikarz wszystko najlepiej wie i tylko to, co on mówi, należy 
uważać za słuszne. Taka postawa wyraźnie sprzeciwia się ustawie 
o radiofonii i telewizji, która nakłada na publiczne media obowiązek 
rzetelnego informowania a nie podejmowania propagandy.   

W takiej sytuacji duża część naszego społeczeństwa ceni sobie po-
sługę medialną wobec Kościoła i Narodu, jaką pełni w nowej Polsce 
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Radio Maryja i Telewizja Trwam. W tym Radiu i Telewizji wypowiadają 
się ludzie: ojcowie prowadzący, zapraszani goście,   radiosłuchacze 
i telewidzowie, których głos nie może  przebić się w mediach  pań-
stwowych, gdzie obowiązuje poprawność polityczna. W tych mediach 
katolickich  znajdujemy okazję do wspólnej modlitwy, do słuchania 
słowa Bożego. Z tych mediów dowiadujemy się, co dzieje się w Kościele 
powszechnym i w Kościołach lokalnych. W ostatnich miesiącach, dzięki 
jedynie tym mediom mogliśmy przeżywać sierpniowe Światowe Dni 
Młodzieży w Madrycie i wrześniową pielgrzymkę Ojca Świętego do 
Niemiec, a ostatnio wielką pielgrzymkę do grobu błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki polskich biskupów i kapłanów, w liczbie ponad 
siedmiuset, którzy w latach komunistycznych odbywali pod przymusem 
czynną służbę wojskową. I znowu media świeckie prawie nie zauważyły 
tego niezwykłego wydarzenia.  Ojcze Tadeuszu, dyrektorze, wczorajszy 
solenizancie, dziękujemy, dziękujemy za służbę prawdzie Ewangelii, 
za wielką służbę Kościołowi i Ojczyźnie.

3. nasza wdzięczność i nasze prośby do Maryi 
Niech trzecia część naszego rozważania przemieni się z mówienia 

o Bogu, z mówienia o nas i o naszym ojczystym domu, w mowę, w mo-
dlitwę do Boga i Matki Chrystusa. Maryjo, nasza Matko i Królowo, 
w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Twojego Syna, wypowie-
dziane z krzyża „Niewiasto, oto syn Twój, Synu, oto Matka twoja” 
(por J 19, 26-27). Maryjo, znowu je usłyszałaś i my, następcy Jana, też 
je usłyszeliśmy. Jezus wskazał na nas, że jesteśmy  Twoimi dziećmi: 
synami i córkami. Wszystkim nam wskazał na Ciebie, że jesteś naszą 
Matką: „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Tu, przed Twoim omodlo-
nym przez nasz Naród, wizerunkiem, dziękujemy Ci, że wędrujesz 
po polskiej ziemi, że przez to wędrowanie umacnia się wiara Ludu 
Bożego. Twoja pierwsza peregrynacja w latach siedemdziesiątych, 
niedługo po obchodach Millennium Chrztu Polski, kierowana przez 
Prymasa Tysiąclecia, uchroniła nasz naród przed komunistyczną 
ateizacją i przygotowała do wielkich zadań  kard. Karola Wojtyłę. 
Ufamy, że obecna peregrynacja  przyczyni się do odnowienia wiary 
naszego Narodu, do trwania w wierze naszych ojców, do trwania 
przy wartościach religijnych i narodowych.

Maryjo, gdy patrzymy na Twoje oblicze, nabieramy nadziei na 
zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, miłości nad 
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nienawiścią. Gdy patrzymy na Ciebie, oddala się od nas strach, nie-
pokój, znika chęć narzekania i narasta postawa zawierzenia. 

Maryjo, nasi poprzednicy w wierze potrzebowali Ciebie, potrzebo-
wali Matki. Gdy szerzyły się zarazy, epidemie pochłaniające dziesiątki, 
a czasem i setki tysięcy ofiar; gdy nawiedzały nas klęski żywiołowe, 
gdy przetaczały się przez nasz kraj wojny, gdy upadał w narodzie 
duch, gdy upadały powstania i oddalała się nadzieja na wolność, nasi 
praojcowie wiedzieli gdzie szukać wsparcia. Przybywali do Ciebie, 
na Jasną Górę, spieszyli do innych Twoich sanktuariów i nigdy nie 
byli zawiedzeni. Przy Tobie zawsze  nabierali nadziei na przetrwanie, 
na zwycięstwo. Przy Tobie czuli się zawsze wolni.

Maryjo, wiemy, że każde pokolenie miało swoje bolączki, swoje 
krzyże, swoje troski i niepokoje. W każdym pokoleniu Polacy śpiewali: 
„Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się 
uciekamy o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja 
woła nas: «Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł 
czas»”. Maryjo, każdy czas jest stosowny, by przychodzić do Ciebie. 
Z Tobą przetrwaliśmy czas wojen, czas powstań narodowych, czas 
klęsk i epidemii, czas Katynia i Oświęcimia, czas zsyłek syberyjskich 
i mordów ukraińskich, a potem – czas komunistycznej ateizacji, czas 
walki z Bogiem i Kościołem. Z Tobą przetrwamy w wierności Bogu 
i Kościołowi każdy czas, z Toba potrafimy zwyciężać zło dobrem. 

Maryjo, Opiekunko naszej Ojczyzny, będąc dziś w Kaliszu, pa-
trząc na wczoraj, dziś i jutro naszej Ojczyzny, przypominamy sobie, 
że gdy przed laty trwały dyskusje czy powinniśmy wejść do Unii 
Europejskiej, mówiono nam, że przed Polską stoi wielka szansa 
ewangelizacji krajów unijnych, ewangelizacji zeświecczonej Europy. 
Kościół przyjął to wyzwanie, ale bardzo liczył na wsparcie polskiego 
rządu i parlamentu. Liczył na to, że w Polsce, w kraju katolickim, 
będą promowane i bronione wartości religijne i moralne, że będzie 
tworzone sprawiedliwe i słuszne prawo, mające na celu dobro wspólne 
wszystkich obywateli – prawo wyrastające z Prawa Bożego, z prawa 
naturalnego. Po kilku latach trwania w Unii, doświadczamy, że za mało 
oddziałujemy na Europę naszym katolicyzmem, a za to  idee unijne, 
niekiedy  antykościelne, wdzierają się do nas, zwłaszcza w nasze życie 
medialne i publiczne. Mamy świadomość, że nie możemy przeży-
wającej kryzys Europie pomóc finansowo, gdyż sami potrzebujemy 
tego rodzaju wsparcia, ale możemy pomóc duchowo, podejmując 
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krucjatę modlitewną, a także możemy jej pomóc przez uchwalanie 
sprawiedliwego prawa, przez wierne stanie przy wartościach chrze-
ścijańskich, na drogach prawdy, sumienia i Prawa Bożego 

Maryjo, dwukrotnie udało się nam w historii obronić Europę: w roku 
1683, pod Wiedniem, przed islamem i w roku 1920, pod Warszawą, 
przed bolszewizmem. Nadszedł może czas, by Europę obronić przed 
niewiarą i chaosem moralnym – naszą modlitwą i wiernością Bogu, 
Ewangelii, Krzyżowi i Kościołowi. Europa winna zachować cywilizację 
i kulturę łacińską, która ją wyniosła na wyżyny. My, Polacy, możemy 
przyczynić się do tego  przez naszą wierność Bogu i ewangelicznym 
wartościom, o czym nam mówił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie 
swojej pielgrzymki do Polski w maju 2006 r. 

Maryjo, Matko nasza, wzorem, naszych praojców, wielkich Polaków, 
chcemy trwać  przy Tobie. Chcemy zawierzać Ci  nasze sprawy osobi-
ste, rodzinne, parafialne, diecezjalne, ale także sprawy ogólnopolskie, 
narodowe. Staramy się pamiętać przed Tobą o naszych braciach i sio-
strach sprawujących funkcje publiczne: parlamentarne i samorządo-
we, ludzi wybranych przez naród, aby dbali o pomyślność Ojczyzny, 
by nie ulegali presji nieżyczliwych nam ośrodków światowej polityki. 
Prosimy, aby mieli odwagę sprzeciwiać się kłamstwu i złu, aby więcej 
cenili prawdę, dobro, piękno, dobro Narodu, by wierność prawdzie, 
dobru wspólnemu, nie była przyczyną spychania niektórych ludzi na 
margines życia  społecznego i usuwania ich z życia publicznego.

Maryjo, modlimy się o nowych Rejtanów, Wyszyńskich, 
Popiełuszków, Janów Pawłów II. Kościół i Ojczyzna bowiem po-
trzebują prawdziwie oddanych im synów i córek.

Zakończenie
Maryjo, na koniec, prosimy za polską rodziną, która zawsze była, 

jest i będzie fundamentem Narodu, prosimy dla niej o dar wiary, 
o dar miłości, o dar poszanowania życia o dar postępowania  według  
Ewangelii. Radiosłuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji 
Trwam wiedzą dobrze, że tu w Kaliszu, w Sanktuarium św. Józefa, 
trwa wielka, narodowa  modlitwa o świętość rodzin, o szacunek dla 
życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Maryjo, chroń nas przed 
zepsuciem osobistym i społecznym, wypraszaj nam łaskę wiary, nadziei 
i miłości  na dziś i jutro naszego życia.  „Miej w opiece naród cały, który 
żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały, Maryjo”. Amen. 
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3.
BP IGNACY DEC

DUSZE SPRAWIEDLIWYCH SĄ W RĘKU BOGA

Laskowice Oławskie, 7 grudnia 2011 r. – Homilia w czasie Mszy św. 
pogrzebowej śp. Mieczysławy Czarny, matki ks. dra Janusza Czarny

(Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6

1. Przyjścia chrystusa
Przeżywamy okres Adwentu. Kościół w tym czasie przypomina 

nam o podwójnym przyjściu Chrystusa. Pierwsze jest już za nami. Było 
ciche, ubogie, zaskakujące  w formie. Spodziewano się, że Mesjasz 
pojawi się gdzieś na dworze królewskim, wśród wielkich tego świata, 
że odbuduje wielkość Izraela. A oto Jezus narodził się w ubogiej 
stajni, wśród zwierząt, na uboczu, odepchnięty przez ludzi. Zaskoczył 
wszystkich takim przyjściem. Powitali Go prości pasterze, a potem 
trzej Mędrcy ze Wschodu. Wnet musiał uciekać do Egiptu przed 
zbrodniarzem Herodem, a potem wycierpiał za nas rany i umarł za 
nas na krzyżu.

W Adwencie Kościół przypomina nam także o powtórnym przyj-
ściu Chrystusa. Będzie to przyjście w chwale, w majestacie, z aniołami, 
na sąd ostateczny.  Zbawiciel przybędzie nie po to, aby Go sądzono, 
lecz po to, by wezwać na sąd tych, przez których niegdyś był sądzony.  
Gdy był sądzony – milczał. Przy powtórnym przyjściu, będzie mówił 
pełen chwały – do żywych i umarłych. 

Drodzy bracia i siostry,  w Kościele mówimy także o trzecim 
przychodzeniu Chrystusa. Jest ono pośrodku między przyjściem 
pierwszym i drugim –  końcowym. Jezus przychodzi do nas w spo-
sób sakramentalny, przychodzi pod osłoną chleba i wina w każdej 
Mszy św., przychodzi w innych sakramentach św., przychodzi w swoim 
Słowie. O tym przychodzeniu Chrystus tak powiedział: „Jeśli Mnie 
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14, 
23).  Chrystus przychodzi także  w drugich ludziach, zwłaszcza bied-
nych i potrzebujących. Kiedyś powie nam na sądzie: „Wszystko, co 
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uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40). 

Drodzy bracia i siostry, możemy jeszcze mówić o czwartym przyj-
ściu Chrystusa. Jest to przyjście po człowieka w chwili śmierci. O tym 
przyjściu  była mowa w dzisiejszej Ewangelii: „W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 2-3).  Tak oto przychodzi Chrystus po 
swoich, by ich przeprowadzić przez bramę śmierci do nowego świata, 
do wieczności. I Bóg wybiera nam godzinę tego przyjścia po nas, 
tak jak nam wybrał godzinę naszego poczęcia i narodzenia.  Mówią 
wierzący ludzie, że wybiera dla nas odpowiednią godzinę odejścia 
z tego świata, chociaż nam się niekiedy wydaje, że tak nie jest, że ta 
godzina odejścia jest za wczesna czy też niespodziewana.

