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I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

A. ORĘDZIA

1. 
POKÓJ JAKO DROGA NADZIEI:

DIALOG, POJEDNANIE I NAWRÓCENIE 
EKOLOGICZNE

ORĘDZIE NA LIII ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
1 STYCZNIA 2020 ROKU

1. Pokój, droga nadziei w obliczu przeciwności i prób
Pokój jest dobrem cennym, przedmiotem naszej nadziei, do 

którego dąży cała ludzkość. Nadzieja na pokój to postawa ludzka, 
która zawiera napięcie egzystencjalne, ze względu na które nawet 
niekiedy uciążliwą teraźniejszość „można przeżywać i akceptować, 
jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel 
tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi”. Dzięki temu nadzieja jest 
cnotą, która każe nam wyruszyć w drogę, daje nam skrzydła, by iść 
naprzód, nawet gdy przeszkody wydają się nie do pokonania.

Nasza ludzka wspólnota nosi w pamięci i ciele znaki wojen i kon-
fl iktów, które następowały po sobie z coraz większymi możliwościami 
zniszczenia, a które nie przestają dotykać szczególnie najuboższych 
i najsłabszych. Nawet całym narodom trudno wyzwolić się z okowów 
wyzysku i korupcji, podsycających nienawiść i przemoc. Do dziś, wielu 
mężczyznom i kobietom, dzieciom i osobom starszym odmawia się god-
ności, nietykalności fi zycznej, wolności, w tym wolności religijnej, solidar-
ności wspólnotowej, nadziei na przyszłość. Wiele niewinnych ofi ar znosi 
udrękę upokorzenia i wykluczenia, żałoby i niesprawiedliwości, a nawet 
urazów wynikających z systematycznych zaciekłych prześladowań przeciw 
swemu ludowi i swoim bliskim. Straszliwe doświadczenia konfl iktów 
wewnętrznych i międzynarodowych, często pogłębiane przemocą bez 
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jakiejkolwiek litości, odcisnęły piętno na ciele i duszy ludzkości. Każda 
wojna okazuje się bowiem bratobójstwem, które niszczy sam projekt 
braterstwa, wpisany w powołanie rodziny ludzkiej.

Wiemy, że wojna często zaczyna się od nietolerancji wobec od-
mienności drugiego, co wywołuje chęć posiadania i wolę panowania. 
Rodzi się w sercu człowieka z egoizmu i pychy, z nienawiści prowa-
dzącej do zniszczenia, aby zamknąć drugiego w obrazie negatywnym, 
żeby go wykluczyć i usunąć. Wojna jest podsycana przez wypaczanie 
relacji, ambicje hegemoniczne, nadużycia władzy, lęk przed drugim 
i różnicę postrzeganą jako przeszkodę; i jednocześnie to wszystko 
podsyca. Paradoksalne jest, jak zauważyłem podczas ostatniej po-
dróży do Japonii, że „nasz świat żyje przewrotną dychotomią chęci 
obrony i zapewnienia stabilności i pokoju, opartych na fałszywym 
bezpieczeństwie wspieranym mentalnością strachu i nieufności, co 
doprowadza do zatrucia relacji między narodami i uniemożliwienia 
jakiegokolwiek dialogu. Nie da się pogodzić pokoju między naroda-
mi i stabilności z jakimkolwiek usiłowaniem budowania na strachu 
przed wzajemnym zniszczeniem lub na groźbie całkowitej zagłady. 
Jest to możliwe jedynie wychodząc z globalnej etyki solidarności 
i współpracy w służbie przyszłości kształtowanej przez współzależność 
i współodpowiedzialność całej rodziny ludzkiej dziś i jutro” .

Każda sytuacja zagrożenia wywołuje nieufność i skupienie się na 
swoim statusie. Nieufność i strach zwiększają kruchość relacji i zagro-
żenie przemocą, w błędnym kole, które nigdy nie może prowadzić do 
relacji pokojowych. W związku z tym, nawet odstraszanie nuklearne 
może stworzyć jedynie złudne bezpieczeństwo. Dlatego nie możemy 
oczekiwać utrzymania stabilności na świecie poprzez strach przed 
unicestwieniem, w bardzo niestabilnej równowadze, zawieszonej na 
skraju otchłani nuklearnej i zamkniętej w murach obojętności, gdzie 
podejmowane są decyzje społeczno-gospodarcze otwierające drogę 
do dramatów odrzucenia człowieka i stworzenia, zamiast strzec siebie 
nawzajem . Jak zatem zbudować drogę pokoju i wzajemnego uznania? 
Jak przełamać chorobliwą logikę pogróżek i strachu? Jak pokonać do-
minującą obecnie dynamikę nieufności? Musimy dążyć do prawdziwego 
braterstwa opartego na wspólnym pochodzeniu od Boga, braterstwa 
realizowanego w dialogu i wzajemnym zaufaniu. Pragnienie pokoju jest 
głęboko zakorzenione w sercu człowieka i nie wolno nam rezygnować, 
godząc się na coś, co byłoby od niego mniejsze.
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2. Pokój, droga słuchania oparta na pamięci, solidarności 
i braterstwie
Hibakusha, osoby, które przeżyły bombardowania atomowe 

w Hiroszimie i Nagasaki, należą do tych, którzy dziś podtrzymują 
płomień zbiorowej świadomości, świadcząc następnym pokoleniom 
o potworności tego, co wydarzyło się w sierpniu 1945 r. oraz o nie-
wypowiedzianych cierpieniach, jakie po tym nastąpiły aż po dzień 
dzisiejszy. Ich świadectwo rozbudza i zachowuje w ten sposób pamięć 
o ofi arach, aby ludzkie sumienie stawało się coraz silniejsze w obliczu 
wszelkiej woli dominacji i zniszczenia: „nie możemy pozwolić, by 
obecne i nowe pokolenia utraciły pamięć o tym, co się wydarzyło, 
tę pamięć, która jest gwarantem i bodźcem do budowania bardziej 
sprawiedliwej i braterskiej przyszłości” .

Podobnie jak oni, wiele osób na całym świecie oferuje przyszłym 
pokoleniom  nieodzowną posługę pamięci, której należy strzec nie 
tylko po to, aby nie popełniać na nowo tych samych błędów, albo 
by nie proponowano na nowo złudnych wzorców przeszłości, ale 
także dlatego, aby jako owoc doświadczenia stanowiła ona korzeń 
i podpowiadała drogę dla obecnych i przyszłych decyzji pokojowych. 
Co więcej, pamięć jest perspektywą nadziei: często w mrokach wojen 
i konfl iktów, pamięć o nawet niewielkim otrzymanym geście solidar-
ności może zainspirować decyzje odważne, a nawet heroiczne, może 
uruchomić nowe energie i rozpalić nową nadzieję w poszczególnych 
osobach i wspólnotach.

Otwarcie i wytyczanie drogi pokoju jest wyzwaniem o tyle bar-
dziej złożonym, o ile wchodzące w grę interesy w stosunkach między 
osobami, wspólnotami i narodami są wielorakie i sprzeczne. Przede 
wszystkim należy odwoływać się do sumienia moralnego oraz do woli 
osobistej i politycznej. Pokój czerpiemy bowiem z głębi ludzkiego 
serca, a wola polityczna zawsze musi być umacniana, aby rozpocząć 
nowe procesy, które jednają i jednoczą osoby i wspólnoty. Świat nie 
potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych 
pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji. Nie można 
bowiem naprawdę osiągnąć pokoju, jeśli nie będzie pełnego przeko-
nania dialogu mężczyzn i kobiet, którzy szukają prawdy pomijając 
ideologie i różne opinie. Pokój „należy budować bezustannie” , jest 
drogą, którą przebywamy razem, zawsze szukając dobra wspólnego 
i zobowiązując się do dotrzymywania danego słowa i poszanowania 
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prawa. We wzajemnym słuchaniu mogą też wzrastać poznanie i sza-
cunek dla drugiego, aż po rozpoznanie w nieprzyjacielu twarzy brata.

Proces pokojowy jest zatem zaangażowaniem, które trwa w cza-
sie. Jest to cierpliwe dzieło poszukiwania prawdy i sprawiedliwości, 
szanujące pamięć ofi ar i otwierające krok po kroku wspólną nadzie-
ję, silniejszą niż zemsta. W państwie prawa demokracja może być 
znaczącym paradygmatem tego procesu, jeżeli opiera się na sprawie-
dliwości i dążeniu do ochrony praw każdego, zwłaszcza słabych lub 
zmarginalizowanych, w nieustannym poszukiwaniu prawdy . Chodzi 
o konstrukcję społeczną i dzieło w toku, w które każdy odpowie-
dzialnie wnosi swój wkład na wszystkich poziomach społeczności 
lokalnej, krajowej i ogólnoświatowej.

Jak podkreślał św. Paweł VI, „podwójna tendencja, do równo-
ści i do udziału w zarządzaniu zmierza do wytworzenia pewnego 
typu społeczeństwa demokratycznego [...]. Stąd wynika doniosłość 
wychowywania do życia społecznego, wychowania, w którym obok 
pouczenia o prawach należnych każdemu znajdzie się przypomnienie 
o wzajemnych obowiązkach, które są koniecznym odpowiednikiem 
praw. Świadomość zaś obowiązków i wykonywanie ich zależą najbar-
dziej od panowania nad sobą, a także od podjęcia odpowiedzialności 
i uznania granic wolności jednostki czy grupy” . Przeciwnie, rozdźwięk 
między członkami społeczeństwa, wzrost nierówności społecznych 
i odmowa użycia narzędzi służących integralnemu rozwojowi czło-
wieka zagrażają dążeniu do dobra wspólnego. Natomiast cierpliwa 
praca, oparta na sile słowa i prawdy, może rozbudzić w osobach 
zdolność do współczucia i twórczej solidarności.

W naszym chrześcijańskim doświadczeniu nieustannie upamiętnia-
my Chrystusa, który oddał swoje życie dla naszego pojednania (por. 
Rz 5, 6-11). Kościół w pełni uczestniczy w dążeniu do sprawiedliwego 
ładu, nieustannie służąc dobru wspólnemu i pielęgnując nadzieję po-
koju, poprzez przekaz wartości chrześcijańskich, nauczanie moralne 
oraz dzieła społeczne i wychowawcze.

3. Pokój, droga pojednania w braterskiej komunii
Biblia, zwłaszcza poprzez słowo proroków, nawołuje sumienia 

i ludy do przymierza Boga z ludzkością. Chodzi o porzucenie 
chęci panowania nad innymi i nauczenie się patrzenia na siebie 
nawzajem jako na osoby, jako na dzieci Boże, jako na braci. Drugi 
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nigdy nie powinien być spychany do tego, co mógł powiedzieć 
lub uczynić, ale powinien być widziany przez pryzmat obietnicy, 
którą w sobie niesie. Tylko wybierając drogę szacunku można 
przełamać spiralę zemsty i wejść na drogę nadziei. Prowadzi nas 
fragment Ewangelii przytaczający następującą rozmowę między 
Piotrem a Jezusem: „«Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój 
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu 
odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy»”(Mt 18, 21-22). Ta droga pojednania wzywa nas do 
odnalezienia w głębi naszych serc siły przebaczenia i umiejętności 
uznania siebie za braci i siostry. Uczenie się życia w przebaczeniu 
zwiększa naszą zdolność do stawania się kobietami i mężczyznami 
pokoju.

To, co jest prawdą o pokoju w sferze społecznej, jest również 
prawdziwe w sferze politycznej i gospodarczej, ponieważ kwestia 
pokoju przenika wszystkie wymiary życia wspólnotowego: nigdy 
nie będzie prawdziwego pokoju, dopóki nie będziemy zdolni do 
zbudowania bardziej sprawiedliwego systemu gospodarczego. Jak 
dziesięć lat temu napisał Benedykt XVI w encyklice Caritas in veri-
tate: „Przezwyciężenie niedorozwoju wymaga interwencji nie tylko 
w zakresie polepszenia transakcji opierających się na wymianie, nie 
tylko tworzenia struktur opiekuńczych natury publicznej, ale przede 
wszystkim stopniowego otwarcia, w kontekście światowym, na formy 
działalności ekonomicznej charakteryzujące się elementami darmo-
wości i komunii” (nr 39).

4. Pokój, droga nawrócenia ekologicznego
„Jeśli złe zrozumienie naszych zasad prowadziło nas czasami do 

usprawiedliwiania nadużyć w traktowaniu natury lub despotyczne-
go panowania człowieka nad stworzeniem czy też wojen, niespra-
wiedliwości i przemocy, to jako ludzie wierzący możemy uznać, że 
w ten sposób byliśmy niewierni względem skarbu mądrości, którego 
powinniśmy strzec” . W obliczu następstw naszej wrogości wobec 
innych, braku szacunku dla wspólnego domu i rabunkowej eksplo-
atacji zasobów naturalnych – postrzeganych jako użyteczne narzędzia 
wyłącznie dla doraźnego zysku, bez poszanowania wspólnot lokal-
nych, dobra wspólnego i dobra przyrody – potrzebujemy nawrócenia 
ekologicznego.
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Niedawny Synod na temat Amazonii pobudza nas do skierowania 
w nowy sposób apelu o pokojową relację między wspólnotami a zie-
mią, między teraźniejszością a pamięcią, między doświadczeniami 
a nadziejami. Ta droga pojednania jest także słuchaniem i kontem-
placją świata, który został nam dany przez Boga, abyśmy go uczynili 
naszym wspólnym domem. Istotnie, zasoby naturalne, liczne formy 
życia i sama Ziemia zostały nam powierzone, abyśmy je „uprawiali 
i strzegli” (por. Rdz 2, 15), także dla przyszłych pokoleń, z odpo-
wiedzialnym i aktywnym udziałem każdego. Ponadto potrzebujemy 
przemiany przekonań i spojrzeń, która otworzyłaby nas bardziej na 
spotkanie z drugim człowiekiem i na przyjęcie daru stworzenia, które 
odzwierciedla piękno i mądrość Stwórcy.