Dnia 3 grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca, przyszedł Chrystus 
po swoją służebnicę Mieczysławę Czarny,   Mamę naszego brata 
w kapłaństwie – ks. prof. Janusza, przyszedł wyzwolić ją z cierpienia, 
przyszedł zdjąć jej z ramion krzyż choroby i cierpienia, który dźwigała 
przez ostatnie lata życia. Już dzisiaj nie cierpi fizycznie. Może dotyka 
ją jeszcze cierpienie duchowe, dlatego się za nią modlimy. Prosimy 
Boga miłosiernego o oczyszczenie jej duszy i przyjęcie jej do grona 
niebieskich przyjaciół Boga. 

Drodzy bracia i siostry, gdy zamknęła się ziemska karta życia 
śp. Mieczysławy, popatrzmy jaką drogą prowadził ją przez życie Bóg 
i jakie nam przekazał przesłanie przez jej życie.

2. droga życia śp. Mieczysławy
Mieczysława Czarna urodziła się 26 lutego 1921 r. w Ruzdwianach 

k/Trembowli (przez cały miniony okres pisano jej w dowodzie 
osobistym, że było to ZSRR, a tymczasem było to województwo 
Tarnopolskie, a powiat Trembowelski). Przyszła na świat jako cór-
ka Jana Kłapouchego i Barbary zd. Bejger i miała jedynego brata 
Stanisława. Wcześnie straciła ojca, bo w roku 1932. Do wojny żyła 
wraz z matką i bratem, którzy prowadzili młyn. Wojna odmieniła 
wszystko. Brat trafił do  armii Andersa i zginął w bitwie pod Arhnem 
w Holandii,  a dwie samotne kobiety musiały opuścić swoją ziemię 
rodzinną i osiedlić się pod Wrocławiem, w Laskowicach. Tutaj poznała 
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swojego przyszłego męża, Bolesława, który też pochodził  z tamtych 
okolic (przed wojną mieszkał trzy kilometry od niej). Przeżyła z nim 
w małżeństwie 53 lata życia.  Lata te były typowe dla wielu ludzi, 
którzy musieli porzucić swoją ojcowiznę: tymczasowość, brak statusu 
społecznego, trudności w gospodarstwie domowym i tym podobne. 
Mama była krawcową, ale w tamtej rzeczywistości trzeba było zająć 
się ziemią i rodziną, by dostarczyć jej środków do życia. Bardzo ciężko 
pracowała. Dzieci, które przychodziły na świat nie zawsze przeżywały; 
pierwszy był Stanisław, którego pochowała w 47. roku jego życia, 
później przyszedł Jan, zmarły w niemowlęctwie, tak samo Jadwiga, 
następnie przyszła na świat Maria i wreszcie Janusz. Wszakże, po 
takich trudnych przeżyciach, zachowała wiarę w Boga i umiłowanie 
modlitwy. Zawsze modliła się na różańcu i tej modlitwy uczyła swoje 
dzieci. W czasach klerykatu i w pierwszych latach kapłaństwa była 
Mamą dla wszystkich braci  kapłanów z rocznika syna, ona zresztą 
wymodliła jemu kapłaństwo. Cały czas towarzyszyła swoim dzieciom 
poprzez modlitwę. 

Owoc jej życia to pięcioro dzieci, sześciu wnuków i dziewięcioro 
prawnucząt. Stanisław i Maria  stanowiły i stanowią dobre i zgodne 
małżeństwa, to wnuki, których wychowała w klimacie wiary w Boga 
i wartości najwyższych oraz prawnuki, które wszystkie brała na kola-
na. Choć przyszedł czas, że świadomość odmówiła jej posłuszeństwa, 
że ostatnie lata życia spędziła w niezwykłym cierpieniu, to jednak 
zawsze była jako najważniejsza osoba w rodzinie, do której zwraca-
ły się wszystkie  myśli i zaangażowania. Stąd rodzi się ból i żal, że 
jej pomieszczenie cierpienia i opieki (jakie miała dzięki mojej sio-
strze) zostaje puste. Dotychczas zawsze była Mama, a teraz odeszła. 
Wierzymy, że to Najlepszy Ojciec w niebie uznał, iż przyszedł czas, 
by po trudach i bólach swojego ziemskiego życia weszła do krainy 
wiecznego szczęścia. Bardzo na to zasłużyła.  

 3. Słowo pożegnania
Droga Mamo, oto wybija godzina pożegnania się z Tobą. 

Dziękujemy dziś Bogu za Ciebie, za to wszystko, co Bóg przekazał 
ludziom przez ciebie w Twoim życiu 

Żegnamy cię w postawie wdzięczności wobec Boga i w postawie 
modlitwy. Żegnają Cię  twoje dzieci, wnuki, krewni, przyjaciele. 
Spoczywaj w pokoju dobra Mamo. Dołącz  do grona świętych niewiast 
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w niebie, do swojego męża. Niech Maryja, którą jutro będziemy 
czcić w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, zaprowadzi cię do Jezusa. 
Wierzymy, że swoją chorobą, cichym cierpieniem, spłaciłaś już dług 
swoich słabości i znajdziesz Boże miłosierdzie, któremu zawsze ufałaś.  
My się dziś wstawiamy za tobą przed Panem. Nie zapomnij o nas, 
gdy Pan przyodzieje cię w szatę zbawienia. Amen. 

4.
BP IGNACY DEC

OJCZYZNA JAKO DAR I ZADANIE

Strzegom, Świdnica, 11 listopada 2011 r.
Msza św. za Ojczyznę w 93. rocznicę odzyskania niepodległości

wstęp
Gromadzimy się dzisiaj w naszych świątyniach, by złożyć dar 

modlitwy za naszą Ojczyznę ziemską. Panu Bogu podziękujemy za 
odzyskaną przez 93. laty niepodległość i będziemy wypraszać Boże 
Błogosławieństwo na jutro naszej Ojczyzny

1. Przesłanie Bożego słowa
Słowo Boże głoszone na liturgii stanowi dla nas pierwsze źródło 

prawdy, jest szczególnym pokarmem dla naszego ducha. Dlatego też 
z uwagą przyjmujemy i rozważamy to, co Bóg mówi do nas. W pierw-
szym czytaniu Pan Bóg nam dziś przypomina, że On, jako Stwórca, 
może być poznany z dzieł, które stworzył: „Głupi już z natury są wszyscy 
ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać 
Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy […]. Bo z wiel-
kości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” 
(Mdr 13, 1). Mamy więc dwie księgi, które mówią nam o Bogu. Księga 
świata – dostępna dla wszystkich, przekazana nam w dziele stworzenia 
i Księga Objawienia – Biblia – Pismo Święte, przekazane nam w trakcie 
historii zbawienia. Dzisiaj Bóg przypomina nam jak ważna jest Księga 
świata. Świat nie jest dziełem przypadku, nie powstał sam z siebie. Nic 
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samemu sobie nie udziela istnienia, tylko otrzymuje je od innego bytu. 
Istniejemy nie sami z siebie, ale otrzymujemy istnienie od Pana Boga 
za pośrednictwem rodziców. Każda, nawet najmniejsza rzecz świata 
ma istnienie od czegoś innego i świat jako całość nie wziął się sam ze 
siebie, nie dał sobie istnienia, ale zawdzięcza je Bogu. Świat jest jakby 
wizytówką Pana Boga. Świat nam mówi o Bogu, o swoim Stwórcy. 
Zauważamy, że dzisiaj ta Księga świata jest dla niektórych mało czy-
telna czy nawet w ogóle nieczytelna, znaczy to, że przestali poprawnie 
myśleć, że zagubili sens kontemplacji, zadumy nad światem.

Świat, jego wielkość, piękno, celowość były dla tak wielu uczonych 
drogą do odkrywania wielkości Boga. Filozof niemiecki Immauel Kant 
(1724-1804), jeden z największych myślicieli czasów nowożytnych, 
był urzeczony i zdumiony widokiem gwiaździstego nieba i ludzkim 
sumieniem, w którym zakodowana jest powinność czynienia dobra 
i unikania zła. W dzisiejszym psalmie były słowa: „Niebiosa głoszą 
chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon”. 

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy podobną myśl. Pan Jezus prze-
strzega nas przed lekkomyślnym, bezrozumnym życiem, przed płaskim, 
tylko biologicznym stylem życia, gdzie się jedynie je i pije, kupuje 
i sprzedaje, buduje i sadzi, a zapomina się o Bogu, o Jego prawie.

Dzisiaj, w dzień Święta Niepodległości, modlimy się o to, by 
mieszkańcy naszej Ojczyzny byli ludźmi poznającymi Pana Boga 
ze stworzeń, by nie byli lekkomyślni, bezmyślni, jak kiedyś za dni 
Noego czy mieszkańcy Sodomy i Gomory, aby byli mądrzy i napra-
wiali Rzeczpospolitą, kierując się wskazówkami Pana Boga. 

 2. Ojczyzna naszym darem i zadaniem
Dzisiaj w narodowe święto przypomnijmy słowa o Ojczyźnie dwóch 

największych Polaków naszego czasu: Ojca Świętego, błogosławionego 
Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przemawiając 3 maja 1981 r. na Placu. św. Piotra w Rzymie Jan 
Paweł II mówił: „Ojczyzna jest darem i jest równocześnie zada-
niem”. W stwierdzeniu tym zawarł bardzo ważną prawdę o ojczyźnie. 
Ojczyzna jest darem. Na ten dar składają się całe jej dzieje, wspólna 
przeszłość, wiara, ludzie święci, bohaterowie narodowi, obyczaje, 
język, pomniki kultury: literatura, sztuka, nauka. Ojczyzna to zie-
mia i groby, jak głosi napis na bramie cmentarza w Zakopanem. 
Ojczyzna więc – to ogromne bogactwo, powierzone człowiekowi – to 
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wielki dar, który należy wielkodusznie przyjąć i mieć wobec niego 
wielką cześć”. W przemówieniu powitalnym, na rozpoczęcie drugiej 
pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 16 czerwca 1983 r. Jan Paweł II 
powiedział: „Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na 
klęczkach, był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. [...] Pocałunek 
złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest 
to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest 
naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej 
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do 
miłości szczególnej. Dziś te słowa odczytujemy jako testament dla 
nas wszystkich. Winniśmy Ojczyznę traktować jako matkę.

Ojczyzna ziemska jest nie tylko darem, który należy przyjąć, roz-
wijać i czcić, ale jest także wielkim zadaniem dla człowieka. Papież 
pokazał nam jak to zadanie wypełniać. Z pewnością taką postawę 
przejął od kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Z jego 
pięknych wypowiedzi o Ojczyźnie przytoczmy jedną. Krótko przed 
swoją śmiercią powiedział do rodaków: „Tak często słyszy się zdanie: 
«Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę». Jednakże trud-
niej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim 
oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nie-
raz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata [...]. Wytrwać 
dla Ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość oddania jej 
wszystkiego z siebie [...] Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy 
na służbie temu Narodowi, który przez całe wieki przygotowywał 
nam ojczystą ziemię, na której nam wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym 
Narodem tak bardzo związani”. 

Tak uczył nas żyć i poświęcać się dla Ojczyzny wielki Syn Kościoła 
i Narodu polskiego, który wiele dla niej wycierpiał.

Idąc za myślą wielkiego Prymasa, możemy powiedzieć, że los nasze-
go kraju nie zależy dzisiaj od męstwa na polu walki, ale od uczciwości 
w pracy i wybierania mądrych rządców. Obserwując dzisiejsze życie 
publiczne możemy powiedzieć, że Polakom łatwiej przychodziło bić 
się za Ojczyznę na frontach i w walkach partyzanckich, niż dla niej 
uczciwie pracować. 

Moi drodzy, oszczędźmy sobie narzekania i uwydatniania bolą-
czek dzisiejszego naszego życia narodowego. Wszyscy widzimy jak 
jest. Nie dajmy sobie wmówić, że nasza troska o Ojczyznę, że nasz 
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patriotyzm jest nacjonalizmem czy nawet szowinizmem. Nacjonalizm 
i szowinizm jest wtedy, gdy poza swoim narodem nie widzi się innych, 
gdy się nie szanuje innych narodów. Natomiast brak troski o naród, 
brak miłości do Ojczyzny, jest wielkim brakiem, jest zaniechaniem 
podstawowego obowiązku, wymogu ludzkiego serca. Módlmy się dziś 
o pomyślność dla naszej Ojczyzny ziemskiej. Prośmy o to, aby nasza 
Ojczyzna miała dziś prawdziwych oddanych jej synów i córki. 

Zakończenie
Prośmy o to słowami wielkiego patrioty i syna polskiej ziemi, ks. 

Piotra Skargi: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej 
racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej 
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę 
przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość 
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 
Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij 
Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by 
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 
zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.        

5.
BP IGNACY DEC

BARDZIEJ ROZUM NIŻ SIŁA 
 „PLUS RATIO QUAM VIS”

Wałbrzych, 12 grudnia 2011 r. – Homilia w Kolegiacie Wałbrzyskiej 
pw. Świętych Aniołów Stróżów na rozpoczęcie sympozjum 

 poświęconego trzydziestoleciu ogłoszenia w Polsce stanu wojennego

wstęp
Człowiek jest istotą, która stawia pytania. W każdym pytaniu wy-

rażamy jakieś zapotrzebowanie na wiedzę o czymś. Pytania stawiają 
już małe dzieci. Natrafiając na coś nowego, pytają: „mamusiu,  babciu, 
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co to jest?  W pytaniach dzieci i ludzi dorosłych zwykle nie chodzi 
jedynie o zaspokojenie ciekawości, ale jest to jakieś podświadome, 
znajdujące się w głębi naszej duszy, dążenie do poznania prawdy. 

1. Jezus w ogniu pytań
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że kapłani starozakonni i star-

si ludu stawiali pytania Chrystusowi. Jezus był dla nich zagadką. 
Faryzeuszów oburzał Jego sposób mówienia i postępowania. Nigdy 
nie był kapłanem, a przychodził do świątyni i nauczał w niej ludzi. Nie 
miał statusu proroka, a zapowiadał zburzenie Jerozolimy i kary Boże 
dla Izraelitów. Jako wędrowny nauczyciel uzdrawiał ludzi, rozmnażał 
chleb, wskrzeszał umarłych, odpuszczał grzechy i leczył wszelkie sła-
bości. Widząc to wszystko faryzeusze i uczeni w Piśmie, zapytali Go 
pewnego dnia: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?„ 
(Mt 21, 23). W tym przypadku Jezus sprytnie wygrał dialog ze swoimi 
rozmówcami. Uniknął odpowiedzi. Jednakże w innych sytuacjach 
Jezus wyraźnie wyjaśniał, że wszystko co czyni, jest wypełnianiem 
woli Ojca. Dosyć często powtarzał: „Nauka moja nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał” (J 7, 16). Jak kiedyś  kapłani starozakonni 
i starsi ludu pytali Chrystusa o genezę Jego władzy, tak dziś niektórzy 
kierują pytania pod adresem Kościoła, dlaczego Kościół tak naucza, 
na jakiej podstawie stawia wymagania moralne i etyczne, dlaczego np. 
sprzeciwia się aborcji, eutanazji; dlaczego jest przeciwko zapłodnieniu 
in vitro; dlaczego uważa życia seksualne bez sakramentu małżeństwa 
za grzech; dlaczego nie dopuszcza do kapłaństwa kobiet; dlaczego 
jest przeciwny stosowaniu środków antykoncepcyjnych itd. Znajduje 
się więc dziś Kościół w ogniu pytań, przy czym niektóre pytania są 
podchwytliwe, podstępne, inne zaś autentyczne, zasadne.

2. Pytania  wokół stanu wojennego w Polsce
My dzisiaj w Polsce, gdy nadchodzi 30. rocznica wprowadzenia 

w naszym Kraju stanu wojennego, stawiamy pytania odnośnie do tego 
wydarzenia i tamtego czasu.  Pytania w tym przypadku są  zasadne 
i powinny być stawiane i trzeba na nie  szukać odpowiedzi. Pytając 
o powody stanu wojennego, o jego prawdziwe przyczyny i skutki, 
chcemy się dowiedzieć prawdy o tym narodowym dramacie. Wiemy, 
że do dziś wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a niektóre odpo-
wiedzi nas nie zadowalają, niektóre są wręcz wierutnym kłamstwem. 



158 MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

Kościół jest za odkrywaniem prawdy o tym czasie, ale jest zarazem 
za przebaczeniem a nie za zemstą.

Przypomnijmy zatem niektóre znane dziś prawdy o stanie wo-
jennym. Stan wojenny był reakcją na wielki zryw narodu polskiego 
z początku lat osiemdziesiątych zeszłego wieku. Naród, inspirowany 
nauką Jana Pawła II, podjął wtedy trud pokojowego budowania de-
mokratycznego państwa. 13 grudnia 1981 r. komunistyczna władza 
wprowadziła stan wojenny. Brutalnie zaatakowała odradzającą się 
podmiotowość naszego społeczeństwa. Była to siłowa forma ratowa-
nia komunistycznej władzy w Polsce i to rękami samych, oddanych 
Moskwie, Polaków.  Stan wojenny był od dłuższego czasu przygo-
towywany. Gdy został ogłoszony, nastąpiła gwałtowna, brutalna pa-
cyfikacja podnoszącego się z kolan Narodu. Akcję przeprowadzono 
szybko, skutecznie, przy minimalnych stratach. Przeprowadzono ją 
przy pomocy wojska, milicji, ubecji, zomowców. Na ulicach miast 
zjawiły się czołgi i wozy opancerzone. W kraju zapanował paraliż, 
psychoza, strach: godzina policyjna, wyłączone telefony, zakaz swo-
bodnego poruszania się, zamknięte granice, zamknięte stacje ben-
zynowe, zawieszona nauka w szkołach, zamknięte kina, zawieszenie 
większości gazet, ideologiczny program w radiu i telewizji. Używając 
terminologii wojskowej zdobyto teren, spacyfikowano demokratyczną 
opozycję na czele z Solidarnością, ale nie podbito, nie ujarzmiono 
ludności, nie odebrano im wolności wewnętrznej. Ludzie nie dali się 
zniewolić. Zaczęły się manifestacje, protesty,, „zadymy”, strajki. Te 
ostatnie zaczęły się w poniedziałek 14 grudnia, gdy ludzie przyszli 
do pracy i wybuchały do 17 grudnia. Najdłużej strajkowała kopalnia 
„Piast”, bo aż do 28 grudnia.  W pierwszych dwóch dniach stanu 
wojennego wybuchło około 150 strajków. Niektóre z nich były krótkie, 
kilkugodzinne, jednodniowe. W Kraju panowała ostra zima. Nie było 
szans zimą na długie protesty. Trzeba odnotować, że bardzo silna 
opozycja przeciwko stanowi wojennemu miała miejsce na Dolnym 
Śląsku.  Będzie  dziś o tym mowa na naszym sympozjum.

Bilans stanu wojennego był bardzo negatywny: ok. 100 osób 
zabitych, ponad 10 tys.   internowanych, zwolnienia z pracy. Do 
sierpnia 1982 r. zwolniono ponad 50 tys. osób. W kopalni „Piast” 
wyrzucono z pracy 2 tys. robotników. 31 sierpnia 1982 r., w drugą 
rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, podczas protestów, 
w 34. województwach zatrzymano ponad 5 tys. osób;  3 tys. stanęło 
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pod różnymi zarzutami przed kolegiami ds. wykroczeń, a 126. osobom 
wytoczono procesy sądowe. W wyniku akcji weryfikacyjnej środowisk 
dziennikarskich z pracy i z zajmowanych stanowisk zwolniono ok. 
800 osób. Dotkliwym skutkiem stanu wojennego były ogromne straty 
w gospodarce narodowej.

3. nasza modlitwa za ofiary stanu wojennego i za Ojczyznę
Dziś, gdy wspominamy te dramatyczne wydarzenia sprzed rzydzie-

stu lat, jako ludzie Kościoła, modlimy się w naszych świątyniach za 
ofiary stanu wojennego. Modlimy się za tych, którzy ucierpieli, którzy 
wówczas stracili zdrowie, których do dzisiaj nikt nie przeprosił,  co 
więcej, którzy dzisiaj cierpią wielką biedę. Jako ludzie ze szkoły Pana 
Jezusa modlimy się także za sprawców stanu wojennego, za tych, 
którzy bili, znęcali się nad drugimi, za tych, którzy wydawali wyroki. 
Modlimy się o ich nawrócenie. Oni dziś jeszcze żyją i potrzebują 
nawrócenia. Nasza modlitwa powinna im w tym pomóc. 

 Naszą modlitwę w dniu rocznicy narodowego dramatu, zanosimy 
za naszą Ojczyznę, by umacniała się w wolności i suwerenności, by 
miała więcej kochających synów i córek, a jak mniej zdrajców i słu-
żalców. Wiemy z historii, jak łatwo jest stracić niepodległość i suwe-
renność, a jak trudno ją potem odzyskać.  Pod koniec XVIII wieku 
niektórym rządzącym wydawało się, że lepiej będzie jak będą nami 
rządzić zaborcy. Rozbiory Polski były przecież zaaprobowane przez 
ówczesny Sejm. A potem naród cierpiał i wielokrotnie zrywał się do 
walki o wolność naszą i waszą. Musimy o tym pamiętać w kontekście 
dzisiejszych sporów politycznych.  

Chcemy modlić się o  nawrócenie  tych, którzy walczą z krzyżem 
i z wartościami chrześcijańskimi i narodowymi, aby się opamiętali, 
żebyśmy nie musieli na nowo przeżywać  narodowych dramatów. 
Niechaj nie ustaje nasze narodowe błaganie: „Ojczyznę wolną po-
błogosław, Panie”. Amen. 
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6.
BP IGNACY DEC

STAN WOJENNY W POLSCE  
Z PERSPEKTYWY TRZYDZIESTU LAT

Świdnica, 13 grudnia 2011 r. – Homilia wygłoszona  
w katedrze świdnickiej w trzydziestą rocznicę wprowadzenia  

w Polsce stanu wojennego

wstęp

Czcigodni bracia kapłani, przedstawiciele Dolnośląskiej 
Solidarności,

Poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji 
patriotycznych, kombatanckich,

Bracia i siostry w Chrystusie!

W związku z trwającymi w naszej katedrze rekolekcjami adwento-
wymi, połączymy w dzisiejszym rozważaniu wątek liturgiczny, związany 
z czytaniami mszalnymi z wątkiem narodowym, związanym z trzy-
dziestą rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 

1. Różne postawy ludzi wobec poleceń i zachęt
W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy przypowieść Pana Jezusa 

o dwóch synach. Reprezentują oni dwa rodzaje ludzi: tych, którzy 
wiele deklarują, obiecują, ale szybko odchodzą od swych zobowiązań 
i tych, którzy w pierwszej chwili odmawiają, a potem – po namyśle 
– zmieniają decyzję i podejmują działanie. Pan Jezus zaaprobował 
postawę drugiego syna, a więc drogę tych, którzy na początku od-
mawiają a potem podejmują działanie i wypełniają czyjąś prośbę. 
Przypowieść poucza, że trzeba zaczekać do końca, by móc przyjrzeć 
się, kto kim jest naprawdę. Ostatecznie liczą się spełnione czyny, 
wykonane zadanie, a nie wstępne deklaracje, obietnice, od których 
się szybko odchodzi i przynosi się komuś zawód. Do której kategorii 
ludzi należysz?
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Gdy słuchamy dzisiejszej ewangelicznej przypowieści o dwóch 
synach, możemy wskazać na inne jeszcze kategorie ludzi, na dwa 
następujące tryptyki: niektórzy dzielą ludzi na tych, którzy dużo 
mówią a mało, albo nic nie robią; na tych, którzy mówią i robią 
i na tych, którzy nic nie mówią, a za to bardzo spokojnie i owoc-
nie pracują. W adwentowym czasie, podczas rekolekcji, warto się 
zastanowić, do której grupy każdy z nas należy. Z punktu widzenia 
Ewangelii najlepsza jest grupa trzecia, w której są ci, którzy mało 
mówią, ale spokojnie i owocnie pracują. Na takich ludzi winniśmy 
się nawracać. Gdybyśmy w naszych rodzinach, miejscach pracy mniej 
mówili, a więcej dobrego, bez rozgłosu, czynili, lżej by się nam żyło. 
Z pewnością najbardziej nieodpowiednią postawę reprezentują ci, 
którzy wiele mówią, a mało czynią. Dlatego w naszym adwentowym, 
rekolekcyjnym, wytyczaniu sobie dalszej drogi życia pamiętajmy, aby-
śmy wybierali drogę spokojnego uczciwego działania, a nie drogę 
niespełnionych obietnic.

Ks. Jan Twardowski, znany ksiądz poeta, wspominał jeszcze o in-
nym tryptyku ludzkich postaw. Podzielił chrześcijan na: chrześcijan 
„bez wahania”, chrześcijan „nie od razu” i chrześcijan „na niby”. 
Chrześcijanie „bez wahania” to św. Łucja, dzisiejsza patronka, to 
bł. Jan Paweł II, to inni oddani uczniowie Chrystusa: uczniowie bez 
wahania, przejrzyści, dla których Jezus był zawsze najważniejszy.