Stąd wypływają zwłaszcza głębokie motywacje i nowy sposób za-
mieszkiwania we wspólnym domu, bycia obecnymi jedni dla drugich 
ze swoimi różnorodnościami, celebrowania i szanowania życia otrzy-
manego i dzielonego z innymi, zatroszczenia się o warunki i modele 
społeczeństwa, które sprzyjałyby rozkwitaniu i trwałości życia w przy-
szłości, rozwijania dobra wspólnego całej rodziny ludzkiej. Nawrócenie 
ekologiczne, o które apelujemy, prowadzi nas zatem do nowego 
spojrzenia na życie, biorąc pod uwagę szczodrość Stwórcy, który dał 
nam Ziemię i który wzywa nas do radosnej wstrzemięźliwości dziele-
nia się. Takie nawrócenie należy rozumieć w sposób integralny, jako 
przekształcenie relacji utrzymywanych z naszymi siostrami i braćmi, 
z innymi istotami żywymi, ze stworzeniem w jego niezwykle bogatej 
różnorodności, ze Stwórcą, który jest źródłem wszelkiego życia. Dla 
chrześcijanina wymaga to „rozwijania wszystkich konsekwencji swego 
spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym go światem” .

5. Tyle się zyskuje, ile się spodziewa 
Droga pojednania wymaga cierpliwości i zaufania. Nie można osią-

gnąć pokoju, jeśli się go nie spodziewamy. Chodzi przede wszystkim 
o wiarę w możliwość pokoju, wiarę w to, że druga osoba ma – tak 
samo, jak my – potrzebę pokoju. Może nas w tym inspirować miłość 
Boga do każdego z nas, miłość wyzwalająca, miłość nieograniczona, 
darmowa, niestrudzona.

Często źródłem konfl iktu jest strach. Dlatego ważne jest, aby wyjść 
poza nasze ludzkie obawy, uznając siebie za potrzebujące dzieci, 
w obliczu Tego, który nas miłuje i na nas czeka, jak Ojciec na syna 
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marnotrawnego (por. Łk 15, 11–24). Kultura spotkania między braćmi 
i siostrami zrywa z kulturą pogróżek. Sprawia, że   każde spotkanie 
staje się szansą i darem szczodrej miłości Boga. Prowadzi nas do 
przekroczenia granic naszych ograniczonych horyzontów, aby  zawsze 
zmierzać do życia w powszechnym braterstwie, jako dzieci jednego 
Ojca Niebieskiego.

Dla uczniów Chrystusa droga ta jest także wspierana sakramen-
tem pojednania, danym przez Pana na odpuszczenie grzechów osób 
ochrzczonych. Ten sakrament Kościoła, który odnawia osoby i wspól-
noty, wzywa nas, byśmy patrzyli na Jezusa, który pojednał „wszyst-
ko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 20); i prosi 
nas, byśmy zrezygnowali z wszelkiej przemocy w naszych myślach, 
słowach i czynach, zarówno wobec bliźniego, jak i wobec stworzenia.

Łaska Boga Ojca daje się jako miłość bez warunków. Otrzymawszy 
Jego przebaczenie w Chrystusie, możemy wyruszyć w drogę, aby je 
ofi arować mężczyznom i kobietom naszych czasów. Dzień po dniu 
Duch Święty podpowiada nam postawy i słowa, abyśmy stali się bu-
downiczymi sprawiedliwości i pokoju.

Niech Bóg pokoju nas błogosławi i przyjdzie nam z pomocą.
Niech Maryja, Matka Księcia Pokoju i Matka wszystkich ludów 

ziemi towarzyszy nam i wspiera nas na drodze pojednania, krok po 
kroku.

I oby każda osoba, przychodząc na ten świat, mogła zaznać życia 
w pokoju i w pełni rozwinąć obietnicę miłości i życia, jaką w sobie nosi.

Watykan, 8 grudnia 2019 r.

Franciszek
Papież
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2. 
„PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY 

UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE, 
A JA WAS POKRZEPIĘ” (MT 11, 28)

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2020

Drodzy braci i siostry!
1. Słowa Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 

i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28) wskazują na 
tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje 
wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem soli-
darności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem 
i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus 
Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: „przyjdźcie do mnie” 
i obiecuje ulgę i wytchnienie. „Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczy-
ma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu 
ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na 
marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego 
systemu społecznego... Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby 
słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!” (Anioł Pański, 
6 lipca 2014 r.).

W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie 
do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całko-
wicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. 
Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji sła-
bości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje 
swoje miłosierdzie, czyli samego siebie, jako odnawiającą moc. Jezus 
patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które 
zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz 
zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem 
zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia 
w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.

2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On sam 
uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując 
następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście 
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przeżywa to doświadczenie, będzie potrafi ł pocieszyć drugiego. 
Istnieje kilka poważnych form cierpienia: choroby nieuleczalne 
i przewlekłe, choroby psychiczne, schorzenia wymagające rehabi-
litacji lub opieki paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby 
wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje czło-
wieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie podejścia 
do pacjenta, dodając do leczenia także opiekę w celu integralnego 
uzdrowienia człowieka. W chorobie czuje on bowiem, że zagrożona 
jest nie tylko jego integralność fi zyczna, ale także wymiar relacyj-
ny, intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii 
oczekuje wsparcia, troskliwości, uwagi... jednym słowem miłości. 
Ponadto obok człowieka chorego jest jego rodzina, która cierpi 
i również potrzebuje pociechy i bliskości.

3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was 
w szczególny sposób pośród owych, „utrudzonych i obciążonych”, 
którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które 
oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja wobec waszego zniechę-
cenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego: „Przyjdźcie”. 
W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej 
„nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus 
nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem 
uwalnia nas od ucisku zła.

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrze-
pić. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej „gospodą” Dobrego 
Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy 
domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w go-
ścinności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym domu 
będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem 
Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść krzyż, 
tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją cho-
robą można dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla 
waszego życia.

W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działal-
ność pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu 
pomocniczego, administracji placówek sanitarnych, wolontariuszy, 
którzy, wykonując swoje zadania zgodnie z kompetencjami, pozwa-
lają odczuć obecność Chrystusa, który ofi aruje pociechę i troszczy 
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się o chorą osobę, opatrując jej rany. Jednakże również oni są męż-
czyznami i kobietami nie pozbawionymi własnych słabości czy cho-
rób. W odniesieniu do nich mają szczególne znaczenie słowa, że 
„otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei 
wezwani, aby stać się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych 
braci, poprzez postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza” (Anioł 
Pański, 6 lipca 2014 r.).

4. Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja diagno-
styczna, prewencyjna, terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabili-
tacyjna skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik „osoba” 
zawsze pojawia się przed przymiotnikiem „chory”. Dlatego wasze 
działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie czło-
wieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, 
wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, 
nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny.

W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk medycz-
nych wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych 
i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na 
wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens waszej 
profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego 
jest nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, nr 5; Enc. 
Evangelium vitae, nr 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, 
szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: 
domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga autora życia. 
W niektórych przypadkach sprzeciw sumienia pozostaje dla was ko-
niecznym wyborem, aby pozostać wiernymi waszemu „tak” dla życia 
i osoby. W każdym razie wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską 
miłością, będzie najlepszą formą służby wobec podstawowego pra-
wa człowieka, jakim jest prawo do życia. Nawet wówczas, kiedy nie 
będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie mogli otoczyć opieką 
za pomocą gestów i procedur, które przynoszą ulgę i wytchnienie 
pacjentowi.

Niestety, w niektórych kontekstach wojny czy konfl iktu zbrojnego 
atakuje się personel medyczny i placówki, które zajmują się przyjmo-
waniem i leczeniem chorych. W niektórych miejscach również władza 
polityczna próbuje manipulować pomocą medyczną na swoją korzyść, 
ograniczając autonomię prawną przysługującą profesji medycznej. 
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W rzeczywistości, atakowanie tych, którzy poświęcają się służbie 
cierpiącym członkom społeczeństwa, nikomu nie przynosi pożytku.

5. W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu braciach 
i siostrach, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia, 
ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki 
zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby mając na uwadze 
aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. 
Ufam, że łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie pod-
jęta współpraca dla zapewniania wszystkim dostępu do odpowiedniej 
opieki medycznej w celu ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dzię-
kuję wolontariuszom, którzy oddają się służbie chorym, uzupełniając 
w wielu przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez 
gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego Samarytanina.

Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam 
wszystkich, którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a tak-
że wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością 
zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego 
Błogosławieństwa.

Watykan, 3 stycznia 2020 r., 
we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

Franciszek
Papież
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3. 
„W IMIĘ CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE 

SIĘ Z BOGIEM!” (2 KOR 5, 20)

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA WIELKI POST 2020  

Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu 

się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrze-
ścijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale 
powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustan-
nie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym 
i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej 

Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza 
ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, 
tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego 
dialogu” (Adhort. apost. Christus vivit, nr 117). Kto wierzy w tę wieść, 
odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pocho-
dzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono 
z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfi tości (por. J 10, 
10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” 
(por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, 
doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wie-
le dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego 
i zbiorowego. 

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać 
każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w ad-
hortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona 
ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kie-
dy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, 
które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew 
przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. 
W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (nr 123). 
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Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na 
moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać 
i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

2. Pilna potrzeba nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której 

została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest 
bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przy-
jaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu 
tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża 
potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza 
i wspiera. Chrześcijanin bowiem modli się, mając świadomość, że 
jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać 
różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży 
nasze wnętrze, doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości na-
szego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się 
wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2, 16), abyśmy mogli 
w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu roz-
brzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się 
zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego 
bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, 
aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, 
że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia 
ku Niemu.

3. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi 
dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po 

raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szan-
sa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas 
z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła 
w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, 
dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie 
zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, które-
go „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła 
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się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż 
po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział 
papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, nr 12). Istotnie, Bóg 
miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez 
Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany 
mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu 
o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego 
rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawo-
ścią jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach 
może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego 
przekazu.

4. Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko 
dla siebie
Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza od-

czuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych 
w wielu niewinnych ofi arach wojen, przemocy wobec życia, począwszy 
od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych 
form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr 
ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego 
pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzie-
lenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez 
jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata 
bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka 
bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem 
w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwa-
gę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie 
Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26-28 marca zwołałem do 
Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających 
wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia 
konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium 
Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso 
alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się 
gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który 
jest duchem Błogosławieństw.
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W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa 
Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania 
się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej 
i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób 
będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu 
do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie
7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Franciszek
Papież 

4. 
„MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ 

WSTAŃ” (POR. ŁK 7, 14)

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2020

Najdrożsi młodzi,
w październiku 2018 r., wraz z Synodem Biskupów na temat „Młodzi, 
wiara i rozeznawanie powołania”, Kościół podjął proces refl eksji nad 
waszą sytuacją we współczesnym świecie, nad waszym poszukiwaniem 
sensu i projektu życia, waszą relacją z Bogiem. W styczniu 2019 
roku spotkałem setki tysięcy waszych rówieśników z całego świata, 
zebranych w Panamie na Światowym Dniu Młodzieży. Wydarzenia 
tego typu – Synod i ŚDM – wyrażają zasadniczy wymiar Kościoła: 
„podążać razem”.

Na tej drodze, za każdym razem, gdy osiągamy ważny punkt, jeste-
śmy wezwani przez Boga i przez samo życie, by zacząć od nowa. Wy, 
ludzie młodzi, jesteście w tym biegli! Lubicie podróżować, stawać przed 
miejscami i twarzami, których nigdy wcześniej nie widzieliście, przeżyć 
nowe doświadczenia. Wybrałem więc jako miejsce docelowe waszej 
następnej pielgrzymki międzykontynentalnej, w 2022 roku Lizbonę, sto-
licę Portugalii. Stamtąd w piętnastym i szesnastym wieku liczni młodzi 
ludzie, w tym wielu misjonarzy, wyjechali do nieznanych krajów, aby 
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podzielić się również swoim doświadczeniem Jezusa z innymi ludami 
i narodami. Temat ŚDM w Lizbonie będzie brzmiał: „Maryja wstała 
i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39). Pomyślałem, aby w ciągu dwóch 
lat poprzedzających to spotkanie, wraz z wami zastanowić się nad 
dwoma innymi tekstami biblijnymi: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” 
(por. Łk 7, 14) w 2020 r., oraz „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem 
tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16) w 2021 roku.

Jak widzicie wspólnym czasownikiem dla trzech tematów jest 
„wstać”. Wyrażenie to nabiera także znaczenia odradzania się, 
przebudzenia do życia. To czasownik powtarzający się w adhorta-
cji Christus vivit (Chrystus żyje!), którą wam poświęciłem po Synodzie 
w 2018 roku i którą, wraz z dokumentem końcowym, Kościół daje 
wam jako latarnię, by rzucić światło na drogi waszego życia. Ufam 
całym sercem, że droga, która będzie nas wiodła do Lizbony, zbiegnie 
się w całym Kościele z silnym zaangażowaniem we wdrażanie tych 
dwóch dokumentów, ukierunkowując misję animatorów duszpaster-
stwa młodzieżowego.