Chrześcijanie „nie od razu” – to ludzie najpierw stojący z boku, 
a potem pod wpływem jakiegoś bodźca, zapalają się, stają się gor-
liwymi katolikami.

Chrześcijanie „na niby” to tacy letniacy, nie przejmujący się swoją 
religijnością, to chrześcijanie odświętni, od wielkiego dzwonu. O ta-
kich powiedział ostatnio Benedykt XVI, że szkodzą Kościołowi bar-
dziej aniżeli wrogowie. Jakimi jesteśmy: „bez wahania”, „nie od razu”, 
czy „tak na niby”? Pytanie jest ważne i odpowiedź potrzebna. I z pew-
nością potrzebne nawrócenie. Przejdźmy do wątku drugiego.

2. Pytania wokół stanu wojennego w Polsce
W dzisiejszy dzień powracamy do dramatycznego czasu sprzed 

trzydziestu lat. 13 grudzień 1981 r., grudniowa niedziela, kilkunasto-
stopniowy mróz, duży śnieg, a wcześniej bardzo dramatyczna noc. 
Do wielu domów wtargnęli uzbrojeni po zęby zomowcy, tajniacy. 
Wyciągali z łóżek najlepszych synów Kościoła i Ojczyzny. Zabierali 
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do przygotowanych wcześniej obozów internowania. Do biskupów die-
cezjalnych nad ranem przybyli wysłannicy komunistycznej władzy, by 
poinformować, że na terenie całego kraju został wprowadzony w nocy 
stan wojenny. Rano radio i telewizja nadawały non stop przemówienie 
generała Wojciecha Jaruzelskiego obwieszczające, że został ogłoszony 
stan wojenny, by ratować kraj, który znalazł się nad przepaścią. Decyzja 
generała była reakcją na wielki zryw narodu polskiego z początku 
lat osiemdziesiątych zeszłego wieku. Naród, inspirowany nauką Jana 
Pawła II, podjął wtedy trud pokojowego budowania demokratycznego 
państwa. W rok po pierwszej wizycie Ojca Świętego w Polsce narodziła 
się w Polsce „Solidarność”, niezależny, samorządny związek zawodowy, 
do którego wkrótce przystąpiło prawie 10 milionów ludzi. Solidarność 
podjęła pokojowy dialog z ówczesną komunistyczną władzą o wolność 
i o chleb. Nad ekipą komunistycznej partii i rządu zawisło widmo utraty 
władzy. Stan wojenny był brutalną formą ratowania komunistycznej 
władzy w Polsce i to rękami samych, oddanych Moskwie, Polaków. 
Akcję przeprowadzono szybko, skutecznie, przy minimalnych stratach. 
Przeprowadzono ją przy pomocy wojska, milicji, ubecji, zomowców. Na 
ulicach miast zjawiły się czołgi i wozy opancerzone. W kraju zapanował 
totalny paraliż, psychoza, strach: godzina policyjna, wyłączone telefo-
ny, zakaz swobodnego poruszania się, zamknięte granice, zamknięte 
stacje benzynowe, zawieszona nauka w szkołach, zamknięte kina, za-
wieszenie większości gazet, ideologiczny program w radiu i telewizji. 
Używając terminologii wojskowej zdobyto teren, spacyfikowano de-
mokratyczną opozycję na czele z Solidarnością, ale nie podbito, nie 
ujarzmiono ludności, nie odebrano im wolności wewnętrznej. Ludzie 
nie dali się zniewolić. Zaczęły się manifestacje, protesty,, „zadymy”, 
strajki. Te ostatnie zaczęły się w poniedziałek 14 grudnia, gdy ludzie 
przyszli do pracy i wybuchały do 17 grudnia. Najdłużej strajkowała 
kopalnia „Piast”, bo aż do 28 grudnia. W pierwszych dwóch dniach 
stanu wojennego wybuchło około 150 strajków. Niektóre z nich były 
krótkie, kilkugodzinne, jednodniowe. W Kraju panowała ostra zima. 
Nie było szans zimą na długie protesty. Trzeba odnotować, że bar-
dzo silna opozycja przeciwko stanowi wojennemu miała miejsce na 
Dolnym Śląsku. 

Bilans stanu wojennego był bardzo negatywny: ok. 100 osób zabi-
tych, ponad 10 tys. internowanych, zwolnienia z pracy. Do sierpnia 
1982 r. zwolniono ponad 50 tys. osób . W kopalni „Piast” wyrzucono 
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z pracy 2 tys. robotników. 31 sierpnia 1982 r. w drugą rocznicę pod-
pisania porozumień sierpniowych, podczas protestów, w 34. woje-
wództwach zatrzymano ponad 5 tys. osób. 3 tys. stanęło pod różnymi 
zarzutami przed kolegiami ds. wykroczeń, a 126. osobom wytoczono 
procesy sądowe. W wyniku akcji weryfikacyjnej środowisk dzien-
nikarskich z pracy i z zajmowanych stanowisk zwolniono ok. 800 
osób. Dotkliwym skutkiem stanu wojennego były ogromne straty 
w gospodarce narodowej.

Jerzy Urban, rzecznik ówczesnego rządu, tak uzasadniał wprowa-
dzenie stanu wojennego: „Działalność «Solidarności» pogłębiła kry-
zys gospodarczy, obniżyła pozycję międzynarodową polski, zagroziła 
bezpieczeństwu naszego państwa oraz zachwiała tą wielką wartością, 
jaką jest socjalizm”. Było to wierutne kłamstwo, kpina z narodu.

20 grudnia zjawił się w Polsce wysłannik Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Przywiózł od Ojca Świętego osobisty list do generała Jaruzelskiego, 
w którym prosił generała o zaprzestanie rozlewu krwi i stosowania 
przemocy wobec narodu, który tyleż wycierpiał w historii i który 
tyleż przelał krwi w obronie wolności. Papież prosił o jak najszyb-
sze odwołanie stanu wojennego. W każdą niedzielę przy modlitwie 
„Anioł Pański” kierował modlitwę do Matki Bożej w intencji Ojczyzny 
skrępowanej rygorami stanu wojennego. 

 3. nasza modlitwa za ofiary stanu wojennego i za Ojczyznę
Drodzy bracia i siostry, dziś, gdy wspominamy te dramatyczne 

wydarzenia sprzed trzydziestu lat, jako ludzie Kościoła modlimy się 
w naszych świątyniach za ofiary stanu wojennego. Modlimy się za 
tych, którzy ucierpieli, którzy wówczas stracili zdrowie, którzy dzisiaj 
cierpią wielką biedę. Sprawcom stanu wojennego, tym, którzy bili 
i dokuczali powodzi się dziś lepiej niż tym, którzy w tamtych latach 
cierpieli. Jako ludzie ze szkoły Pana Jezusa modlimy się także za 
sprawców stanu wojennego, za tych, którzy bili, znęcali się nad dru-
gimi, za tych, którzy wydawali wyroki. Modlimy się o ich nawrócenie. 
Oni dziś jeszcze żyją i potrzebują nawrócenia. Żyje dziś – po wyjściu 
z więzienia – Grzegorz Piotrowski, morderca ks. Jerzego Popiełuszki. 
Nie słychać, żeby się nawrócić. Dotąd nie przeprosił nikogo za to, co 
robił. Nie przeprosił żyjącej jeszcze mamy ks. Jerzego. Nie powiedział 
słowa przepraszam. Jest potrzebne nawrócenie wielu ludziom, także 
i nam. Wszystkim nam jest potrzebna modlitwa. 
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 Naszą modlitwę w dniu rocznicy narodowego dramatu zanosimy 
za naszą Ojczyznę, by umacniała się w wolności i suwerenności, by 
miała więcej kochających synów i córek, by nie miała więcej zdraj-
ców. Wiemy z historii, jak łatwo jest stracić niepodległość i suwe-
renność, a jak trudno ją potem odzyskać. Pod koniec XVIII wieku 
niektórym rządzącym wydawało się, że lepiej będzie jak będą nami 
rządzić zaborcy. Rozbiory Polski były przecież zaaprobowane przez 
ówczesny Sejm. A potem naród cierpiał i wielokrotnie zrywał się do 
walki o wolność naszą i waszą. Musimy o tym pamiętać w kontekście 
dzisiejszych sporów politycznych. 

Chcemy modlić się, aby Polska była nasza, aby była kochana przez 
wszystkich swoich synów i córki. Módlmy się, aby ustały ataki na 
Kościół, na krzyż i wszystko, co religijne i patriotyczne, aby Naród 
żył w zgodzie, by pozostał wierny Bogu i Kościołowi. Amen. 

7.
BP IGNACY DEC

WEZWANI DO POMNAŻANIA TALENTÓW

Strzegom, 13 listopada 2011 r. – Homilia podczas Mszy św. 
w bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, 

transmitowana przez Telewizję POLONIA

wprowadzenie do liturgii
Przeżywamy dziś drugą niedzielę listopada. Przybliżamy się do 

końca roku kościelnego, który zamkniemy w przyszłą niedzielę uro-
czystością Chrystusa Króla. Znajdujemy się bazylice strzegomskiej 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to jeden z największych 
i najpiękniejszych architektonicznie kościołów na Dolnym Śląsku. 
Z tego miejsca, z tej świątyni, na początku naszej liturgii, pozdra-
wiam wszystkich zebranych w tej świątyni na celebrację niedzielnej 
Eucharystii. Pozdrawiam także wszystkich, którzy na terenie naszego 
kraju i poza jego granicami łączą się z nami we wspólnej modlitwie 
za pośrednictwem Telewizji POLONIA. Bądźcie wszyscy pozdrowieni 
w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony 
w naszej modlitwie. Niech przyjmie od nas podziękowania za dzieło 
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stworzenia, odkupienia i uświęcania świata. Niech w tej świątyni 
poprzez ołtarz Pański, zstąpi na nas moc Ducha Świętego. Niech ta 
moc odnowi oblicze naszych serc i oblicze całego naszego życia.

Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy…

Homilia

wstęp
Drodzy bracia i siostry, w miesiącu listopadzie, gdy rok kościel-

ny zmierza ku końcowi, w liturgii Mszy św. pojawiają się prawdy 
eschatologiczne, dotyczące końca naszego życia, sądu ostatecznego 
i wieczności. Taki też charakter mają dzisiejsze, przed chwilą ogło-
szone, czytania mszalne, zwłaszcza czytanie drugie z Pierwszego Listu 
św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz ewangeliczna przypowieść 
o talentach. Pochylmy się nad tym dzisiejszym przesłaniem Pana Boga 
do nas. W ewangelicznej przypowieści o talentach zwróćmy uwagę 
na trzy wyróżniające się etapy naszej więzi i współpracy z Panem 
Bogiem.

1.etap pierwszy – czas otrzymania talentów 
  Każdy człowiek przychodzący na świat otrzymuje od Boga 

talenty. Pierwszym, podstawowym i najważniejszym, jest talent życia. 
Talent ten niosą najpierw w swoich dłoniach nasi rodzice. W wie-
ku dorastania powoli przejmujemy ten talent w nasze własne ręce. 
W tym głównym talencie odkrywamy z czasem talenty szczegółowe: 
cielesne i duchowe, naturalne i nadprzyrodzone: talent bystrego 
umysłu, uzdolnień intelektualnych, uzdolnień muzycznych, talent 
wspaniałego głosu, talent do malowania, do majsterkowania, talent 
do uprawiania sportu, talent do łatwego nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, talent konkretnego temperamentu, usposobienia. Do tych 
talentów cielesnych i duchowych dochodzą talenty nadprzyrodzo-
ne: otrzymane na Chrzcie św., podczas Sakramentu Bierzmowania, 
Sakramentu Małżeństwa, Kapłaństwa, talenty otrzymywane podczas 
każdej Eucharystii, Sakramentu Pokuty, talenty docierające do nas 
w słowie Bożym. 

Bóg różnie rozdaje talenty: jedni otrzymują ich więcej inni mniej. 
Jedni takie, drudzy inne uzdolnienia, przymioty. Jest pewne, że każdy 
je otrzymał i otrzymuje. Dlatego nie mów, że nic nie otrzymałaś, nie 
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mów, że za mało otrzymałeś, że twój kolega, koleżanka ze szkoły 
czy z pracy, twój sąsiad ma więcej. Nie zazdrość nikomu. Bóg do-
brze porozdawał, dobrze wiedział, co komu przydzielić. Otrzymałeś 
na pewno to, co ci jest potrzebne do zbawienia, do wygrania życia 
ziemskiego i wiecznego. Czy zatem wiesz co otrzymałeś? Czy wiesz, 
że jesteś i czym jesteś obdarowany? Przecież to znikąd nie przyszło. 
Jeśli do tej pory za mało o tym myślałeś, to trzeba się zastanowić. 
Powinieneś wiedzieć, co otrzymałeś i za co Bogu masz dziękować. 
Już starożytni mawiali „poznaj samego siebie”. Poznanie samego 
siebie jest warunkiem świadomej pracy nad sobą. W refleksji nad 
sobą ważne jest nie tylko poznanie swoich wad, braków, ale także 
uświadomienie sobie pozytywnych przymiotów, otrzymanych talen-
tów, uzdolnień. 

2. etap drugi – czas pomnażania talentów 
Nie jest tak ważne jakie talenty się otrzymało, ale co się z nimi 

zrobiło. Talentów nie wolno zakopać, schować, zamrozić. Pierwszy 
bohater dzisiejszej przypowieści, który otrzymał pięć talentów i drugi, 
który otrzymał dwa – pomnożyli je i otrzymali od dawcy pochwałę 
i nagrodę. Trzeci, który otrzymał jeden talent – zakopał go w ziemi 
i to samo przyniósł na końcu, co na początku wziął. Otrzymał na-
ganę i karę. 

Talenty przeto należy rozwijać, pomnażać. Ów rozwój talentów 
może dokonywać się w różnych sektorach i wymiarach. Można je 
sprowadzić do dwóch zasadniczych. Nasze talenty możemy rozwijać 
w sektorze duchowo-cielesnym – określanym mianem „więcej być” 
oraz sektorze głównie materialnym, doczesnym, określanym mianem 
„więcej mieć”. Jeden i drugi sektor jest ważny i potrzebny, ale – jak 
nam często przypominał błogosławiony Jan Paweł II – ważniejszym 
jest sektor: „więcej być”. W czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, 
8 czerwca 1991 r., Jan Paweł II powiedział do przedstawicieli świata 
kultury, zgromadzonych w Teatrze Narodowym: „Otóż pragnę pod-
kreślić, że u podstaw każdego z tych wielu zróżnicowanych talen-
tów każdy z nas, każdy bez wyjątku, również nie należący do świata 
kultury i nauki, dysponuje nade wszystko jednym: uniwersalnym 
talentem, którym jest nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie «być» 
(esse). Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas pomnaża-
nia tego przede wszystkim talentu: talentu naszego człowieczeństwa. 
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Ostateczny osąd naszego życia będzie też tego talentu dotyczył nade 
wszystko. Ten zaś talent pomnaża się «przez bezinteresowny dar z sie-
bie samego», czyli przez miłość Boga i bliźnich […] Przypomnienie 
prymatu tego talentu posiada znaczenie zasadnicze w dzisiejszym 
momencie historycznym. System ideologiczny, który nadawał ton 
naszemu życiu przez okres ostatnich dziesięcioleci, zgodnie ze swymi 
założeniami materialistycznymi, przesuwał ten prymat w kierunku 
«mieć»”. Papież dalej wyznał, że odbudowa ekonomii, podniesienie 
stanu polskiego „mieć” może skutecznie realizować się tylko na za-
sadzie prymatu ludzkiego „być”. Ten talent ludzkiego „więcej być” 
możemy rozwijać i pomnażać w trzech znanych sektorach: w sektorze 
naszego myślenia, mówienia i działania.

 Przez całe nasze życie winniśmy rozwijać talent naszego myśle-
nia, zabiegać o to, by toczyło się ono drogą prawdy, drogą nabywa-
nia umiejętności odróżniania prawdy od fałszu. Powinniśmy także 
rozwijać talent naszego mówienia, by płynęło ono drogą prawdy 
i miłości Dzisiaj ludzi ranią a niekiedy i zabijają nie pociski karabi-
nowe, ale słowa fałszywych pomówień, osądzeń i oskarżeń. Niestety, 
dzieje się to coraz częściej w niektórych mediach. Wreszcie, za troską 
o prawidłowy rozwój talentu myślenia i mówienia, winna iść troska 
o pomnażanie talentu dobrego postępowania, w którym winno mieć 
miejsce – jak przypominał Ojciec Święty – bezinteresowne dawanie 
siebie samego drugim. 

Przypomniana droga rozwoju talentu, aby „więcej być”, to przede 
wszystkim droga naszego rozwoju duchowego. W tym duchowym 
rozwoju nie wolno się zatrzymać. Zatrzymujemy się w rozwoju 
fizycznym: do pewnego czasu rośniemy w górę, przybywamy na 
wadze. Rozwój biologiczny, tak jak i rozwój gospodarczy, ma swo-
je granice, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Natomiast 
rozwój uzdolnień duchowych: poznawczych i pożądawczych, nie 
ma zakreślonych granic. Wiesz dobrze, że możesz być lepszy, lep-
sza niż jesteś, że możesz być bardziej cierpliwa, bardziej wrażliwy, 
bardziej kochająca. Możesz być ciągle lepszym człowiekiem niż 
jesteś. Zatem idziemy przez życie ziemskie do Boga, do zbawienia, 
drogą rozwoju, drogą pomnażania talentów. Droga ta wiąże się 
z otwarciem się na Bożą pomoc i z naszym osobistym wysiłkiem, 
w którym nie może zabraknąć samozaparcia, wyrzekania się, po-
święcenia, ofiary i cierpienia.
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3. czas rozliczenia się z otrzymanych talentów 
Praca nad pomnażaniem talentów ma swój kres. W przypowieści 

ewangelicznej jest mowa o rozliczeniu się z otrzymanych talentów: „Po 
dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi” 
(Mt 25, 19-30). O końcowym rozrachunku wspomina też dziś o tym 
św. Paweł: „Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. 
Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej 
w nocy […]. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” 
(1 Tes 5, 1. 6). A zatem czas rozrachunku, rozliczenia na pewno na-
dejdzie, najpierw nadejdzie rozliczenie indywidualne, w chwili naszej 
śmierci, a kiedyś nastąpi rozliczenie społeczne, całościowe, w czasie 
powtórnego przyjścia Chrystusa na Sąd Ostateczny. 

Kościół, wierny nauce Chrystusa, przypomina o tym wszystkim, 
którzy są na ziemi i którzy otrzymali talenty, aby je rozwijali i pomna-
żali. Rozliczenie nadejdzie. Jego czas jest nam nieznany. Życie nam 
pokazuje, że dla niektórych nadchodzi ono zupełnie niespodziewanie. 
Niektórzy wychodzą rano z domu i już do niego nie wracają. Niektórzy 
kładą się spać i rano się nie budzą. Uczestnicy delegacji państwowej, 
lecący na uroczystości do Katynia w dniu 10 czerwca 2010 r. nie 
wiedzieli, że wybiła dla nich godzina rozliczenia się z otrzymanych 
talentów. W ostatnią uroczystość Wszystkich Świętych niektórzy nie 
dojechali na groby swoich bliskich. Apostoł Paweł wszystkich nas 
dziś ostrzega: „dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy [...]. Nie 
śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5, 2.6.). 
Powtórzmy raz jeszcze : to przyjście Pana po każdego z nas będzie 
połączone z rozrachunkiem naszego życia. W ów dzień będzie nam 
odebrany ten pierwszy podstawowy talent – talent życia ziemskiego. 
Trzeba będzie go zwrócić Dawcy. A Dawca zapyta, co zrobiliśmy 
z tym talentem, w jakich wymiarach go pomnożyliśmy, rozwinęliśmy. 
Każdy z nas będzie na końcu zapytany, co zrobił z talentami, które 
otrzymał. W tym końcowym rozliczeniu nie będzie tak ważne kim 
się tu na ziemi było, ale czego się dokonało. Nie ważne czy się było 
prezydentem, aktorem, profesorem, lekarzem, biskupem, księdzem, 
matką, ojcem, osobą samotną, człowiekiem prostym czy wykształ-
conym. Ważne będzie to, co zrobiliśmy z tym, co otrzymaliśmy od 
Pana Boga na początku i w trakcie życia.

W dzisiejszą niedzielę Chrystus przez swój Kościół, przypomi-
na to wszystkim, także tym, którzy chcą Pana Boga usunąć z życia 
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publicznego i obalić prawdę o końcowym rozliczeniu, tym, którzy 
nie zaprzestają walki z krzyżem, tym, którzy 11 listopada na trans-
parencie zawieszonym na głównej ulicy Warszawy opuścili, pierwsze 
najważniejsze słowo z tryptyku: słowo „Bóg, a pozostawili jedynie 
„honor i ojczyzna”. Z miłością braterską i siostrzaną przestrzegamy 
tych, którzy podjęli walkę z Bogiem i Kościołem, by zeszli z tej drogi 
jak najprędzej, bo tylko tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, jak 
nam ostatnio przypomniał Ojciec Święty Benedykt XVI. 

Zakończenie
 Drodzy bracia i siostry, czym zakończymy naszą refleksję homi-

lijną? Chcemy się nawzajem zachęcić, chcemy zachęcić wszystkich, 
którzy w tej godzinie trwają z nami na modlitwie, chcemy się zachęcić 
do okazywania Panu Bogu wdzięczności za otrzymane talenty, przede 
wszystkim za talent życia tu na ziemi. W tej Eucharystii niedzielnej 
chcemy także dziękować za wszystkie inne talenty od Niego otrzy-
mane i prosić łaskawego Pana, by nam dodał sił do ich pomnażania, 
abyśmy nie ustali w drodze nad budowaniem cywilizacji miłości: cy-
wilizacji prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Chcemy 
także modlić się za tych, którzy dziś reprezentują owego człowieka 
z przypowieści, który otrzymał jeden talent, a w chwili rozliczenia 
skierował pretensję do swego Dawcy: „Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, 
gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent 
w ziemi” (Mt 25, 24-25 ). Chcemy modlić się, aby ludzie tego po-
kroju nie obwiniali Pana Boga, za to, co dzieje się na ziemi, ale aby 
sami się nawracali z fałszywych i złych dróg i powracali na właściwą 
drogą do końcowego celu, drogę pomnażania talentów otrzymanych 
od Boga. Amen. 
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8.
BP IGNACY DEC

GŁOSICIEL EWANGELII  
I PASTERZ KOŚCIOŁA

Świdnica, 30 listopada 2011 r. – Homilia wygłoszona  
w kaplicy WSD 

do księży dziekanów w dniu święta św. Andrzeja Apostoła

1. Prezentacja postaci św. Andrzeja Apostoła 
Każdego roku miesiąc listopad kończymy świętem św. Andrzeja 

Apostoła. Andrzej był bratem św. Piotra, pochodził z Betsaidy. 
Mieszkał w Kafarnaum. Na początku był uczniem św. Jana chrzci-
ciela. Gdy Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa ludziom, mówiąc: 
„Oto Baranek Boży”, dwaj uczniowie Jana poszli za Jezusem. 
Byli to Andrzej i Jan. Poszli za Jezusem do Jego domu. Andrzej 
powiedział potem swojemu bratu Piotrowi „Znaleźliśmy Mesjasza 
i przyprowadził go do Jezusa (por. J 1,35-42). Andrzej jest wielo-
krotnie wymieniany w gronie apostołów. Wraz z Piotrem, Jakubem 
i Janem pytał Jezusa o znak paruzji i czas zburzenia świątyni 
jerozolimskiej (Mk 13, 3); wymieniony jest w relacji o cudzie roz-
mnożenia chleba. Powiedział wtedy do Jezusa o chłopcu, który, 
który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (por. Mk 6, 8). 
Po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy razem z Filipem 
przyprowadził do Jezusa Greków. (por. J 12, 22). W Dziejach 
Apostolskich (1, 13) wspomniany jest wśród uczniów zebranych 
w wieczerniku po wniebowstąpieniu Jezusa. 