Przejdźmy teraz do naszego tegorocznego tematu: „Młodzieńcze, 
tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14). Cytowałem już ten werset 
z Ewangelii w Christus vivit: „Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, ma-
rzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność, Jezus ukazuje się 
tobie, tak jak stanął przed zmarłym synem wdowy, i z całą swoją mocą 
Zmartwychwstałego Pan zachęca cię: „Młodzieńcze, tobie mówię 
wstań!» (Łk 7, 14)” (nr 20).

Fragment ten opowiada nam o tym, jak Jezus, wchodząc do miasta 
Nain w Galilei, spotkał kondukt pogrzebowy towarzyszący pogrzebowi 
młodego mężczyzny, jedynego syna owdowiałej matki. Jezus, poru-
szony rozdzierającym bólem tej kobiety dokonał cudu wskrzeszenia 
jej syna. Ale cud nastąpił po całym ciągu postaw i gestów: „Na jej 
widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!»  Potem przy-
stąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli” (Łk 7, 13-14). 
Zatrzymajmy się, by przemyśleć niektóre z tych gestów i słów Pana.

Zobaczyć cierpienie i śmierć
Jezus przygląda się temu konduktowi pogrzebowemu uważnie 

i w skupieniu. W tłumie widzi twarz kobiety, przeżywającej skrajne 
cierpienie. Jego spojrzenie rodzi spotkanie, będące źródłem nowego 
życia. Nie trzeba wielu słów.
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A jakie jest moje spojrzenie? Czy patrzę czujnym okiem, czy też 
tak, jakbym szybko przeglądał tysiące zdjęć w mojej komórce czy na 
profi lu społecznościowym? Ileż razy zdarza się, że jesteśmy dzisiaj 
naocznymi świadkami wielu wydarzeń, nigdy nie doświadczając ich 
na żywo! Czasami naszą pierwszą reakcją jest nakręcenie sceny za 
pomocą telefonu komórkowego, być może nie zwracając uwagi, aby 
spojrzeć w oczy ludziom biorącym w niej udział.

Dookoła nas, ale czasem także w nas samych, napotykamy realia 
śmierci: fi zycznej, duchowej, emocjonalnej, społecznej. Czy to za-
uważamy, czy po prostu ponosimy konsekwencje? Czy coś możemy 
uczynić, by przywrócić życie?

Myślę o wielu sytuacjach negatywnych, jakie przeżywają wasi ró-
wieśnicy. Są na przykład tacy, którzy wszystko rozgrywają dzisiaj, 
narażając swoje życie w ekstremalnych doświadczeniach. Natomiast 
inni młodzi „umarli”, ponieważ zatracili nadzieję. Słyszałem od pew-
nej dziewczyny: „Wśród moich przyjaciół widzę osoby, które utra-
ciły entuzjazm, żeby się zaangażować, odwagę, żeby się podnieść”. 
Niestety, również wśród młodych rozprzestrzenia się depresja, która 
w niektórych przypadkach może nawet prowadzić do pokusy ode-
brania sobie życia. Ileż sytuacji, w których panuje apatia, w których 
gubimy się w otchłani udręki i wyrzutów sumienia! Iluż młodych 
ludzi płacze, a nikt nie słucha krzyku ich duszy! Wokół nich często 
roztargnione spojrzenia tych, którzy być może cieszą się swoją happy 
hour, zachowując dystans.

Są tacy, którzy wegetują powierzchownie, sądząc, że żyją, podczas 
gdy wewnątrz są martwi (por. Ap 3, 1). Można mieć dwadzieścia lat 
i wlec życie w dół, nie na miarę swej godności. Wszystko sprowadza 
się do tego, by „dać sobie żyć”, dążąc do odrobiny satysfakcji: trochę 
zabawy, trochę okruchów uprzejmości i uczucia od innych... Istnieje 
również rozpowszechniony narcyzm cyfrowy, który dotyka zarówno 
młodych, jak i dorosłych. Wielu tak żyje! Być może niektórzy z nich 
oddychali wokół siebie materializmem ludzi myślących tylko o zara-
bianiu pieniędzy i urządzeniu się, jak gdyby były to jedyne cele życia. 
Na dłuższą metę pojawi się nieuchronnie głuchy niepokój, apatia, 
nuda życia, coraz bardziej bolesna.

Postawy negatywne mogą być również wywoływane niepowo-
dzeniami osobistymi, gdy coś, na czym nam zależało, w co byliśmy 
zaangażowani, nie posuwa się naprzód czy nie osiąga pożądanych 
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rezultatów. Może się to zdarzyć w dziedzinie edukacji lub z ambicjami 
sportowymi, czy artystycznymi... Kres „marzeń” może sprawić, że 
poczujesz się martwy. Ale niepowodzenia należą do życia każdego 
człowieka, a czasem mogą się nawet okazać łaską! Często coś, co 
naszym zdaniem dawało szczęście, okazuje się iluzją, idolem. Bożki 
żądają od nas wszystkiego, czyniąc nas niewolnikami, ale nic nie dają 
w zamian. I w końcu upadają, pozostawiając jedynie kurz i dym. 
W tym sensie niepowodzenia, jeśli powodują upadek bożków, są 
dobre, nawet jeśli sprawiają cierpienie.

Moglibyśmy kontynuować mówiąc o innych sytuacjach śmierci 
fi zycznej lub moralnej, w których może się znaleźć młoda osoba, 
takie jak uzależnienia, przestępstwa, nędza, poważna choroba... Ale 
zostawiam wam do osobistego rozważenia i uświadomienia sobie 
tego, co spowodowało „śmierć” w was lub w kimś wam bliskim, 
obecnie lub w przeszłości. Jednocześnie pamiętajcie, że ten mło-
dzieniec z Ewangelii, który naprawdę umarł, powrócił do życia, po-
nieważ „spojrzał” na niego Ktoś, kto chciał, aby żył. To może się 
zdarzyć dzisiaj i każdego dnia.

Ulitować się
Pismo Święte często opisuje nastrój tych, którzy pozwalają się 

poruszyć „dogłębnie” cierpieniem innych. Wzruszenie Jezusa czyni 
Go uczestnikiem rzeczywistości drugiego człowieka. Przyjmuje na 
siebie nędzę drugiego. Cierpienie tej matki staje się Jego cierpieniem. 
Śmierć tego syna staje się Jego śmiercią.

Przy wielu okazjach wy, młodzi okazujecie, że umiecie „cierpieć 
wraz z drugą osobą”. Wystarczy zobaczyć jak wielu z was wielkodusz-
nie poświęca się, gdy wymagają tego okoliczności. Nie ma katastrofy, 
trzęsienia ziemi, powodzi, które by nie powodowały, że grupy młodych 
wolontariuszy są gotowe do pomocy. Także wielka mobilizacja ludzi 
młodych, którzy chcą bronić świata stworzonego, świadczy również 
o waszej zdolności do usłyszenia krzyku ziemi.

Drodzy młodzi, nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości! 
Obyście zawsze słyszeli jęk tych, którzy cierpią; wzruszali się tymi, 
którzy płaczą i umierają w dzisiejszym świecie. „Pewne realia życia 
można zobaczyć jedynie oczami obmytymi przez łzy” (Christus vivit, 
nr 76). Jeśli będziecie umieli płakać z tymi, którzy płaczą, będziecie 
naprawdę szczęśliwi. Wielu z waszych rówieśników nie ma szans, 
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doznają przemocy, prześladowań. Niech ich rany staną się waszymi, 
a będziecie nieśli nadzieję w ten świat. Będziecie mogli powiedzieć 
swojemu bratu, swojej siostrze: „Wstań, nie jesteś sam” i sprawić, 
by doświadczyli, że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezus jest Jego ręką 
wyciągniętą ku nam.

Przystąpić i „dotknąć”
Jezus zatrzymuje kondukt pogrzebowy. Podchodzi, staje się bliź-

nim. Bliskość sięga dalej i staje się odważnym gestem, aby drugi żył. 
To gest proroczy. To dotyk Jezusa, Żyjącego, który przekazuje życie. 
Dotyk, który wszczepia Ducha Świętego w martwe ciało chłopca 
i przywraca jego funkcje życiowe.

Ten dotyk przenika rzeczywistość przygnębienia i rozpaczy. Jest 
to dotyk Boskości, który obejmuje także autentyczną ludzką miłość 
i otwiera niewyobrażalne przestrzenie wolności, godności, nadziei, 
nowego i pełnego życia. Skuteczność tego gestu Jezusa jest nieobliczal-
na. Przypomina nam, że także znak bliskości, prosty, ale konkretny, 
może rozbudzić siły zmartwychwstania.

Tak, również wy, ludzie młodzi, możecie zbliżyć się do sytuacji 
bólu i śmierci, jakie napotykacie, możecie ich dotknąć i zrodzić ży-
cie tak, jak Jezus. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu, jeśli 
wy sami jako pierwsi zostaliście dotknięci Jego miłością, jeśli wasze 
serca zostały poruszone doświadczeniem Jego dobroci względem 
was. Jeśli zatem odczuwacie w swoim wnętrzu żarliwą czułość Boga 
wobec każdego żywego stworzenia, szczególnie dla brata głodnego, 
spragnionego, chorego, nagiego, uwięzionego, to wówczas będziecie 
mogli zbliżyć się do niego tak, jak On, dotknąć jak On i przekazać 
życie swoim przyjaciołom, którzy umarli wewnętrznie, którzy cierpią 
lub utracili wiarę i nadzieję.

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”
Ewangelia nie podaje imienia tego młodzieńca wskrzeszonego 

przez Jezusa w Nain. Jest to zaproszenie czytelnika, aby się z nim 
utożsamił. Jezus zwraca się do ciebie, do mnie, do każdego z nas 
i mówi: „Wstań!”. Dobrze wiemy, że także my, chrześcijanie, upadamy 
i zawsze musimy powstawać. Tylko ten, kto nie chodzi, nie upada, 
ale też nie idzie dalej. Dlatego trzeba przyjąć działanie Chrystusa 
i dokonać aktu wiary w Boga. Pierwszym krokiem jest zgodzić się, 
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aby wstać. Nowe życie, które On nam da, będzie dobre i warte, by 
je przeżyć, ponieważ będzie wspierane przez Kogoś, kto będzie nam 
towarzyszył również w przyszłości, nigdy nas nie opuszczając, poma-
gając nam przeżyć nasze życie w sposób godny i owocny.

To naprawdę nowe stworzenie, nowe narodziny. To nie jest oddzia-
ływanie psychologiczne. Zapewne w chwilach trudności wielu z was 
słyszało, jak powtarza się słowa „magiczne”, które są modne i powinny 
rozwiązać wszystko: „Musisz uwierzyć w siebie”, „Musisz znaleźć siłę 
w sobie”, „Musisz sobie uświadomić swoją energię pozytywną”... Ale 
są to wszystko zwykłe słowa, a w przypadku człowieka, który jest 
„wewnętrznie martwy”, nie działają. Słowo Chrystusa jest innego 
rodzaju, nieskończenie wznioślejsze. Jest to słowo Boskie i stwórcze, 
jedyne, które może przywrócić życie tam, gdzie ono obumarło.

Nowe życie jako „zmartwychwstałych”
Ewangelia powiada, że młodzieniec „zaczął mówić” (Łk 7, 15). 

Pierwszą reakcją osoby, która została dotknięta i przywrócona do 
życia przez Chrystusa jest wyrażenie siebie, ukazanie bez lęku i bez 
kompleksów tego, co posiada w swym wnętrzu, swojej osobowości, 
pragnień, potrzeb i marzeń. Może nigdy wcześniej tego nie czyniła, 
była przekonana, że nikt nie może jej zrozumieć!

Mówić oznacza także nawiązywać relację z innymi. Kiedy jesteś 
„martwy”, zamykasz się w sobie, relacje zostają przerwane lub stają 
się powierzchowne, fałszywe, obłudne. Kiedy Jezus przywraca nam 
życie, „oddaje” nas innym (por. w. 15).

Dzisiaj często jest „łączność”, ale nie komunikacja. Korzystanie 
z urządzeń elektronicznych, jeśli nie jest wyważone, może sprawić, że 
zawsze będziemy przyklejeni do ekranu. Poprzez to orędzie chciał-
bym wraz z wami, młodymi, podjąć wyzwanie przemiany kulturowej, 
zaczynając od Jezusowego „Wstańcie!”. W kulturze, która chce, aby 
ludzie młodzi byli odizolowani i zamknięci w świecie wirtualnym, 
rozpowszechniajmy to słowo Jezusa: „Wstań!”. Jest to zaproszenie 
do otwarcia się na rzeczywistość wykraczającą daleko poza świat 
wirtualny. Nie oznacza to pogardzania technologią, ale używanie jej 
jako środka, a nie celu. „Wstań” oznacza również: „miej marzenia”, 
„podejmij ryzyko”, „weź udział w przemianie świata”, rozpal swe 
pragnienia, podziwiaj niebo, gwiazdy, świat wokół ciebie. „Wstań 
i stań się tym, kim jesteś!”. Dzięki temu orędziu wiele wyblakłych 
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twarzy ludzi młodych wokół nas ożyje i stanie się o wiele piękniej-
szymi, niż jakakolwiek rzeczywistość wirtualna.

Jeśli bowiem dajesz życie, ktoś je przyjmuje. Pewna dziewczyna 
powiedziała: „Wstajesz z kanapy, jeśli widzisz coś pięknego i ty też 
postanawiasz to zrobić”. To, co jest piękne rozbudza pasję. A jeśli 
młody człowiek czymś się pasjonuje lub – lepiej – Kimś, w końcu 
wstaje i zaczyna czynić wspaniałe rzeczy; z martwego, jakim był, może 
stać się świadkiem Chrystusa i oddać dla Niego życie.