Nie wiemy dokładnie, dokąd powędrował Apostoł po zesłaniu 
Ducha Świętego. Stara tradycja mówi, że głosił Ewangelię w Azji 
Mniejszej i że został ukrzyżowany w Achai. Kult jego rozprze-
strzenił się najpierw na Wschodzie, a potem na Zachodzie. Tak 
jak św. Piotr jest patronem Kościoła zachodniego, tak św. Andrzej 
jest uważany za patrona Kościoła na Wschodzie. Papież Paweł 
VI w roku 1964 przekazał jego relikwie do katedry św. Andrzeja 
w Patras, gdzie św. Andrzej był ukrzyżowany. 
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2. Przesłanie tekstów biblijnych
W dzisiejszej liturgii mszalnej, w modlitwie dnia, św. Andrzej jest 

wspomniany jako głosiciel Ewangelii i Pasterz Kościoła. 
Słowo Boże dziś głoszone przypomina nam, że Pan Jezus powoły-

wał uczniów, aby głosili słowo Boże. Z głoszenia Bożego słowa rodzi 
się bowiem wiara: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym 
zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa. [..]. Po całej ziemi rozszedł się 
ich głos, aż na krańce świata ich słowa. […] Jak piękne stopy tych, 
którzy zwiastują dobrą nowinę” (Rz 10,9-18). 

Są to słowa św. Pawła z Listu do Rzymian. Głoszenie słowa Bożego 
było głównym zadaniem Apostołów. Uczniowie otrzymali polece-
nie: „Idźcie i nauczajcie”. Dziś jest to zadanie nasze. Św. Andrzej 
jest także nazwany pasterzem Kościoła. Pan Jezus powiedział do 
uczniów: „Będziecie mi świadkami”. Głoszenie Bożego słowa winno 
być potwierdzane świadectwem życia. Zwróćmy uwagę na tę misję 
na te podwójną misję Apostoła Andrzeja, która dziś jest także naszą 
misją. 

3. Jak głosić słowo Boże? 
Dzisiaj Jezus nas wezwał, abyśmy przedłużali głoszenie dobrej 

nowiny o Jezusie, aby przez to głoszenie słowa o Chrystusie odradzała 
się i umacniała wiara w ludziach. Posłał nas, abyśmy to, co głosimy, 
potwierdzali świadectwem naszego życia. 

Słowo Boże jest zawsze mocne i świeże. Jest punktualne. Nigdy 
się nie spóźnia. Duch Święty zapewnia słowu wieczną młodość. Słowo 
Boże jest fundamentem wszystkiego. Jednym z mankamentów zwią-
zanych ze słowem Bożym u głosicieli może być mała wiara w moc, 
w skuteczność Bożego słowa. Nie wolno zamieniać mówienia o Bogu 
w mówieniu o ludziach. Warto pamiętać o mądrej dyrektywie dla 
kapłanów: Zajmij się Jezusem a On zajmie się tobą, zajmij się sło-
wem Bożym, Jezusem, a nie swoimi sprawami. Czy czasem w naszym 
kościelnym, także liturgicznym mówieniu nie mówimy za dużo o na-
szych ludzkich sprawach na niekorzyść mówienia o sprawach Bożych? 
Czasem mówimy więcej o ludziach niż o Bogu. Niekiedy pasterze my-
ślą o potrzebach słuchaczy, by im podobało się nasze mówienie, a nie 
starają się mówić tego, co naprawdę Bóg chce, żeby ludzie wiedzieli. 
Każde ludzkie słowo jest słabe. Pasterz ma być pierwszym wierzącym 
w moc słowa. O skuteczności słowa decyduje w dużej mierze wiara 
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głoszącego. W sprawowaniu liturgii sakramentów świętych dar łaski 
pochodzi od Boga. Sakramenty działają „ex opere operato”. Kapłani 
może być niegodny jako Likurg, jako szafarz sakramentów, a Bóg 
i tak sprawia skutek. Inaczej jest w misji głoszenia słowa. Słowo Boże 
przemienia innych wtedy, gdy kapłan, kaznodzieja głosi go z mocą 
i z przekonaniem w jego moc. 

Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego byli zdumieni, że otrzymali 
tak wielki dar, że wstąpiła w nich tak wielka odwaga. Nie bali się odtąd 
więzień. Nie bali się prześladowań, nie bali się nawet śmierci. Kapłan musi 
wierzyć, że ma w sobie dar Ducha, że Duch Święty się nim posługuje. 
Duch Święty nadaje moc naszemu słowu, jeśli my w to wierzymy. 

Kard. Ratzinger często mawiał, że przyszłość Kościoła zależeć 
będzie od tych, którzy wierzą, od świętych. Kościół bez wiary słabnie 
i upada. 

Nie wystarczy głosić Ewangelię. Trzeba ją głosić ewangelicznie, to zna-
czy z wiarą i miłością. Dziś Zachód wyrzuca Chrystusa poza mury miasta. 
Zachód widzi Kościół jako skansen, przechowujący pamiątki przeszłości. 
Kościół może być ocalony wiarą księży i wiernych świeckich. 

O żywotności Kościoła nie decydują programy duszpasterskie, 
ale jakość spotkania ludzi z Bogiem. Wiary nie przekazują struktury 
kościelne, ale osoby. Wiara może przenosić się z osoby na osobę.

Rozpoczęliśmy czas Adwentu. Jest to czas ciszy, modlitwy, czas 
czuwania, czas głoszenia i medytacji Bożego słowa

Głoszenie słowa potwierdzamy świadectwem życia. Apostołowie 
potwierdzili prawdziwość słowa śmiercią. Nam Pan wyznaczył mniej-
sze świadectwo, świadectwo naszego ewangelicznego życia: życia 
w postawie pokory, szacunku, miłości, cierpliwości i pokoju. 

Zakończenie
W scenie Andrzeja jest uwydatniona jego rola. Andrzej przy-

prowadził swego brata do Chrystusa. W tym Andrzejowym dziele 
możemy i my się odnaleźć. Możemy powiedzieć, że i naszym zada-
niem jest przyprowadzanie innych do Chrystusa. Naśladujmy więc 
św. Andrzeja w jego entuzjazmie bycia przy Chrystusie i w dziele 
przyprowadzania innych do Niego. Niech nam wszystkim zależy na 
tym, by inni lepiej znali Chrystusa. Mądrze i roztropnie prowadźmy 
działanie apostolskie w tym względzie. Św. Andrzeju, Patronie nasz, 
wspomagaj nas w tym dziele. Amen. 
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9.
BP IGNACY DEC

„NIE BÓJCIE SIĘ […] DZIŚ W MIEŚCIE DAWIDA 
NARODZIŁ SIĘ WAM ZBAWICIEL” (ŁK 1, 10-11)

Świdnica, 24 grudnia 2011 r.  
– Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej 

podczas Pasterki

1. liturgia słowa o narodzeniu Jezusa
Przyjście Mesjasza na świat, które dzisiejszej nocy wspominamy, 

było zapowiadane przez proroków w dziejach narodu wybranego. 
Słyszeliśmy przed chwilą słowa proroka Izajasza, wypowiedzia-
ne w drugiej połowie ósmego wieku przed Chrystusem: „Naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkań-
cami kraju mroków zabłysło światło. […] Albowiem Dziecię nam 
się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła 
władza” (Iz 9,1.5a). Ta zapowiedź proroka wypełniła się w noc 
betlejemską za panowania rzymskiego Cezara Augusta. „Kiedy 
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 6-7). 
O tym przedziwnym, ubogim narodzeniu zostali powiadomieni 
betlejemscy pasterze: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida 
narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie zna-
kiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie” (Łk 2, 10-12). 

 Takie oto były początki Jezusa na ziemi. Jezus narodził się w staj-
ni. Zaskoczył już na początku wszystkich swoim ubogim i cichym 
narodzeniem. W dzisiejszą świętą noc wracamy do tego początku, 
do tamtej nocy, kiedy „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Tam się 
wszystko zaczęło. Tam ma swój początek chrześcijaństwo i Kościół. 
Tam, w Betlejem, ma też swój początek kultura i cywilizacja euro-
pejska, także polska. 
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2. w jakiej europie i w jakiej Polsce obchodzimy dziś święta 
Bożego narodzenia?
W świątecznym numerze „Naszego Dziennika” znajdujemy artykuł 

Mathiasa von Gersdorfa, działacza niemieckich ruchów na pro-live – 
ruchów na rzecz obrony życia. Autor pisze tam m.in., że dzisiaj, ok. 2 
tys. lat po narodzinach Chrystusa, Europa ma zamiar – dobrowolnie 
– zgasić światło Chrystusa. Przypomniał, że Parlament Europejski 
1 grudnia br. ponownie uchwalił rezolucję, w której żąda dopusz-
czenia aborcji w całej Europie. Autor artykułu ubolewa nad tym, że 
w Europie trwa proces niszczenia chrześcijańskich korzeni naszego 
Kontynentu przez wspieranie aborcji, eutanazji, przez promowanie 
gejów i lesbijek, przez niszczenie tradycyjnego modelu małżeństwa 
i rodziny. Może budzić niepokój wypowiedź wysokiego urzędnika unij-
nego, że Europie nie jest potrzebny parasol chrześcijaństwa, parasol 
Kościoła. Tendencje tego rodzaju stają się coraz głośniejsze także 
w naszym chrześcijańskim kraju. Promują je lewicowe ugrupowania 
w naszym parlamencie i niektóre laickie media. 

A co innego nam mówił nasz wielki rodak, błogosławiony papież 
Jan Paweł II? Co innego nam przypomina obecny Piotr naszych 
czasów, Ojciec Święty Benedykt XVI? W ostatnim, przedświątecz-
nym przemówieniu do pracowników Kurii Rzymskiej i do Korpusu 
Dyplomatycznego, oznajmił, że źródła obecnego kryzysu finansowego 
tkwią w kryzysie moralnym, w odrzucaniu wartości etycznych. 

Jest zastanawiające, że w naszym kraju agresji wobec Kościoła 
i lekceważenia, czy nawet ośmieszania, wartości chrześcijańskich 
towarzyszy zubożenie społeczeństwa i pogorszenie się nastrojów 
społecznych. Oto ceny źródeł energii i towarów pierwszej potrzeby 
idą w górę, niewspółmiernie do wzrostu pensji, emeryt i rent. Ten 
rozmiar biedy można było zobaczyć ostatnio tak wyraźnie na przed-
świątecznych spotkaniach opłatkowych. Nie widać tego w naszych 
mediach, co można zobaczyć spotykając się z ludźmi samotnymi 
i ubogimi, których jest coraz więcej. 

W takiej oto sytuacji wspominamy dziś tamtą noc, w podczas której 
Maryja Dziewica, złożyła Boże Niemowlę na sianie w żłobie.

3. nie bójcie się
Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno słowo skierowane przez anioła do 

pasterzy, na słowo: „Nie bójcie się!”. Właśnie to słowo powtórzyło się 
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wielokrotnie w związku z narodzinami Pana Jezusa. Najpierw podczas 
zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela, gdy Zachariasz przestraszył 
się anioła, usłyszał wtedy od niego słowa: „Nie bój się Zachariaszu: 
twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, 
któremu nadasz imię Jan” (Łk 1, 13). Podobne słowa usłyszała od 
anioła Maryja w czasie zwiastowania. : „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus” (Łk 1, 30-31a). Także św. Józef, gdy zamierzał opuścić 
Maryję, usłyszał we śnie od anioła słowa: „Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Nie poczęło” (Mt 1, 20). Słowa o oddaleniu 
strachu usłyszeli również pasterze od anioła w noc betlejemską: „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11).

Siostry i bracia, dzisiaj, w tę noc zdaje się płynąć od żłóbka Jezusa 
to samo wezwanie: „Nie bójcie się!”. Narodziłem się dla was. Jestem 
i działam w Kościele. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni 
i utrudzeni jesteście a ja was pokrzepię”. 

Panie Jezu, w tę bożonarodzeniową noc, tu, w naszej katedrze, 
w naszym dzisiejszym Betlejem, wołamy to Ciebie, jak to dobrze, 
że przyszedłeś do nas, że się narodziłeś, że zdałeś się na miłość 
Twojej matki, żeby Cię tuliła i karmiła. Dziękujemy, że oddałeś za 
nas swoje życie, że dla nas zmartwychwstałeś, że zostałeś w Kościele. 
Jezu narodzony w Betlejem, przepraszamy Cię za tych, którzy chcą 
Cię wypędzić ze świata, którzy pragną, aby pamięć o Tobie znik-
nęła na tym świecie. My chcemy stać przy Tobie, Tobą się cieszyć, 
Ciebie słuchać, Ciebie naśladować. Ratuj dzisiejszy świat. Ochraniaj 
go przed złem i kłamstwem. Błogosław nam wszystkim. Ty jesteś 
naszym prawdziwym Zbawicielem! Amen.
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10.
BP IGNACY DEC

BĘDĘ PRZY PANU W KRAINIE ŻYJĄCYCH

Buków, 31 grudnia 2011 r. – Homilia podczas Mszy św. pogrzebowej 
za śp. ks. Andrzeja Strojniaka

wstęp
Przeżywamy ostatni dzień Roku Pańskiego 2011. Jesteśmy dziś 

w siódmym dniu oktawy Narodzenia Pańskiego. W takim szczególnym 
czasie przybywamy dzisiaj do Bukowa, do tej świątyni parafialnej, by 
pożegnać na drogę do wieczności tutejszego proboszcza śp. ks. Andrzeja 
Strojniaka. W naszą świąteczną radość wplatamy dziś ból i żal z powodu 
odejścia od nas stosunkowo jeszcze młodego kapłana. 

Serdecznie witam wszystkich przybyłych na to ostatnie pożegnanie. 
Witam Jego Ekscelencję ks. bpa Edwarda Janiaka z Wrocławia. Witam 
wszystkich kapłanów przybyłych z trzech dolnośląskich diecezji: z ar-
chidiecezji wrocławskiej, diecezji legnickiej i diecezji świdnickiej. 
Pozdrawiam siostry zakonne. W szczególny sposób pozdrawiamy 
wśród nas najbliższą rodzinę zmarłego księdza proboszcza: brata 
Zbigniewa z żoną i dziećmi. Pozdrawiam przedstawicieli poprzed-
nich parafii, w których pracował ks. Andrzej. W szczególny sposób 
pozdrawiam was drodzy parafianie, mieszkańcy Bukowa, Domanic 
i Pożarzysk, którzy żegnacie dzisiaj swojego księdza proboszcza.

Dwie główne intencje towarzyszą naszej modlitwie pogrzebowej: 
dziękczynna i błagalna. W sprawowanej Eucharystii podziękujemy Panu 
Bogu za dar życia, za dar kapłaństwa i przeszło 20 lat posługi kapłań-
skiej ks. Andrzeja, podczas której Pan Bóg przekazał ludziom tak wiele 
swoich darów: prawdę, miłosierdzie, moc, miłość. Będziemy się także 
modlić o łaskę miłosierdzia dla Jego sługi, by oczyszczony z wszystkich 
win, mógł być przyjęty do grona świętych kapłanów w niebie. 

1. chrystus sprawcą naszego zbawienia
Na dzisiejszą liturgię pogrzebową wybraliśmy z Pisma Świętego 

teksty z zapisu św. Jana Apostoła. Tenże umiłowany Uczeń Chrystusa 
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jest nam szczególnie bliski w okresie Bożego Narodzenia, gdyż jemu 
dane było głęboko wniknąć w tajemnicę życia Bożego. On to wyraził 
prawdę o Bożym Narodzeniu w krótkich słowach: „Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). On też wskazał na najważ-
niejszy owoc Bożego Narodzenia, jakim jest nasze dziecięctwo Boże: 
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,12-
13). A dzisiejszym w pierwszym czytaniu tenże Apostoł powiedział 
do nas: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Umiłowani, 
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J 3,1-2). 

Prawda tych słów wypełniła się w ostatnim czasie na żegnanym dziś 
ks. proboszczu Andrzeju Strojniaku. Żegnany dziś Ksiądz Proboszcz 
otrzymał na początku swego ziemskiego życia dar dziecięctwa Bożego. 
Przeszedł przez życie drogą wiary, drogą prawdy i miłości. Za życia 
ziemskiego patrzył na Chrystusa wzrokiem wiary, dziś – jak wierzymy 
– ujrzał Go bezpośrednio, takim jakim jest. Popatrzmy, jak wyglądała 
ta ziemska droga wiary i miłości ks. Andrzeja, która dzisiaj znajduje 
przedłużenie w wieczności.

2. dziecięctwo Boże w życiu ks. Andrzeja Strojniaka
Wracamy do początku. 2 grudnia 1965 r., we czwartek, I tygodnia 

Adwentu, w ubogiej rodzinie Ryszarda Strojniaka i Władysławy 
z domu Klask w Gryfowie Śląskim urodził się drugi syn. 6 mar-
ca 1966 r., w II niedzielę Wielkiego Postu, przyniesiono go do 
chrztu do kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi. Wtedy to stał się 
dzieckiem Bożym, 13 lat później, 8 września 1979 r. przyjął dary 
Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, także w Gryfowie. 
Gdy przyjmował ten sakrament był już od sześciu lat ministran-
tem. Poznawał Chrystusa na katechezie i patrząc na posługę i życie 
pracujących w parafii kapłanów, których bardzo cenił. W ostatnich 
latach szkoły średniej brał udział w zamkniętych rekolekcjach dla 
młodzieży męskiej, które się odbywały w Metropolitalnym Wyższym 
Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od roku 1981 brał udział 
we wszystkich pieszych pielgrzymkach z Wrocławia na Jasną Górę. 
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Od wczesnych lat szkoły podstawowej myślał, aby zostać księdzem. 
Jak dowiadujemy się z napisanego przez niego życiorysu, często o to 
się modlił. Ostateczną decyzję o wstąpieniu do seminarium podjął 
w czasie rekolekcji wielkopostnych 1985 r. w parafii św. Jadwigi 
w Gryfowie, po rozmowie z ks. rekolekcjonistą. W czerwcu 1985 
r., w wypracowaniu, podczas egzaminu wstępnego do Seminarium, 
napisał słowa: „Pragnę tak, jak Jezus głosić Słowo Boże. Pragnę 
tak, jak On, służyć Bogu Ojcu i bliźnim swoją miłością, którą chcę 
wprowadzić w serce każdego człowieka. Pragnę tak, jak On znosić 
cierpienia i wyciągnąć z nich naukę”. Bardzo wymagający, ówczesny 
wychowawca kleryków, ks. prefekt Roman Drozd uczynił notat-
kę na jego dokumentach: „Andrzej jest poważnym i obiecującym 
młodzieńcem”. W Seminarium uczył się pilnie i odpowiedzialnie 
przygotowywał się do kapłaństwa. W sobotę, 18 maja 1991 r., ks. 
kard. Henryk Gulbinowicz wyświęcił go w gronie 37 kolegów z roku 
oraz 6 klaretynów i 4 sercanów – w katedrze wrocławskiej na pre-
zbitera. Tego samego dnia po południu trzech kolegów otrzymało 
z rąk ks. Kardynała w święcenia w Chojnowie, a tydzień później 
następnych trzech kolegów w Bolesławcu. 

W kapłaństwie ks. Andrzej przeżył ponad 20 lat. Przez pierw-
sze 10 lat był wikariuszem, przez następne dziesięć proboszczem. 
W ciągu pierwszych dziesięciu lat posługiwał w trzech parafiach: 
parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy (1991-1993), 
parafia św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (1993-1996) oraz 
parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze (1996-2001), 
6 października 2001 r. otrzymał nominację od biskupa legnickiego 
na administratora parafii pw. św. Stanisława BM w Bukowie, a 1 
czerwca 2005 r. – od biskupa świdnickiego – na proboszcza tejże 
parafii. Przez wiele ostatnich lat był ojcem duchownym dekanatu 
najpierw Gościsław, a następnie Żarów. Był odznaczony przez bi-
skupa świdnickiego godnością kanonika. 

W kapłańskiej posłudze wszędzie odznaczał się gorliwością, od-
powiedzialnością i wrażliwością na sprawy Boże i sprawy ludzi. Siłę 
do pełnienia trudnych zadań, a ostatnio do niesienia krzyża choroby, 
czerpał z modlitwy. Był kapłanem o głębokim życiu wewnętrznym. 
Był nie tylko gorliwym duszpasterzem, ale i bardzo dobrym zarządcą 
mienia kościelnego. Troszczył się o piękno i wygląd wszystkich trzech 
kościołów znajdujących się na terenie parafii. 
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W dziesięcioletniej posłudze kapłańskiej Księdza Andrzeja 
Strojniaka w parafii Buków wykonano:

 a) W Bukowie: pokrycie dachu kościoła nową dachówka; odwod-
nienie (drenaż) wokół kościoła; chodnik z kostki brukowej wokół 
kościoła; zamontowanie kraty zabezpieczającej w kościele; renowa-
cja witraży; renowacja drzwi wejściowych do kościoła; nowa brama 
do kościoła; odnawianie muru wokół kościoła; naprawa ogrodze-
nia wokół cmentarza; parking przycmentarny; korekta drzew przy 
kościele i na cmentarzu; renowacja krzyży kościelnych, monstran-
cji, chorągwi oraz baldachimu; zakup nowych szat liturgicznych, 
 b) W Domanicach: pokrycie dachu kościoła nową dachówką; od-
wodnienie (drenaż) wokół kościoła; malowanie kościoła (wnętrza); 
renowacja głównego ołtarza; odnowienie ławek; zamontowanie kraty 
w drzwi kościoła; oświetlenie kościoła; odnowienie witraży; remont 
i malowanie wieży kościelnej; odnowienie pokrycia dachowego sal-
ki katechetycznej; renowacja krzyży kościelnych, chorągwi; zakup 
nowych szat liturgicznych, baldachimu oraz chorągwi; odnowienie 
posadzki w kaplicy cmentarnej; renowacja obrazów; korekta drzew 
przy kościele oraz na cmentarzu.

c) W Pożarzysku: konserwacja kopuły na wieży; malowanie ogro-
dzenia cmentarnego; zakładanie rynien wokół kościoła; drenaż wokół 
kościoła; remont dachu nad zakrystią; nowe schody z chóru na strych; 
odnowa muru wokół kościoła; doprowadzenie wody na plac kościelny; 
odnowienie drzwi wejściowych do kościoła; położenie płytek gryso-
wych przed wejściem do kościoła, w nawie bocznej i pod dzwonnicą; 
montaż kraty przy dzwonnicy; renowacja monstrancji; zakup nowych 
szat liturgicznych; korekta drzew na cmentarzu. 

3. Słowo pożegnania 
Drogi księże Andrzeju. Napracowałeś się wiele. Troszczyłeś się 

tak bardzo nie tylko o Kościół żywy, o życie Boże w ludzkich ser-
cach, ale także o kościół materialny: z cegły i kamieni. Zostawiasz 
nam przykład gorliwej służby kapłańskiej. Z żalem dziś otaczamy 
Twoją trumnę. Jesteś pierwszym kapłanem, który odchodzi do wiecz-
ności, z ostatniego rocznika wyświęconego jeszcze we Wrocławiu 
przed podziałem archidiecezji wrocławskiej. Pozostawiłeś po sobie 
wspaniałe świadectwo gorliwego kapłana i dobrego administratora. 
Byłeś człowiekiem wymagającym, ale najpierw wymagałeś od siebie 
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a następnie od drugich. Ksiądz dziekan i ja także, w czasie wizyt ci 
składanych, budowaliśmy się Twoją solidnością, zaangażowaniem 
w pracę duszpasterską, a także wielką troską o kościoły. W relacjach 
międzyludzkich zawsze byłeś uśmiechnięty, życzliwy, chętny do nie-
sienia pomocy. Nigdy nie odmawiałeś pomocy kapłanom. Jako ojciec 
duchowny dekanatu, na konferencjach dekanalnych, wygłaszałeś do-
brze przygotowane i przemyślane konferencje ascetyczne, dzieliłeś 
się swoim doświadczeniem Boga. Zawsze potrafiłeś się uśmiechać. 
Umiałeś dziękować. Umiałeś zauważyć drugiego człowieka. Ostatnie 
dni twego życia były świadectwem pięknej wiary. Nie skarżyłeś się na 
bóle, nie narzekałeś. Mimo cierpienia potrafiłeś zdobyć się jeszcze 
na pogodę ducha. 

W ostatnich dniach, po twojej śmierci, od wielu księży otrzyma-
łem prośbę, aby cię godnie pożegnać. M.in. otrzymałem tę prośbę 
od ks. prałata Zbigniewa Wolanina z Piławy Górnej, który zna cię 
jeszcze z Gryfowa, od twego ks. dziekana, który często cię nawiedzał 
i od innych kapłanów. Dlatego dziękując Panu Bogu za ciebie, dzię-
kujemy także tobie za twoje świadectwo wiary, za twoją gorliwość, 
wrażliwość i dobroć, także za twoje godne, ciche cierpienie i umie-
ranie. Ks. dziekan zauważył, że śmierć nie była dla ciebie wyrokiem, 
lecz oczekiwaniem na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem. 
W swoim testamencie napisałeś słowa: „Proszę braci kapłanów, ro-
dzinę i przyjaciół o pamięć w modlitewną. Jeśli kogo skrzywdziłem 
lub obraziłem, proszę go o darowanie mi winy”. 