Drodzy młodzi, jakie są wasze pasje i marzenia? Sprawcie, by 
się ujawniły i poprzez nie zaproponujcie światu, Kościołowi, innym 
ludziom młodym coś pięknego w dziedzinie duchowej, artystycznej 
i społecznej. Powtarzam wam w moim języku ojczystym: hagan lìo! 
– zróbcie raban! Od innego młodego człowieka usłyszałem: „Gdyby 
Jezus był kimś, kto zajmuje się swoimi sprawami, to syn wdowy nie 
byłby wskrzeszony”.

Wskrzeszenie młodzieńca na nowo połączyło go z matką. W tej 
matce możemy widzieć Maryję, naszą Matkę, której powierzamy 
wszystkich młodych świata. Możemy w niej również rozpoznać 
Kościół, który pragnie serdecznie przyjąć każdego człowieka młodego, 
nikogo nie wykluczając. Dlatego módlmy się do Maryi za Kościół, 
aby zawsze był matką swoich dzieci, które trwają w śmierci, płacząc 
i modląc się o ich odrodzenie. Z każdym swym dzieckiem, które 
umiera, umiera także Kościół, a z każdym dzieckiem, które powstaje 
do życia, również on powstaje do życia.

Błogosławię wasze pielgrzymowanie. I proszę was, nie zapomnijcie 
za mnie się modlić.

 
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 
11 lutego 2020 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Franciszek
 Papież
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B. DOKUMENTY DOTYCZĄCE 
PANDEMII KORONAWIRUSA

1. 
DEKRET 

PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

 ODNOŚNIE DO PRZYZNANIA SPECJALNYCH 
ODPUSTÓW DLA WIERNYCH 

W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, 
powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby 
zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek 
charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się 
daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modli-
twie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła 
do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła 
i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, 
chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną 
i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia 
każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi oba-
wami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym 
cierpieniem fi zycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze 
troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego 
cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorze-
nia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie 
głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje 
człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostol-
ski Salvifi ci Doloris, nr 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją 
ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej mo-
dlitwy za chorych na koronawirusa.
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Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajem-
nicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie 
Chrystusa” (tamże, nr 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate 
Summi Pontifi cis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wia-
ry, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawró-
cenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawi-
rusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych 
w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od 
jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki ma-
sowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca 
Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form poboż-
ności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską 
i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofi arując tę próbę 
w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą 
wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia 
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak 
będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy 
za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zara-
żenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego 
Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar 
odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na 
tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet 
tym wiernym, którzy ofi arują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, 
lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co 
najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub po-
bożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego 
o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne 
dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu 
namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu 
wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela 
wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli 
należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku 
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Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego 
odpustu zaleca się używanie krucyfi ksu lub krzyża (por. Enchiridion 
indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, 
Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza 
Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło 
tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego 
zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowią-
cych inaczej.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 r.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

2. 
NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

ODNOŚNIE DO  SAKRAMENTU POJEDNANIA 
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

„A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20)

Powaga obecnych okoliczności wymaga refl eksji nad pilnością 
i istotnym znaczeniem sakramentu pojednania, wraz z pewnymi nie-
zbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla 
szafarzy powołanych do sprawowania tego sakramentu.

Także czasach Covid-19 sakrament pojednania jest udzielany 
zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo 
Paenitentiae.
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Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowa-
nia tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrze-
szenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może 
być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo 
śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie 
spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK), lub 
też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za 
rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc 
pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji 
Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby roz-
grzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego 
penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie 
grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać 
(por. kan. 962, § 1 KPK).

„Penitencjaria Apostolska uważa, że szczególnie w miejscach naj-
bardziej dotkniętych zarazą pandemiczną i dopóki zjawisko to nie 
zostanie opanowane, istnieje poważna konieczność, o której mowa 
w kan. 961, § 2 KPK”.

Wszelkie dalsze szczegóły są pozostawione na mocy prawa bi-
skupom diecezjalnym, zawsze z uwzględnieniem najwyższego dobra 
zbawienia dusz (por. kan. 1752 KPK).

Jeśli pojawi się nagła potrzeba udzielenia rozgrzeszenia sakra-
mentalnego kilku wiernym naraz, kapłan ma obowiązek zawiadomić 
o tym w miarę możliwości biskupa diecezjalnego lub, jeśli nie może, 
jak najszybciej go o tym poinformować (por. Ordo Paenitentiae, nr 32).

W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjal-
nego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas 
indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać 
szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzo-
nym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę 
na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Ponadto, do biskupa diecezjalnego należy zawsze ustalenie, na 
terenie własnego okręgu kościelnego i w zależności od poziomu pan-
demii, przypadków poważnej konieczności, w których zgodne z pra-
wem jest udzielenie rozgrzeszenia ogólnego: na przykład przy wejściu 
do oddziałów szpitalnych, gdzie hospitalizowani są zakażeni wierni 
zagrożeni śmiercią, stosując w miarę możliwości i przy zachowaniu 
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odpowiednich środków ostrożności środki nagłaśniające, aby można 
było usłyszeć rozgrzeszenie.

Należy rozważyć potrzebę i celowość utworzenia, w razie potrze-
by, w porozumieniu z władzami sanitarnymi, grup „nadzwyczajnych 
kapelanów szpitalnych”, także na zasadzie dobrowolności i zgodnie 
z normami ochrony przed zarażeniem, aby zagwarantować niezbędną 
pomoc duchową chorym i umierającym.

Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemoż-
ności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że 
żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, 
wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent 
jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessio-
nis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do 
spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet 
śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Nigdy wcześniej tak jak teraz Kościół nie doświadczył mocy 
komunii świętych, wznosząc do swego Pana Ukrzyżowanego 
i Zmartwychwstałego swoje prośby i modlitwy, zwłaszcza Ofi arę Mszy 
Świętej, odprawianą przez kapłanów codziennie, nawet bez ludzi.

Kościół, jako dobra matka, błaga Pana o uwolnienie ludzkości 
od tej plagi, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, oraz Jej Oblubieńca, 
św. Józefa, pod którego opieką Kościół od zawsze kroczy po świecie.

Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Józef wyjednają dla nas 
obfi te łaski pojednania i zbawienia, podczas gdy my wsłuchujemy się 
uważnie w Słowo Pana, który dziś powtarza ludzkości: „Zatrzymajcie 
się, i we Mnie uznajcie Boga” (Ps 46, 11), „A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni” (Mt 28, 20).

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku, 
w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła 
Powszechnego.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens
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3. 
DEKRET

KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO 
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

DEKRET
W CZASIE COVID-19

W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii 
Covid-19, biorąc pod uwagę utrudnienia w odprawianiu liturgii wspól-
notowej w kościele, na które wskazali biskupi dla terytoriów podle-
gających ich jurysdykcji, do Kongregacji dotarły zapytania dotyczące 
zbliżających się świąt wielkanocnych. W tym względzie proponuje 
się Biskupom ogólne wskazówki i pewne sugestie.

1. O dacie Wielkanocy 
Stanowiąc centrum roku liturgicznego Wielkanoc nie jest świętem 

jak każde inne: obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, 
poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha 
Świętego, nie może być przeniesiona.

2. Msza św. Krzyżma 
Oceniając konkretny przypadek w różnych krajach, Biskup ma 

możliwość przełożenia jej na późniejszy termin.

3. Wskazania odnośnie Triduum Paschalnego
W przypadku, gdy władze cywilne i kościelne wprowadziły ogra-

niczenia, podczas Triduum Paschalnego należy przestrzegać nastę-
pujących zasad:

Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych z Konferencją 
Episkopatu, aby w kościołach katedralnych i parafi alnych, nawet 
bez fi zycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli ce-
lebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając 
wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę 
w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za 
pomocą komunikacji teleinformatycznej.

Konferencja Episkopatu i poszczególne diecezje powinny dostar-
czyć materiały do modlitwy rodzinnej i osobistej.
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W Wielki Czwartek, w kościołach katedralnych i parafi alnych, w mia-
rę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, 
księża w parafi i mogą koncelebrować Mszę św. Wieczerzy Pańskiej; 
wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy 
św. w tym dniu, w odpowiednim miejscu, bez ludzi. Gest umycia nóg, 
już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy 
św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy 
Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, 
którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast 
niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Horarum).

W Wielki Piątek, w kościołach katedralnych i parafi alnych, w miarę 
rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, 
Biskup/Proboszcz celebruje Mękę Pańską. W modlitwie powszech-
nej Biskup diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej 
intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia 
(por. Missale Romanum, s. 314 nr 13).

Niedziela Wielkanocna. Wigilia Paschalna: powinna być spra-
wowana tylko w kościołach katedralnych i parafi alnych, w miarę 
rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. 
Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpa-
lanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do 
Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. 
W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia 
chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje 
„Liturgia Eucharystyczna”.

Ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczestniczyć w Wigilii 
Paschalnej sprawowanej w kościele, niech odmówią Godzinę Czytań 
przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną (por. Liturgia Horarum).

W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot zakonnych, niech 
zadecyduje Biskup diecezjalny.

Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni 
Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą, decyzją Biskupa 
diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 
września.

De mandato Summi Pontifi cis pro hoc tantum anno 2020.
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Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
19 marca 2020 roku, w Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła 
Powszechnego

Kard. Robert Sarah
Prefekt

Abp Arthur Roche
Sekretarz

4. 
DE KRET 

KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO 
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

 Z WYTYCZNYMI ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA 
TRIDUUM PASCHALNEGO

 W MIEJSCACH DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ 
(UAKTUALNIENIE Z 25 MARCA 2020 R.) 

W CZASIE COVID-19 (II)

Biorąc pod uwagę szybką ewolucję pandemii Covid-19 i uwzględ-
niając uwagi otrzymane od Konferencji Episkopatów, niniejsza 
Kongregacja przedstawia aktualizację ogólnych wskazań i sugestii już 
przekazanych biskupom w poprzednim dekrecie z 19 marca 2020 roku.

Ponieważ data Wielkanocy nie może być przeniesiona, w krajach 
dotkniętych chorobą, gdzie istnieją ograniczenia w gromadzeniu się 
i przemieszczaniu ludzi, biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzę-
dy Wielkiego Tygodnia bez udziału ludu i w odpowiednim miejscu, 
unikając koncelebry i pomijając przekazanie sobie znaku pokoju.

Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia 
uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich do-
mach. Pomocne mogą być telematyczne środki przekazu nadające 
na żywo, nie nagrane. W każdym razie ważne jest, aby poświęcić 
odpowiednią ilość czasu na modlitwę, doceniając przede wszystkim 
Liturgię Godzin.

Konferencje Episkopatu i poszczególne diecezje powinny zatrosz-
czyć się, aby nie zabrakło pomocy w modlitwie rodzinnej i osobistej.
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1. Niedziela Palmowa. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy 
powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach 
katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał 
Rzymski, zaś w kościołach parafi alnych, oraz w innych miejscach trzecią.

2. Msza Krzyżma. Oceniając konkretny przypadek w różnych kra-
jach, Konferencje Episkopatu będą mogły dać wskazówki dotyczące 
ewentualnego przeniesienia na inny termin.

3. Wielki Czwartek. Obmycie stóp, które jest już opcjonalne, należy 
pominąć. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej należy również 
pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować 
w tabernakulum. W tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na moż-
liwość odprawiania Mszy św. w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu.

4. Wielki Piątek. W modlitwie powszechnej biskupi zadbają o przy-
gotowanie specjalnej intencji za tych, którzy znajdują się w sytuacji 
zagrożenia, chorych, zmarłych (por. Missale Romanum). Akt adoracji 
Krzyża przez pocałunek należy ograniczać wyłącznie do celebransa.

5. Wigilia Paschalna. Należy ją sprawować wyłącznie w katedrach 
i kościołach parafi alnych. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane je-
dynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (por. Missale Romanum).

W przypadku seminariów, kolegiów kapłańskich, klasztorów 
i wspólnot zakonnych należy stosować się do wskazówek zawartych 
w niniejszym dekrecie.

Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które ubogacają dni 
Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, mogą, w zależności od 
oceny biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne 
dni, na przykład 14 i 15 września.

De mandato Summi Pontifi cis pro hoc tantum anno 2020.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
25 marca 2020, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Robert Kard. Sarah
Prefekt

Arthur RocheArcybiskup
 Sekretarz
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5. 
DE KRET 

KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO 
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

W SPRAWIE MSZY ŚWIĘTEJ NA CZAS PANDEMII

„Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku” (por. Ps 90, 5-6). Te 
słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną 
miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby.

W tych dniach, kiedy cały świat jest ciężko dotknięty wirusem 
Covid-19, do Kongregacji wpłynęły liczne prośby o możliwość od-
prawienia specjalnej Mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia 
pandemii.

Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej 
przez Ojca Świętego Franciszka, zezwala na możliwość odprawia-
nia Mszy świętej na czas pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem 
uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu 
Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich 
wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. 
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), przez cały czas 
trwania pandemii.

Do niniejszego Dekretu załącza się formularz mszalny.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
dnia 30 marca 2020 r.

Robert kard. Sarah
Prefekt

+ Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

W CZASIE PANDEMII

Tę Mszę można sprawować, zgodnie z rubrykami Mszy i Modlitw 
w różnych potrzebach, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości 
oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy, dni 
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Oktawy Wielkanocy, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 
Środy Popielcowej i dni Wielkiego Tygodnia.