W imieniu wszystkich księży i twoich parafian dziękujemy za 
wszystko. Prosimy naszego Zbawiciela o szczęśliwe miejsce w wiecz-
ności. Żegnamy cię w tej świątyni, gdzie posługiwałeś, gdzie sam 
czerpałeś siłę do kapłańskiego świadectwa. Żegnamy cię z żalem, 
ale i z wdzięcznością przed Bogiem, że dał nam takiego kapłana. 
Spoczywaj w pokoju. Niech Pan Bóg napełni cię szczęściem oglądania 
Go w wieczności takim, jakim jest. Amen.
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11.
BP IGNACY DEC

ROK 2011  
ROKIEM BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II 

– POŻEGNANIE ROKU 2011

Świdnica, 31 grudnia 2011 r.  – Homilia wygłoszona  
w katedrze świdnickiej na zakończenie roku 2011

1. dziękczynienie i przeproszenie przed Słowem, które stało 
się ciałem
Odczytaliśmy fragment Ewangelii, ten sam, który był czytany w dzień 

Bożego Narodzenia, Ewangelię o Odwiecznym Słowie, które od wieków 
było u Boga i które było Bogiem, które dla nas stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. Ewangelista mocno podkreśla Boskie, odwieczne 
istnienie Chrystusa i zarazem Jego wcielenie, stanie się człowiekiem. 
Łączy ze sobą dwa pozornie odległe pojęcia: „Słowo” i „ciało”. Jezus 
jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To Jednorodzony 
Syn Boży jest tym, którego Jan i inni Apostołowie „ujrzeli”, „usłyszeli” 
i „dotykali”. W jego człowieczeństwie zamieszkała pełnia Bóstwa. 

Ten sam Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest nadal 
na ziemi z nami.  

Dzisiaj, gdy przeżywamy tajemnicę Jego narodzenia, przyjścia do 
nas w postaci Niemowlęcia, stajemy przed Nim, by podziękować za 
odchodzący do historii rok 2011. Już się on nie powtórzy. Jego miesiące, 
tygodnie, dni i godziny zostały zapisane różnymi wydarzeniami w skali 
całego świata, naszej Ojczyzny, naszej diecezji, naszej parafii. Chcemy 
te najważniejsze wydarzenia przywołać w ostatnich godzinach tegoż 
odchodzącego roku, by Panu Bogu podziękować za wszelkie dobro 
i przeprosić za zło, które miało swoje źródło w ludzkiej słabej woli. 

2. Główne wydarzenia Roku 2011
a) Rok 2011 w świecie
W roku 2011 pogłębiał się nadal kryzys gospodarczy, który prze-

obraził się w kryzys finansowy. Ujawnił się w szczególności w Europie, 
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w krajach Unii Europejskiej. Ojciec Święty Benedykt XVI kilkakrot-
nie wyrażał opinię, że jest on następstwem kryzysu wartości moral-
nych i religijnych. 

Na początku odchodzącego roku rozpoczęła się rewolucja 
społeczno-polityczna w krajach arabskich: Bliskiego Wschodu 
i Północnej Afryki przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, 
brakowi swobód obywatelskich i długoletniej władzy panujących tam 
dyktatorów (Tunezja, Egipt,  Algieria, Libia, Jordania). Świat za-
chodni żywił nadzieję na przekształcenie Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej w region rządzony według reguł liberalnej demokracji, 
stabilny i sympatyzujący z państwami z kręgu euroatlantyckiego. 
Tymczasem pozbycie się dyktatorskich rządów otworzyło drogę do 
władzy islamskim fundamentalistom, którzy chcą uwolnić swoje 
państwa od wpływów Zachodu. Chrześcijanie w tych krajach są 
dziś bardziej zagrożeni niż w czasach dyktatury. Dowiadujemy się 
z mediów o krwawych prześladowaniach w tych krajach uczniów 
Chrystusa. 

Z ważniejszych wydarzeń światowych wspomnijmy jeszcze mar-
cowe trzęsienie ziemi w Japonii i katastrofę ekologiczną spowodo-
waną zniszczeniem elektrowni atomowej falami tsunami (11 III). 
Wspomnijmy także lipcową tragedię w Oslo, w Norwegii, gdy szaleniec 
zastrzelił 86 osób (22 VII).

Patrząc na świat 2011 r. nie trudno zauważyć, że pogłębiła się  
agresja wobec Kościoła katolickiego i laicyzacja życia. 

b) Rok 2011 w Polsce
Z wydarzeń krajowych wskażmy na dwa: ostrą kampanię przed-

wyborczą i wybory parlamentarne 9 października, a także  na 
polską prezydencję w Unii Europejskiej w drugim półroczu tegoż 
odchodzącego roku. W wyniku wyborów w naszym parlamencie 
znalazła się partia o nazwie Ruch Palikota, z wyraźnym progra-
mem antykościelnym. Jest niepokojące, że zagłosowało na nią 
ponad milion Polaków. W odchodzącym roku została wznowiona                                                                                                                                      
walka o krzyż, tym razem w sali polskiego Sejmu. Pojawiły się 
też nieprzyjazne działania wobec Kościoła i nagonka w me-
diach w związku z Kościelną Komisją Majątkową i Funduszem 
Kościelnym.
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c) Rok 2011 w kościele powszechnym
W mijającym roku Ojciec Święty Benedykt XVI odbył cztery piel-

grzymki apostolskie: w dniach od 4 do 5 czerwca był w Chorwacji; w sierp-
niu przebywał w Hiszpanii w Madrycie, gdzie odbywały się Światowe 
Dni Młodzieży (18-21 VIII). W dniach od 22 do 25 września odbył 
pierwszą oficjalną pielgrzymkę apostolską do Niemiec pod hasłem: 
„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. W listopadzie, w dniach od 18 
do 19. przebywał w Afryce w Beninie. Szczególne znaczenie miały dwie 
środkowe pielgrzymki: do Hiszpanii i do Niemiec. W Hiszpanii Ojciec 
Święty wezwał młodzież do budowania życia na Chrystusie, do miło-
wania Pana Boga i Kościoła. Z pielgrzymki do Niemiec przypomnijmy 
dwie myśli. Pierwszą, z berlińskiego przemówienia w Bundestagu: Ojciec 
Święty zacytował tam zdanie św. Augustyna, mówiące o tym, że te rządy 
i parlamenty, które stanowią prawa niezgodne z prawem naturalnym 
i z Dekalogiem przekształcają się zazwyczaj w bandę złoczyńców. Zaś we 
Fryburgu powiedział, że chrześcijaństwu szkodzą bardziej chrześcijanie 
przeciętni, letni, obojętni aniżeli otwarci wrogowie Kościoła. 

Warto też odnotować w odchodzącym roku jesienne modlitew-
ne spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z przywódcami religii 
w Asyżu, w dwudziestą piątą rocznicę pierwszego, słynnego spotkania 
przywódców różnych religii, z inicjatywy papieża Jana Pawła II. 

d) Rok 2011 w kościele polskim
W mijającym roku Kościół w Polsce prowadził działalność dusz-

pasterską pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. Staraliśmy się od-
budować naszą więź z Bogiem przez codzienną modlitwę i udział 
w niedzielnej Eucharystii. Obecny rok duszpasterski ma za hasło 
słowa: „Kościół naszym domem”. 

Najważniejszym wydarzeniem religijnym w Kościele i w naszej 
Ojczyźnie była beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. Odbyła się ona 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 1 maja br., w Rzymie. Wzięło w niej 
udział ponad 1,5 miliona wiernych z całego świata. Ogólnopolskie 
dziękczynienie za dar beatyfikacji z udziałem Episkopatu Polski odby-
ło na Jasnej Górze, w uroczystość MB Częstochowskiej i w Przemyślu, 
16 października, gdy ks. abp Józef Michalik przewodniczący KEP 
obchodził 25-lecie święceń biskupich.

Z pozytywnych wydarzeń odchodzącego roku w Kościele polskim 
odnotujmy uczynienie 6 stycznia dniem wolnym od pracy. Zauważmy 
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także liczne nominacje biskupie, które miały miejsce w drugim półro-
czu mijającego roku (Lublin, Katowice, Łomża, Częstochowa, Gliwice 
– nowi biskupi diecezjalni; Kraków, Warszawa Praga, Bielsko Biała 
– nowi biskupi pomocniczy).

e) Rok 2011 w kościele świdnickim
Z odchodzącego roku wskażę na dwukrotną wizytę w naszej diece-

zji ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego ob-
rządku łacińskiego oraz ks. abpa Edwarda Nowaka z Rzymu. Pierwsza 
wizyta ks. abpa Mokrzyckiego miała miejsce w sobotę, 7 maja br. 
Ksiądz Arcybiskup przywiózł nam  relikwie błogosławionego Jana 
Pawła II i sprawował Mszę św. odpustową ku czci św. Stanisława 
biskupa i męczennika, patrona naszej diecezji i współpatrona na-
szej katedry. Było to zarazem nasze diecezjalne dziękczynienie za 
dar beatyfikacji Jana Pawła II, fundatora naszej diecezji. Druga 
wizyta ks. abpa Mokrzyckiego miała miejsce w niedzielę, 18 wrze-
śnia. Ksiądz Arcybiskup odprawił najpierw w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski w Świdnicy Mszę św. i poświęcił tablicę, upamięt-
niającą zamordowanie polskich profesorów lwowskich w lipcu 1941 
r., a następnie tego samego dnia przewodniczył odpustowej Mszy 
św. w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu 
i dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do 
tegoż sanktuarium. 

Natomiast drugi nasz dostojny gość ks. abp Edward Nowak był 
najpierw 7 sierpnia w Trzebieszowicach, w dekanacie Lądek-Zdrój, 
gdzie uroczyście wprowadził relikwie bł. Jana Pawła II. Drugi raz 
przybył do nas w październiku na inaugurację roku akademickie-
go 2011/2012 w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji. 
Odprawił w naszej katedrze dwie Msze św.: pierwszą – 8 października, 
w sobotę w czasie uroczystości inauguracji, drugą – w niedzielę, 9 
października w Dniu Papieskim, na zakończenie I Ogólnopolskiego 
Kongresu Małżeństw, jaki odbył się w naszej diecezji w Świdnicy, 
a który zorganizował ks. Roman Tomaszczuk. 

W mijającym roku pożegnaliśmy do wieczności z naszej diecezji 
trzech kapłanów. Byli to: ks. Michał Kuś, proboszcz parafii pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach, w dekanacie Bolków  
(04 I 2011),  ks. Wiesław Kuśnierz, emerytowany proboszcz parafii 
pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach (11 VI 2011) oraz dziś 
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pochowany w Bukowie k/ Żarowa ks. proboszcz  Andrzej Strojniak 
(28 XII 2011). 22 maja 2011 r. wyświęciliśmy osiemnastu diakonów 
na prezbiterów, 22 czerwca czternastu akolitów na diakonów. Na 
pierwszy rok do Seminarium zgłosiło się jedenastu kandydatów. 

Gdy idzie o moje posługiwanie biskupie w mijającym roku, to 
zamknęło się ono w następujących danych: sakrament Chrztu – 0; sa-
krament Bierzmowania – 2997; święcenia kapłańskie – 18; sakrament 
Małżeństwa – 1; pogrzeby – 12; homilie (kazania) – 307; okolicznościo-
we przemówienia – 582; katechezy w Radio Maryja – 2 (07 V i 17 IX 
2011); rekolekcje kapłańskie – 2 serie (WSD w Przemyślu – 03-06 
VII 2011 oraz w Horyszewie – diecezja łomżyńska – 14-17 XI 2011); 
listy pasterskie – 3; wizytacje kanoniczne – 3 dekanaty (Międzylesie – 
6  parafii, Nowa Ruda – 6 parafii i  Nowa Ruda-Słupiec – 6  parafii; ra-
zem 18 parafii); Przyjęcia w Kurii Biskupiej: liczba dni przyjęć – 95 dni, 
przyjętych 775 osób; Wypromowani doktorzy – 0; Wypromowani 
magistrzy – 5; Recenzje naukowe (doktorskie) – 4, publikacje na-
ukowe i duszpasterskie – ok. 180.

We wtorki prowadziłem zajęcia w Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu w wymiarze pięciu godzin tygodniowo (seminarium 
naukowe z filozofii, wykład kursoryczny z metafizyki alumnami i wy-
kład monograficzny z doktorantami). 

f) Rok 2011 w parafii katedralnej
I posłuchajmy jeszcze – na koniec – kilku informacji o życiu re-

ligijnym i sprawach gospodarczych parafii katedralnej. Poda je ks. 
prałat proboszcz Jan Bagiński. 
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