Antyfona na wejście
Por. Iz 53, 4
On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

Kolekta
Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś najpewniejszą obroną 

w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające 
ufnie w utrapieniu, + prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj 
wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym, uzdrowienie chorym, 
pokój umierającym, siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, 
ducha mądrości sprawującym władzę, a nam odważnej życzliwości 
wobec wszystkich, abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu 
świętemu imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami
Prosimy Cię, Panie, przyjmij dar ofi arny, który w tych dniach 

zagrożenia Tobie składamy, i spraw, aby dzięki Twojej wszechmocy 
stał się on dla nas źródłem uzdrowienia i pokoju. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.

5 Modlitwa eucharystyczna C z własną prefacją (Chrystus wzorem 
miłości).

Antyfona na Komunię
Mt 11, 28
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię.

Modlitwa po Komunii
Boże, od Ciebie przyjęliśmy lekarstwo życia wiecznego, spraw, 

prosimy, abyśmy przez ten Sakrament mogli się radować pełnią nie-
biańskiego uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Modlitwa nad ludem
Boże, Obrońco ufających Tobie, błogosław swój lud, wybawiaj, 

ochraniaj i prowadź, aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzy-
jaciela, zawsze trwał w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

CZYTANIA

Można użyć czytań z Mszy w okresie trzęsienia ziemi:

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.2)
Lm 3, 17-26 
Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana
Pozbawiłeś mą duszę spokoju...
Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.2)
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7 (R.: por. 4): Odnów nas, Boże, i daj nam 

zbawienie.

albo:
Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.5)
Rz 8, 18-30 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości 

Boga
Bracia: Jeżeli Bóg z nami...
Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.4)
Ps 123 (122), 1b-2 (R.: 3a): Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami.
Śpiew przed Ewangelią (LM VIII, nr 36.9)
Por. 2 Kor 1, 3b-4a
Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który 

nas pociesza w każdym naszym ucisku.

Ewangelia (LM VIII, nr 36.9) 
Mk 4, 35-41 Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 

Przeprawmy się... 





I. DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

A. LISTY PASTERSKIE I KOMUNIKATY

1.
ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK 

CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ORĘDOWNIK 
PRAWDY I WOLNOŚCI

LIST PRYMASA POLSKI PRZYGOTOWUJĄCY DO 
BEATYFIKACJI CZCIGODNEGO 

SŁUGI BOŻEGO 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Umiłowani Siostry i Bracia,
W tekstach Pisma Świętego czytanych podczas dzisiejszej niedziel-

nej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych i cennych da-
rach, jakie otrzymujemy od Boga. Są nimi sól i światło. Jedno i drugie 
jest niezbędne dla życia człowieka i przyrody, która go otacza. Sól 
przecież nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, 
światło natomiast ogrzewa i oświeca. Słowo Boże zwraca jednak 
naszą uwagę na głębsze znaczenie tych darów. Obraz soli i światła to 
nauka, jaką otrzymuje każdy z nas od Chrystusa. Jako Jego uczniowie 
nosimy w sobie jej niepowtarzalny „smak”. Naszym zaś zadaniem 
jest to, by nie zatrzymywać Chrystusowej nauki dla siebie, ale należy 
przenosić ją tam, gdzie życie utraciło swój smak i panuje ciemność. 
Dlatego tak ważne jest nasze codzienne zaangażowanie w głoszenie 
Ewangelii i dawanie o niej świadectwa, wówczas światło słowa Bożego, 
które w sobie nosimy, zabłyśnie w ciemnościach(Iz 58, 10) i będzie 
świeciło wszystkim, którzy są w domu (Mt 5, 15).

Solą ziemi i światłem świata był i ciągle jest Sługa Boży, kard. Stefan 
Wyszyński. Możemy o nim powiedzieć, tak jak św. Paweł o sobie 
mówił mieszkańcom Koryntu, że nie przybył, aby błyszczeć słowem 
i mądrością, ale głosić Boże słowo, nie znał niczego więcej, jak tylko 
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Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, stawał przed ludźmi w słabości 
i bojaźni, by ukazywać moc Bożą (por. 1 Kor 2, 1-5). Siedemdziesiąt 
jeden lat temu, w święto Ofi arowania Pańskiego, 2 lutego 1949 r., pry-
mas Polski Stefan Wyszyński stanął z wielkim drżeniem (1 Kor 2, 3), 
a jednocześnie z pokorą i dumą przed podwojami „prastarej, płodnej 
matki kościołów polskich, bazyliki prymasowskiej”, by odbyć ingres 
do gnieźnieńskiej katedry. Cztery dni później, 6 lutego, uczynił to 
samo w stolicy Polski. W liście pasterskim na tę uroczystość napisał, 
że „ze czcią wielką i z religijnym namaszczeniem” stawia „swe stopy 
na warszawskim bruku […] obmytym krwią ofi arną najlepszych, bo-
haterskich dzieci tego wspaniałego miasta” (02.02.1949 r.).

Wracamy dziś pamięcią do tych dwóch ingresów prymasa Polski, 
ponieważ przypominają one, że jego pasterska posługa w naszej 
Ojczyźnie była niczym sól i światło, bo dawała ludziom smak wiary 
na godne życie dzieci Bożych i wlewała nadzieję w niejedno ludz-
kie serce, w którym zgasła ufność. Kiedy prymas Stefan Wyszyński 
obejmował biskupie stolice w Gnieźnie i Warszawie, wypowiedział 
program swojej posługi. W liście na dzień ingresu pisał: „Nie przy-
chodzę jako nieprzyjazny człowiek, ale jako zwiastun Dobrej Nowiny! 
Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego […]. Idę, by zwia-
stować Wam Ojca, który jest w niebie, […] by głosić Wam miłość, 
pokój i dobro, by wszczepiać w dusze Wasze nowe życie łaski Bożej, 
by serca otuchą krzepić” (02.02.1949 r.).

Dzisiaj, kiedy spoglądamy z perspektywy czasu na jego ponad 
trzydziestoletnią prymasowską posługę, kiedy oczekujemy na czerw-
cowy dzień jego beatyfi kacji, z przekonaniem możemy powiedzieć, że 
nakreślone zadania wypełnił. Nie sposób wymienić wszystkich Jego 
dokonań, ale warto zwrócić uwagę na niektóre z nich, a zwłaszcza na 
słowa wypowiedziane przez niego u początku prymasowskiej posługi, 
które wiernie realizował i były dla niego drogowskazem.

1. „Przychodzę […] jako zwiastun Dobrej Nowiny”
Prymas Stefan Wyszyński miał świadomość tego, że w pierwszym 

rzędzie dla powierzonych mu kapłanów i wiernych jest pasterzem. 
Dlatego też, wielką wagę przykładał do głoszenia Bożego słowa. 
Zdawał sobie sprawę z tego, że „potrzebna jest światu Ewangelia, gło-
szona przez Kościół” (Domaniewice, 23.05.1971 r.), a „biskup jest po 
to, by głosił Ewangelię” (Warszawa 24.09.1975 r.). Nie sposób zliczyć 
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kazań, homilii, przemówień, listów pasterskich, w których przepowia-
dał Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ten Boży Pasterz był wiernym gło-
sicielem Ewangelii w słowie i czynie. Bardzo kochał Kościół, czuł się 
za niego odpowiedzialny, patrzył na niego oczami samego Chrystusa, 
jak na Oblubienicę. Zwiastowanie wiernym Dobrej Nowiny rozumiał 
jako zadanie, które ciągle musi trwać. Prymas uczył, że „Ewangelia 
i krzyż to nie są zabytki, że Kościół to nie archiwum – to aktualne 
życie! Nie wystarczy wspominać i mówić. Tak, to było dobre tysiąc 
lat temu, ale dziś? Właśnie i dziś aktualna jest Ewangelia i krzyż 
Chrystusowy, i dziś jest potrzebna służba Kościoła Chrystusowego 
Narodowi przez biskupów i kapłanów. Bo Kościół Chrystusowy to 
Kościół Boga Żywego, to Chrystus, który nie umiera. On żyje w nas!” 
(Gniezno, 24.04.1977 r.).

Istnieje dzisiaj potrzeba przypomnienia tych prymasowskich słów, 
kiedy wiara w Polsce u wielu ludzi, zwłaszcza w młodym pokoleniu, 
gaśnie. Kardynał Stefan Wyszyński staje się dla nas ogromnym wy-
rzutem sumienia, że niekiedy z obojętnością przechodzimy wobec 
wyzwań Chrystusowej Ewangelii i przypominamy zwietrzałą sól, która 
utraciła swój smak i nie świecimy przykładem żywej wiary otrzymanej 
na chrzcie świętym (por. Mt 5, 13.15). Nie należy zapomnieć o tym, 
że wyrośliśmy z chrześcijańskich korzeni, tak jak i Europa, której 
jesteśmy częścią, wyrosła z tych samych korzeni co Polska.

2. „Idę przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego”
Prymas Tysiąclecia jest dla nas nie tylko wzorem przepowiada-

nia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jego życie dowodzi, że możliwe 
jest zachowanie właściwej równowagi pomiędzy tym, co się głosi, 
a codziennością. Był wierny temu, co przyrzekł w dniu ingresu: „Idę 
przepowiadać Wam Chrystusa ukrzyżowanego”. Słowa te urzeczy-
wistniły się bardzo szybko, kiedy doświadczył tułaczki i więzienia, 
pozbawiono go możliwości spełniania biskupiej posługi, zabronio-
no bezpośrednich kontaktów z kapłanami i wiernymi jego dwóch 
archidiecezji, odizolowano go od świata, tak jakby był największym 
zbrodniarzem i przestępcą. Ale także po uwolnieniu, niemal przez 
wszystkie lata prymasowskiej posługi, spotykał się ze strony ówcze-
snej komunistycznej władzy z upokorzeniami, oskarżeniami o zdradę 
Ojczyzny, o współpracę z obcymi mocarstwami. Stał się w ten spo-
sób świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i przykładem wytrwałego 
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znoszenia każdych cierpień. Dlatego po latach, u schyłku swojego 
życia, mógł otwarcie wyznać: „Z wielu rzeczy musiałem zrezygnować. 
Ale jednego nie mogłem się wyrzec: odwagi, męstwa i gotowości na 
każdą ofi arę, której Pan Bóg ode mnie zażąda. A wiecie, że zażądał 
wiele” (Gniezno, 02.02.1979 r.).

Kiedy patrzymy na ten jakże bolesny, ale i potrzebny wymiar 
życia prymasa Stefana Wyszyńskiego, przypominamy sobie słowa 
św. Pawła z drugiego dzisiejszego czytania: „Postanowiłem […] nie 
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” 
(1 Kor 2, 2). Prawdziwy uczeń Chrystusa bierze każdego dnia krzyż 
i w ten sposób Go naśladuje (por. Mt 16, 24). Chociaż współczesny 
człowiek często wzbrania się przed taką perspektywą swojego życia 
i chciałby uciec przed tym, co wymaga trudu, poświęcenia i odwagi 
w wyznawaniu wiary, to tylko w taki sposób idzie się do świętości 
i doskonałości – przez krzyż i ofi arę z życia. Przypomina nam o tym 
sam Chrystus, który będąc w pełni solą ziemi i światłem świata na-
daje smak i moc naszemu życiu. Przypomina o tym również Wielki 
Prymas Tysiąclecia poprzez swoją heroiczną wiarę, która nie cofnęła 
się nawet przed upokarzającym więzieniem.

3. „Przychodzę […], by serca otuchą krzepić”
Ksiądz prymas Stefan Wyszyński zapewniał też w dniu swojego 

ingresu, że przychodzi, by serca otuchą krzepić. Zadanie to wypełniał 
nie tylko poprzez głoszenie Ewangelii, ale również przez to, że oka-
zał się prawdziwym Ojcem Narodu sponiewieranego, upokorzonego 
i zniewolonego przez komunistyczny reżim. Dlatego wołał do rządzą-
cych, by uszanowali „prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwości, 
prawo do szacunku, prawo do miłości, prawo do wolności, prawo 
do wolności sumienia, wyznania i do służby Bożej, prawo do kato-
lickiego wychowania dzieci i młodzieży” (Gniezno, 14.04.1966 r.). 
Wiele razy upominał się o te elementarne prawa przysługujące każ-
demu człowiekowi. W okresach niepokojów społecznych zapewniał, 
że „Kościół nigdy nie mobilizuje dzieci żadnego narodu przeciwko 
temu narodowi i jego prawdziwemu dobru, przeciwko państwu i tym, 
którzy państwem władają” (Gniezno, 14.04.1966 r.).

Wsłuchując się w głosy współczesnych polityków, ludzi nauki 
i kultury, dziennikarzy i publicystów, osób odpowiedzialnych za wy-
chowanie młodego pokolenia, należy przypomnieć jakże aktualne 
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dzisiaj słowa wielkiego Ojca Narodu, które mogą stać się przesłaniem 
kierowanym do każdego z nas. „Jesteśmy przekonani – mówił prymas 
Stefan Wyszyński – że lepiej jest, gdy Naród wierzy, niż gdyby nie 
wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności Narodu, aniżeli 
jej niszczenie. […] Umacnianie w Narodzie wiary w Boga Jedynego 
i Żywego dobrze Polsce służy. Sami oceńcie, co lepiej służy Narodowi: 
czy to, że jest zjednoczony w imię Boga Żywego, czy to, że jest bez 
Boga w sercu?” (Gdańsk, 18.01.1959 r.).

Trwając w oczekiwaniu na beatyfi kację wiernego i oddanego 
Chrystusowi Pasterza, nie ustawajmy w pogłębianiu naszej wiary. 
Wracajmy do naszych korzeni, do chrztu świętego, który uczynił 
nas dziećmi Bożymi i dał nam nowe życie w Chrystusie. Bądźmy też 
wyrazicielami głębokiej wdzięczności wobec Boga za wkrótce błogo-
sławionego Stefana Wyszyńskiego, który w naszych czasach staje się 
przykładem świadka Chrystusowej Ewangelii, uczy wiernego trwania 
pod Jego krzyżem i jest ojcem, który otuchą krzepi ludzkie serca.

Niech czas poprzedzający dzień beatyfi kacji Czcigodnego Sługi 
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego stanie się dla wszystkich 
okazją do przypomnienia sobie jego nauczania. Niech przez modlitwę 
przygotuje nas i sprawi, abyśmy odpowiadając na nasze powołanie, 
stawali się w tym świecie solą ziemi i światłem świata, którzy – jak 
wzywa nas papież Franciszek – będą dawać innym „wyraźne świadec-
two o zbawczej miłości Pana” (por. Evangelii Gaudium, nr 121). Na 
owocne przeżycie duchowego przygotowania do beatyfi kacji Prymasa 
Tysiąclecia wszystkim z serca błogosławię.

Abp Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski
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2.
WIELKA TAJEMNICA WIARY

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. 
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

„Oto wielka tajemnica wiary” – to pierwsze słowa, które kapłan 
wypowiada w czasie każdej Eucharystii, po słowach konsekracji i uka-
zaniu wiernym Ciała i Krwi Chrystusa. I rzeczywiście – wielka jest to 
tajemnica wiary... Tajemnica, która jednocześnie jest źródłem, korze-
niem i szczytem całej naszej drogi ku życiu wiecznemu. Eucharystia 
jest tym sakramentem, który nieustannie odkrywamy, do którego 
dorastamy i którym żyjemy. To właśnie tu w Eucharystii, Chrystus, 
Syn Boga Żywego, jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” (Mt 28, 20). To tu jest On bardzo blisko każdego z nas,  
a my w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17, 27-28). 

Gdy na słowa: „Oto wielka tajemnica wiary”, odpowiadamy z wiarą 
– „głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, już tu na ziemi, 
stajemy się uczestnikami życia wiecznego. 

Eucharystia uczy nas miłości i ofi ary; miłości do Boga i drugiego 
człowieka. To w niej Bóg w Trójcy Jedyny czyni nas wspólnotą i dzięki 
niej stajemy się prawdziwą świątynią Bożą.

Ofi arowanie Pańskie wzorem ofi arowania ludzkiego
W dniu dzisiejszym, gdy wspominamy moment ofi arowania Jezusa 

w świątyni uczestniczymy w zapowiedzi tego, co wydarzy się w wie-
czerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Świątynia jest miejscem, 
w którym dokonuje się uroczyste ofi arowanie Jezusa. W ten spo-
sób Maryja i Józef wypełniają Prawo i wyznają swoją wiarę w Boga 
Wszechmogącego, od którego wszystko pochodzi i do którego 
wszystko zmierza, i który swą Opatrznością czuwa nad całą naszą 
historią. Wiara w Bożą Opatrzność sprawiała, że – cokolwiek, by się 
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nie działo – człowiek czuje się prowadzony i chroniony przez Boga. 
Ofi arowanie Jezusa jest więc wyrazem zaufania Maryi i Józefa do 
Boga i Jego słowa. Moment ofi arowania jest również objawieniem 
wspólnoty, która przez wierne oczekiwanie, podtrzymuje „ogień pro-
roctwa” i pielęgnuje Tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 
Przedstawicielami tej wspólnoty są prorokini Anna i starzec Symeon. 

W kontekście Ofi arowania Pańskiego sytuuje się życie konsekro-
wane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. To ofi a-
rowanie sprawia, że konsekrowani czują się spadkobiercami słów 
św. Pawła Apostoła – „już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2, 20). W konsekwencji Eucharystia stanowi fundament całego 
życia osoby konsekrowanej. Ono z Niej wypływa i ku Niej zmierza. 
Eucharystia jest dla konsekrowanych schola amori – szkołą praw-
dziwej miłości. Życie konsekrowane bez Eucharystii staje się czymś 
niezrozumiałym i niemożliwym do realizacji. „Z samej swej natury 
Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego – osobistego 
i wspólnotowego. […] Każda osoba konsekrowana jest powołana, aby 
przeżywać w niej paschalną tajemnicę Chrystusa, jednocząc się z Nim 
w ofi erze z własnego życia, składanej Ojcu przez Ducha Świętego. 
Gorliwa i długotrwała adoracja Chrystusa obecnego w Eucharystii 
pozwala w pewien sposób doświadczyć tego, co przeżył Piotr pod-
czas Przemienienia: «Dobrze, że tu jesteśmy». Przez sprawowanie 
misterium Ciała i Krwi Chrystusa umacnia się też i wzrasta jedność 
i wzajemna miłość tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu” (Vita 
Consecrata, nr 95).

Głosimy śmierć Twoją Panie 
Chrystus przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie „na okup za 

wielu”. Jego śmierć na krzyżu nie była porażką, ale stała się zwycię-
stwem miłości. Miłości, która otworzyła nam drogę do raju. Dobry 
Łotr na krzyżu, w godzinie śmierci usłyszał słowa Jezusa – „dziś 
ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Głosić śmierć Chrystusa, to 
ogłaszać całemu światu zwycięstwo miłości nad grzechem i wszelką 
nieprawością ludzkiego serca; zwycięstwo światła nad mrokiem nocy. 

Osoby konsekrowane, które poszły za Chrystusem, powołane są 
w sposób szczególny, by głosić Jego śmierć. To głoszenie związane jest 
z podejmowaniem z miłości codziennego krzyża: przeciwności, zmar-
twień, choroby, niezrozumienia i wielu innych trudności. Chrystus 
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bowiem mówi: „jeśli chcesz iść za Mną, zaprzyj się siebie samego, 
weź swój krzyż i naśladuj Mnie” (por. Łk 9, 27). W tym codziennym 
podejmowaniu krzyża nie jesteśmy sami. Jezus zapewnia nas: „będę 
z wami aż do skończenia świata” (por. Mt 28, 20).

Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa 
w drugim człowieku. Owo „umieranie” paradoksalnie rodzi nas do 
życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez przekraczanie ludzkiego my-
ślenia, które próbuje ograniczyć nasze życie wyłącznie do doczesności. 
A przecież mamy „najpierw troszczyć się o Królestwo Boże, a wtedy 
wszystko inne będzie nam dodane” (por. Mt 6, 33). Ślubowane rady 
ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo są zaproszeniem do 
oderwania się od spraw tego świata i spojrzenia ku górze „skąd nadejść 
ma pomoc od Pana, Pana, który stworzył niebo i ziemię” (por. Ps 121).

Głosić śmierć Jezusa to przypominać światu o potędze Bożej miło-
ści. Staje się to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, gdzie człowiek 
nie zawsze myśli o wieczności; boi się dźwigać krzyż codzienności, 
a odejście z tego świata staje się czymś tragicznym, smutnym i niezro-
zumiałym. Jezus zaś mówi: „gdy odejdę z tego świata przygotuję wam 
miejsce, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem” (por. J 14, 2-3). Śmierć 
Chrystusa na krzyżu, wbrew ludzkiej logice, staje się darem Boga dla 
każdego człowieka, jest początkiem nowego, lepszego życia. Głosić 
śmierć Chrystusa może tylko ten, kto wierzy, że „życie pochłonęło 
śmierć, że to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, 
co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność” (por. 1Kor 15, 53-54).

Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 
W swoim zmartwychwstaniu Jezus otwiera przed nami perspek-

tywę wieczności. Jak pisze św. Paweł Apostoł: „gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara (por. 1Kor 15, 14). Wiara 
w zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu i codzienności. Osoby 
konsekrowane są powołane, by przez dzieła Bożej miłości, którymi 
wypełniają swoje życie, być stróżami poranka wielkanocnego. W ten 
sposób pokazują nam, że skoro Chrystus zmartwychwstał to i my 
zmartwychwstaniemy. „Życie konsekrowane zapowiada i w pewien 
sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi peł-
nia Królestwa niebieskiego, które już teraz jest obecne w zalążku 
i w tajemnicy, i kiedy po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się już 
żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą niczym aniołowie Boży” (Vita 
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Consecrata, nr 32). Pusty grób Chrystusa jest kresem panowania 
śmierci i tryumfem Bożej miłości. Zwiastowanie zmartwychwstania 
Chrystusa, to uświadamianie innym, że życie ludzkie jest pielgrzymką 
do wiecznej światłości i towarzyszenie im w drodze przechodzenia 
z tego świata do wieczności. 

W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego 
pragniemy podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które co-
dziennie towarzyszą ludziom w ich pielgrzymce do życia wiecznego. 
Konsekrowani, ofi arowując swoje życie Chrystusowi poprzez ślubowa-
nie rad ewangelicznych, a zwłaszcza ślub czystości, są dla dzisiejszego 
świata zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności, „gdzie nie będą się 
żenić, ani za mąż wychodzić” (Mt 22, 30). To świadectwo bycia stróżem 
poranka wielkanocnego i świadkiem zmartwychwstania Jezusa jest 
wyrazem głębokiej wiary płynącej ze spotkania z Odwieczną Miłością. 

Siostry i Bracia zakonni oraz wszyscy, którzy ślubują życie radami 
ewangelicznymi, oddając się całkowicie Chrystusowi, wskazują, że 
celem naszego życia jest sam Bóg i tylko „w Nim, z Nim i dla Niego” 
możemy odnaleźć spełnienie wszystkich naszych pragnień i tęsknot. 

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa wpisane jest w życie 

każdego człowieka wierzącego. Jezus wyraźnie nam mówi, w jaki 
sposób mamy oczekiwać na Jego przyjście: „Nabierzcie ducha i pod-
nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,  28). 
Taka postawa wyraża naszą gotowość na spotkanie z przychodzą-
cym Chrystusem w każdej chwili naszego życia. Ostateczne przyj-
ście Jezusa to także ostateczna decyzja człowieka; decyzja przyjęcia 
lub odrzucenia Go. Osoby konsekrowane powołane są do tego, by 
budzić współczesny świat z „letargu doczesności”. Ich życie ma być 
znakiem przyszłego świata, za którym przecież wszyscy tęsknimy; ma 
być nieustannym czuwaniem, by otworzyć drzwi, gdy Pan przyjdzie. 
Wszak sam Jezus mówi: „czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny, 
gdy Pan wasz przybędzie” (Mt 24, 42). 

Gotowość na spotkanie z Jezusem Chrystusem pokazuje nam, że 
świat doczesny jest tylko światem „do czasu”, a nie „ponad czasem”; 
jest miejscem realizacji naszego powołania, w którym, „mocą dzia-
łającego w nas Ducha”, jesteśmy prowadzeni do Domu Ojca. I choć 
tak często nie rozumiemy, wzorem Maryi zachowujemy i rozważamy 
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w sercu, pamiętając, że „teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1 Kor 13, 12). 

Zawierzenie
Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowane opiece Maryi, 

Matce naszej wiary. Prośmy też, by nigdy nie zabrakło tych, którzy 
będą głosić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale.

„Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej 
odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez 
całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. 
Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, 
męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na 
przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali 
dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć 
swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszyst-
kimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, 
które nie zna zmierzchu” (Vita Consecrata, nr 111).

Bp Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

3.
KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO KEP
W dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Wyższego Seminarium 

Duchownego obradowała w Legnicy Komisja Wychowania 
Katolickiego KEP. Podczas posiedzenia poruszano m.in. aktualne 
problemy związane z nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach.

1. Komisja wyraża wdzięczność ks. abpowi Markowi 
Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wy-
rażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących 
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m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości 
chrześcijańskich. Komisja w pełni popiera i solidaryzuje się z wy-
powiedziami Księdza Arcybiskupa.

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz 
młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa 
się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych 
zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają 
obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący 
ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić 
swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców 
o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie 
obowiązku katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać 
swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez 
złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przy-
jęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu 
pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas syste-
matycznej katechezy parafi alnej oraz w trakcie lekcji religii w szko-
le. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako 
przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wymia-
rze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu 
przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji 
prawnych dotyczących nauczania religii w szkole:

a) rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze szkolnej 
katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki sposób, 
by umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z religii jedynie 
na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest niezgodne 
z prawem i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla 
uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości.

b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z religii 
mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły, zawsze 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie de-
klaracji jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje 
zmianę wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia przyznający 
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rodzicom i pełnoletnim uczniom możliwość zmiany decyzji nie może 
oznaczać jej corocznego sugerowania poprzez domaganie się skła-
dania (bądź nie) deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestni-
czyć w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących są to 
lekcje religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia z etyki. 
Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi 
w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży 
w duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze 
oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna 
poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funk-
cjonowania wspólnoty narodowej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być 
przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. 
w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. 
Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konsty-
tucyjnej wolności sumienia.

Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roz-
tropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie 
tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto 
je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.

Bp Marek Mendyk
Przewodniczący 

Komisji Wychowania Katolickiego KEP
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B. LISTY PASTERSKIE I KOMUNIKATY

1.
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POJAWIENIA SIĘ 
KORONAWIRUS A NA TERENIE POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie 
Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwięk-
szonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – 
w kościołach i pomieszczeniach parafi alnych – przez czas jego trwania 
starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie 
szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a ko-
munikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby 
księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby 
się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości 
przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osią-
gnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie 
Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramen-
talną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną 
obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz 
pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie 
korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności 
ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i sku-
teczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia 
głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy 
w modlitwie powszechnej.

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP
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2.
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 RADY STAŁEJ KEP

Z DNIA 12 MARCA 2020 R.
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeń-

stwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewen-
cyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, 
nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz 
sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 
87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), 
rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obo-
wiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca 
br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują 

nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedziel-

nej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, 
aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej mo-
dlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać 
w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpo-
częciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami 
higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują 
przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez 
podawania rąk,
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d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki 
skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom 
poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3.W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą 
choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego 
jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” 
(Komunikat Przewodniczącego KEP, abpa S. Gądeckiego, 10.03.2020 
r.). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza li-
turgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy 
duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi 

i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nad-

zwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafi an z posługą 
sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione 

zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę 

oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafi e. Jednocześnie 
prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje 
rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane 
w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań 
pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. 
poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących 
o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc 
i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu 
polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy 
się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy 
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i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy 
się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy 
do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty 
Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

3.
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

WS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM
W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą 

choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego 
jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby 
nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę 
możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby 
jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpo-
wiednia do wytycznych służb sanitarnych.

2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i scho-
rowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy 
Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu 
np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program 
Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia 
oraz lokalne transmisje.

3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. prze-
kazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. 
Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu 
medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania roz-
przestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. 
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Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy su-
plikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Poznań, 10 marca 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

 Przewodniczący KEP

4.
WSKAZANIA PREZYDIUM KEP DLA BISKUPÓW

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI 
LITURGICZNYCH

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp
Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy 

raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię 
Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem 
asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczu-
ciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła 
w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje 
Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czyn-
ności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność 
Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie 
szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 marca br., Dekret i Notę 
Penitencjarii Apostolskiej z 19 marca br. jak również w oparciu o po-
niższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności 
ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach re-
ligijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb 
sanitarnych.
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Dyspensa
Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzie-

lenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących 
uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, 
zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafi alnych celebracji 
liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa 
w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środ-
ków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych 
zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, 
których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.
episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum 
z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Modlitwa prywatna i rodzinna
Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypo-

minamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dn. 12 marca br., aby ko-
ścioły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani by troszczyli się 
o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy 
Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy 
prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 
Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały 
się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania
1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej 

raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem 
Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku ro-
zeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie 
wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, 
że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji 
rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wy-
pełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak 
Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony 
służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym 
możliwość do spowiedzi indywidualnej.



55Wskazania Prezydium KEP dla Biskupów

2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest kon-
fesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź 
może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obec-
nych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, 
w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafi alnym lub 
w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności 
i zasad bezpieczeństwa.

3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sa-
kramentem pojednania, jak np.:

a) nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia 
ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty do-
stosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, 
nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną  
pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji sa-
mych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję  
Biskupów. b) Ustalenie, po porozumieniu się  z innymi członkami 
Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia 
sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę  
Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i po-
twierdzone przez Stolicę Apostolską dn. 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) 
i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów die-
cezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić 
ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywi-
dualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie 
śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, 
z którymi nie może się  porozumieć z powodu braku znajomości języka. 
Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywi-
dualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że 
grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem 
ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod 
sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;

b) nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicz-
nej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska 
nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychcza-
sowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. 
Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma 
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sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, 
„Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II);

c) zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów 
(potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium 
Fidei, nr 434).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że 
w razie niemożliwości fi zycznej obecności penitenta stosuje się inne 
drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 
916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma spo-
sobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu 
łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który 
zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm 
Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z mi-
łości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem do-
skonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy 
powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, 
jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakra-
mentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że 
uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiąz-
kiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, 
pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

5. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno 
zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa 
wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje 
możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć 
więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

Komunia Święta
1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz 

w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja 
Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, 
obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy 
Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).

2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według 
swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. 
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Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum, 
Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku 
z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym niko-
mu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można 
tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP 
z dn. 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, 
aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu 
Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię 
Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii 
udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do 
ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. 
Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by 
uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze 
wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednic-
twem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach 
przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki 
sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące 
Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, 
a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnię-
ciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę 
Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo 
w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek
a) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie die-

cezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do 
najbliższych współpracowników biskupa;

b) co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej 
Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń 
kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po 
ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;

c) z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić 
na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach 
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wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzi-
nach rannych” (Pasch. Soll., 47);

d) zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek
a) Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordyna-

riuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie 
specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej 
intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej mo-
dlitwy powszechnej;

b) nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek 
może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej 
grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota
a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego 

Sakramentu w Grobie Pańskim;
b) nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. 

Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu 
przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosła-
wieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 
2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). 
Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafi alnych.

Niedziela Zmartwychwstania
a) w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

nie zaleca się używania pokropień;
b) chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem 

środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, 
zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego;

c) w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia 
od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na 
kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra
Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie 

z niego i puryfi kacja była pozostawiona głównemu celebransowi, 
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niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spo-
żywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny ce-
lebrans spożywa Krew Pańską.

Zakończenie
11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do bisku-

pów polskich znamienne słowa. Również aktualna sytuacja w Polsce 
„wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty 
Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz 
z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa „jako ci, co 
usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez 
nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości 
i troski względem wszystkich” (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą 
waszej ofi arnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy 
się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, 
pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy 
wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał 
dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie 
niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji 
Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska 
o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powie-
rzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, 
upraszając potrzebne łaski.

Warszawa, 21  marca 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański, 

Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski,

Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP



60 DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

5.
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

W ZWIĄZKU Z APELEM 
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, 
aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, 
biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz 
i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za 
służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco 
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 
prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który 
z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz 
i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie nie-
pewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do 
Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz 
ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielę-
gniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego 
zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.
Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo 

ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich ko-

ściołach w Polsce zabrzmiały dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej 

łączności i modlitwie.
Warszawa, dnia 23 marca 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący 

Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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6.
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP 
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych 
z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 
50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych 
o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw we-
wnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów die-
cezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych 
Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, 
które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła 
za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarzą-
dzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epide-
mii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia 
Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego 
dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele 
różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, 
jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i ła-
skę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich 
rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie 
i duchowej łączności.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP
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7 .
KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM OGRANICZENIEM 
LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydo-
wały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie 
mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób 
sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie 
i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kon-
tekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łą-
czenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem 
transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak 
najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją 
w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich 
Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José 
Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt za-
wierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie 
dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, 
zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam 
do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób 
potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem

Warszawa, dnia 24 marca 2020 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KKEP
Wiceprzewodniczący 

Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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8.
CZAS ODPOWIEDZIALNOŚCI, SOLIDARNOŚCI, 

SPRAWIEDLIWOŚCI

OŚWIADCZENIE RADY DS. SPOŁECZNYCH KEP

Niepokój o życie i zdrowie, jakiego wspólnie doświadczamy, jest 
dla Kościoła przede wszystkim wezwaniem do głoszenia Dobrej 
Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach 
przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże 
Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną 
doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.

Zarazem jednak, to wszystko co dziś przeżywamy, jest także swo-
istym społecznym znakiem czasu. Ten czas jest dla nas wszystkich, 
wierzących i niewierzących, szczególnym wezwaniem do wzajemnej 
odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.

1. Odczytując ten szczególny znak czasu, wyrażamy szacunek 
i uznanie dla wszystkich, którzy w tych dniach, pełniąc swą publicz-
ną służbę, stają na pierwszej linii zmagań o nasze zdrowie i życie.

Poświęcenie lekarzy, białego personelu, ratowników, laborantów 
i wszystkich pracowników służby zdrowia, zaangażowanie służb odpo-
wiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, wreszcie codzienny trud pra-
cowników handlu, przedsiębiorców, służb komunalnych, transportu 
i wszystkich tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dziś 
możliwe – to bezcenny dar, za który winniśmy głęboką wdzięczność.  
To także wielka lekcja poświęcenia, miłości bliźniego i patriotyzmu.

Pochylając się z uznaniem przed tym poświęceniem, powinniśmy 
zarazem przyznać, że budując nowoczesne społeczeństwo i gospodar-
kę opartą o wiedzę, często nie potrafi liśmy, jako państwo i społeczeń-
stwo, właściwie docenić trudu tych wszystkich, dzięki którym, ciesząc 
się zdrowiem i bezpieczeństwem, łamać możemy nasz codzienny chleb.

Ich dzisiejsza postawa nie może być zapomniana i domaga się 
sprawiedliwego uznania i wynagrodzenia. Dzisiaj i w przyszłości.

2. Trudny czas, który wspólnie przeżywamy, ujawnia też ogromne 
pokłady naszej empatii i solidarności. W trosce o życie najbardziej za-
grożonych, jako państwo i społeczeństwo, zgodziliśmy się na znaczne 
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ograniczenie naszego życia publicznego i gospodarczego, pozostając 
w naszych domach i rezygnując z naszej codziennej aktywności. Nie 
brak też przejawów solidarności wobec tych wszystkich, którzy za-
mknięci w swych domach, szczególnie potrzebują pomocy.

Dostrzegając i doceniając tę naszą dotychczasową empatię i soli-
darność, trzeba jednak podkreślić, że najtrudniejszy z niej egzamin 
jest dopiero przed nami.

3. Pozostawanie przez dłuższy czas w ścianach rodzinnego mieszka-
nia czy domu wielu z nas doświadczać może jako uciążliwą separację 
i pozbawienie społecznych relacji, zawodowej aktywności, rekreacji 
czy życia kulturalnego. Ten trud to dziś jednak bardzo konkretny 
przejaw i wymóg naszej miłości bliźniego, odpowiedzialności i patrio-
tyzmu. Dlatego zwracamy się do wszystkich, wierzących i niewierzą-
cych, młodszych i starszych, o dalsze cierpliwe podejmowanie tego 
szlachetnego wysiłku, w formie określonej przez władze publiczne.

Pragniemy też zauważyć, że wielu z nas nie może dziś schronić 
się w zaciszu swojego domu, bo pełni publiczną służbę w szpitalach, 
gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia, na posterunkach, czy 
w sklepach. Pozostając w domach, wspieramy ich oraz ich poświęcenie.

4. Trzeba też dostrzec, że nierównomiernie rozłożony jest spo-
łeczny i ekonomiczny ciężar ograniczeń, na które słusznie się zdecy-
dowaliśmy. Jedni bowiem z nas otrzymują i otrzymywać będą pensje 
czy świadczenia społeczne, a inni, w tym kupcy, rzemieślnicy, przed-
siębiorcy, czy pracownicy wolnych zawodów, którzy swą pracą nasz 
wspólny dochód dotąd współtworzyli, wraz ze swymi rodzinami, po-
zbawieni być mogą środków do życia. Niezbędne wyłączenie całych 
gałęzi gospodarki, usług, kultury, sportu czy rekreacji, w bliskiej przy-
szłości przynieść może likwidację wielu miejsc pracy i pauperyzację 
znacznych grup społecznych.

Ta wyjątkowa sytuacja wymaga zatem wyjątkowych działań. 
Dlatego z uznaniem przyjąć należy zaakceptowane przez całą klasę 
polityczną zapowiedzi władz dotyczące pomocy dla przedsiębiorców 
i osób samozatrudnionych. Niewykluczone też, że szukanie sprawie-
dliwego sposobu rozłożenia ciężarów kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, 
wymagać będzie dalszych odważnych, a czasem i trudnych, decyzji 
politycznych, także tych związanych z polityką podatkową i społeczną.
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Niezależnie jednak od niezbędnych działań państwa, potrzebna 
też będzie nasza międzyludzka solidarność. Zwracamy się więc do 
organizacji społecznych i charytatywnych, samorządów, instytucji po-
zarządowych i parafi i, o przygotowywanie nas już dziś na ten trudny 
egzamin, który dopiero jest przed nami.

5. Wszystko to sprawia, że pilną potrzebą chwili wydaje się także 
ograniczenie i czasowe zawieszenia wszelkiej rywalizacji politycznej 
tak, aby politycy wszystkich obozów politycznych mogli dziś wspól-
nie szukać najlepszych rozwiązań oraz budować dla nich szeroką 
społeczną akceptację.

Podobnie pilną potrzebą jest dziś odpowiedzialność w sferze ko-
munikacji i debaty publicznej. W tym szczególnym momencie mamy 
prawo oczekiwać od władzy koniecznych działań oraz informacji do-
tyczącej stanu zagrożenia. Swoją ważną rolę mają też do odegrania 
dziennikarze, w sposób obiektywy i niezależny informujący społeczeń-
stwo. Jednocześnie, pożądane w debacie publicznej jest dziś także 
pewne samoograniczanie się, tak,  aby toczone w niej codzienne spory, 
polemiki, a czasem osobiste ataki, czy tym bardziej fałszywe oskarże-
nia, nie zamykały drogi do tego, czego jako wspólnota potrzebujemy 
dziś najbardziej: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości.

Wrocław, 26 marca 2020 r.

Abp Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP



66 DOKUMENTY EPISKOPATU POLSKI

9.
JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KEP
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie 
znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego 
losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy 
się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą 
może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, 
zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana 
przez koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Oblicza lęku
„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności 

– mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym 
Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko 
ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej 
drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym 
spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne 
kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu 
innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: 
lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobo-
ciem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie 
można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą 
sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym 
wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną 
reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się tak-
że negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane 
przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca 
świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym 
błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i za-
razem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie 
prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie 
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Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji 
Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo ma-
nipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji 
niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zu-
chwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie 
znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”
W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą real-

nych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo 
rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnie-
niu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka 
na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym 
stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę 
ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość 
pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość 
pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością 
do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest gło-
szenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc 
sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpie-
niem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei 
w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej 
rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytu-
acji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, 
zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się 
ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia 
jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie 
Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, 
Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło 
i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest 
najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje 
się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, 
abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez 
dobrego i wszechmocnego Boga zła fi zycznego i moralnego jest ta-
jemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło 
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nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z naj-
większego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, 
z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy 
wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe 
dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK, nr 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji
W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii 

rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe po-
stulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako 
niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, 
mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystan-
sowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest 
obsesyjne szukanie kozła ofi arnego jednoznacznie odpowiedzialnego 
za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwi-
niania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofi i, powoływa-
nie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana 
z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub 
nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze 
słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, 
wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia 
zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sa-
kramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, 
przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się 
niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się 
w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy 
współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zo-
staną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwiety-
zmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w ocze-
kiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na 
przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie 
i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować 
postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia 
ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy 
z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.
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4. Czas próby i wyboru
Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, 

Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako 
naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan 
Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą 
komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte – to 
przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, 
która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w ob-
liczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to 
także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej 
jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś 
bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać 
jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofi arować mu prawdziwą 
i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą 
kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. 
Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do 
jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak 
czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności 
i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan 
i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pra-
cownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, 
wolontariuszom za ich ofi arną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania 
życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody prze-
mieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, 
pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramen-
tów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem 
Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radio-
wych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do 
odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych 
uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, 
szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa 
może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofi arną 
służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wybo-
ru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego 
sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co 
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przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. 
Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” 
(27.03.2020 r.).

Lublin, 31 marca 2020 r.

Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP



III. DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

A. LISTY I KOMUNIKATY

1.
WYMOWA CHRZTU JEZUSA I NASZEGO CHRZTU

LIST PASTERSKI BISKUPA ŚWIDNICKIEGO 
NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

Wstęp
Drodzy diecezjanie, Bracia i Siostry w Chrystusie, liturgia dzisiej-

szej niedzieli prowadzi nas nad Jordan, gdzie Jan nauczał i udzielał 
chrztu nawrócenia. Liczni mieszkańcy Palestyny przychodzili do niego, 
by słuchać jego pouczeń, wyznawać grzechy i przyjmować chrzest. 
Nad Jordan przybył także Jezus, by z rąk swego Poprzednika przyjąć 
chrzest i rozpocząć swoją publiczną działalność. W naszej refl eksji 
zastanówmy się nad wymową chrztu Pana Jezusa i także pomyślmy 
o znaczeniu naszego chrztu, który przyjęliśmy na początku naszego 
życia.

1. Wymowa chrztu Jezusa
Jan Chrzciciel zareagował odmownie na prośbę Jezusa o chrzest, 

mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?” (Mt 3, 14). Jan doskonale wiedział, kto tu jest świętym, a kto 
grzesznikiem. Zdawał sobie sprawę, kto kogo naprawdę potrzebuje. 
Wiedział, że to człowiek potrzebuje Boga, Jego chrztu, czyli Jego 
przebaczenia, łaski, prawdy, miłości, zbawienia a nie odwrotnie. A oto 
Bóg Wcielony stanął przed człowiekiem z prośbą, jakby to On czegoś 
od nas ludzi potrzebował. Jana ujęła ta niezwykła pokora Jezusa, 
lecz gdy usłyszał z Jego ust słowa: „Pozwól teraz, bo tak godzi się 
nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 15) – w imię po-
słuszeństwa, ustąpił.  Znowu potwierdziło się, że jeśli posłuchamy 
Pana Boga i pozwolimy Mu działać, wtedy dzieją się cuda. Tak też 



72 DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

się stało nad Jordanem podczas chrztu Jezusa. Otworzyły się niebiosa 
i Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Jezusa i z nieba rozległ 
się głos: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” 
(Mt 3, 17). Było to przedstawienie Jezusa jako Syna umiłowanego 
Ojca i zarazem objawienie się Trójcy Świętej. 

Obrzęd chrztu połączony z przyjęciem Ducha Świętego i świa-
dectwem Ojca o swoim Synu, było zapoczątkowaniem publicznej 
działalności Chrystusa. Jezus wyszedł z Jordanu, by nauczać i czy-
nić wszystkim dobrze. Mówił o tym św. Piotr w Cezarei, w domu 
Korneliusza – jak słyszeliśmy w odczytanym fragmencie Dziejów 
Apostolskich: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On do-
brze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, 
dlatego, że Bóg był z Nim” (Dz 10, 37-38). Jezus więc po przyjęciu 
chrztu z rąk Jana Chrzciciela udał się do ludzi, by głosić im Ewangelię, 
by ich uzdrawiać na duchu i na ciele, by słowami i czynami głosić 
chwałę Ojca, który Go posłał. Wypełniał słowa zapowiedziane przez 
proroka Izajasza: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć 
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi 
knotka o nikłym płomyku” (Iz 42, 2-3). Takim był na ziemi Syn Boży: 
łagodny, miłosierny, pokorny – zawsze oddany Ojcu i nam ludziom, 
zawsze dobrze czyniący.

2. Wymowa naszego chrztu
Drodzy Bracia i Siostry, chrzest Jezusa i to, co po nim nastąpiło, 

dają nam sposobność zastanowienia się nad naszym chrztem i nad 
naszym życiem jako ludzi ochrzczonych. Nazywamy się chrześci-
janami, gdyż jesteśmy ochrzczeni, namaszczeni Duchem Świętym. 
W sakramencie chrztu św., przyjętym w imię Trójcy Przenajświętszej, 
Bóg Ojciec przez Chrystusa w Duchu Świętym, uczynił nas swoimi 
dziećmi, braćmi Jezusa i świątynią Ducha Świętego. Dostąpiliśmy 
w tym sakramencie niezwykłego wyniesienia. Przez łaskę darmo daną, 
staliśmy się dziećmi Bożymi, uczestnikami boskiej natury, członkami 
Kościoła. To właśnie w czasie naszego chrztu Duch Święty zstąpił na 
nas i Ojciec Niebieski przyjął nas za swoje przybrane dzieci. Bóg sobie 
w nas upodobał. W czasie chrztu spojrzał na nas i jakby powiedział: 
„jesteś moja, jesteś mój, jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie 



73List pasterski Biskupa Świdnickiego na Niedzielę Chrztu Pańskiego

mam upodobanie; chcę cię mieć dla siebie na zawsze”. Zapytajmy 
się, czy cieszymy się i czy cenimy sobie to, że należymy do Chrystusa 
i do Kościoła?

Drodzy Bracia i Siostry, mając świadomość, że jesteśmy ochrzczeni, 
winniśmy dzisiaj postawić sobie także pytanie, czy nasze życie świadczy, 
że jesteśmy ochrzczeni? Wiemy, co się wydarzyło po chrzcie Jezusa. 
Przypomniał nam to św. Piotr, mówiąc o swoim Mistrzu: „Przeszedł 
On dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich” (Dz 10, 38b). A my? – 
czy żyjemy łaską chrztu świętego, czy w mocy Ducha Świętego – tak 
jak Jezus – czynimy innym dobrze? – my, umiłowani przez Boga, na-
znaczeni pieczęcią Ducha Świętego, w których Bóg ma upodobanie?

Pytajmy konkretnie: jakim jestem małżonkiem: żoną, mężem; 
synową, zięciem? Jakim jestem rodzicem: matką, ojcem; babcią, 
dziadkiem? Jakim jestem dzieckiem, córką, synem, wnuczką, wnu-
kiem? Jakim jestem chrześcijaninem w rodzinie i w życiu publicz-
nym, poza świątynią, do której uczęszczam i poza domem, w którym 
mieszkam? Jak wychowuję swoje dzieci i wnuki? Czy widzą moją 
codzienną modlitwę? Czy uczęszczają regularnie ze mną do kościoła? 
Czy uczestniczą w katechezie szkolnej? Czy interesuję się tym, co 
czytają i co oglądają? Czy rozmawiam z nimi na tematy religijne? 
Czy bronię ich przed dzisiejszymi antychrystami, gorszycielami? Czy 
pamiętam, że dobre wychowanie, to jeden z największych skarbów, 
jaki wynosimy z domu rodzinnego?

Nie mów, że jesteś bezsilna czy bezsilny! To są twoje dzieci, twoje 
wnuki. Drodzy rodzice, jesteście pierwszymi i najważniejszymi wy-
chowawcami waszych dzieci. Wychowujcie je w atmosferze prawdy, 
miłości i religijności. Pamiętajcie, że w każdym czasie można być 
dobrą matką, dobrym mężem, dobrą córką, teściową, synową, dobrym 
dzieckiem, uczniem, pracownikiem. Bóg nam naprawdę powiedział 
podczas naszego chrztu: „W tobie mam upodobanie”. Nie wolno 
nam zawieść Bożego zaufania i Bożej miłości. 

3. Eucharystia jako sakrament uaktywniający łaskę chrztu
Drodzy diecezjanie, w trzecim, ostatnim punkcie naszej refl ek-

sji, nawiążmy do hasła obecnego programu duszpasterskiego, które 
brzmi: „Eucharystia daje życie”. W kontekście tego, co dotąd powie-
dzieliśmy, możemy dodać, że dziecięctwo Boże otrzymane podczas 
chrztu, trzeba nam odnawiać i pogłębiać przez dobre uczestniczenie 
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w niedzielnej Eucharystii, podczas której przyjmujemy pokarm Bożego 
słowa i pokarm Ciała Chrystusa. Nasz duch wzmacnia się światłem 
i mocą Ducha Świętego. Po pobożnym uczestniczeniu w Eucharystii, 
wracamy silniejsi duchowo do naszych wspólnot rodzinnych, do na-
szych często trudnych zadań. Aby być tam świadkiem Chrystusa, 
trzeba nam przychodzić, by spotkać naszego Pana podczas Eucharystii. 
Bez wsparcia Bożego, nie damy rady głosić prawdy i czynić dobrze. 
Dlatego też wszyscy ochrzczeni potrzebują Eucharystii, aby żyć na co 
dzień łaską chrztu, aby czynić prawdę w miłości, aby zło zwyciężać 
dobrem, aby unieść wszystkie życiowe krzyże.

Zakończenie
Drodzy Bracia i Siostry, rozważając dziś tajemnicę chrztu Pana 

Jezusa, podziękujmy w tej Eucharystii Bogu w Trójcy Jedynemu za 
łaskę naszego chrztu i pokornie prośmy, abyśmy umocnieni słowem 
Bożym i Chlebem Eucharystycznym, mogli budować lepszy świat 
w rodzinie, Kościele i Ojczyźnie.

Z błogosławieństwem pasterskim

Świdnica, 9 stycznia 2020 r.

Wasz biskup Ignacy Dec

Powyższy List pasterski Biskupa Świdnickiego należy odczytać pod-
czas wszystkich Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia 
br. we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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2.
NASZ WIELKOPOSTNY PROGRAM

LIST PASTERSKI BISKUPA ŚWIDNICKIEGO 
NA WIELKI POST 2020 ROKU

Wstęp
Umiłowani diecezjanie, stało się już tradycją w Kościele katolic-

kim w Polsce, że biskupi diecezjalni piszą listy pasterskie do swoich 
wiernych na okres Wielkiego Postu. Czynią tak dlatego, że okres 
ten ma charakter pokutny i stanowi czas przygotowania do dobrego 
przeżycia Świąt Wielkanocnych, świąt naszego odkupienia. W tego-
rocznym Liście do wątku biblijno-liturgicznego pragnę dołączyć myśli 
związane z duszpasterskim hasłem obecnego roku oraz ze stuleciem 
urodzin św. Jana Pawła II i beatyfi kacją Sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

1. Przesłanie Chrystusa zawarte w wielkopostnych, 
niedzielnych perykopach ewangelicznych
Drodzy bracia i siostry, już w Środę Popielcową, gdy przyjmo-

waliśmy popiół na nasze głowy, Pan Jezus wezwał nas do pełnienia 
uczynków pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Przez spełnianie 
tych uczynków możemy uczestniczyć w Jego cierpieniu, gdyż Chrystus 
dzisiaj jest nadal przez wielu odrzucany, wydawany na mękę i na 
śmierć, cierpi w prześladowanych. Przez modlitwę, post i jałmużnę 
możemy także zmieniać ten świat na lepszy i uzdrawiać naszą duszę, 
odnawiając osłabione przez grzech chrzcielne przymierze z Bogiem. 
Niech zatem na wielkopostnej drodze towarzyszy nam hasło: więcej 
modlitwy, więcej postu i więcej jałmużny!

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do zwy-
ciężania z Chrystusem szatańskich pokus. Tak, jak Chrystusowi, tak 
i nam szatan przedstawia kłamstwo w otoczce prawdy i zło w opako-
waniu dobra. Nie dajmy się zwieść. Wpatrzeni w Chrystusa, dajmy 
odpór szatanowi, by nie przegrać życia ziemskiego i wiecznego.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przyjmiemy świadectwo i we-
zwanie naszego Ojca z niebios: „To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5b), a Jezus powie nam: 
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„Wstańcie, nie lękajcie się!” (Mt 17, 7). Czyż nie są to wspaniałe 
słowa na rekolekcje wielkopostne?

W trzecią wielkopostną Niedzielę przysłuchamy się rozmowie 
Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Trzeba i nam zatrzy-
mać się, usiąść na chwilę i porozmawiać z Jezusem: może podczas 
rekolekcji, może na adoracji, a może w swoim pokoju. W każdym 
razie trzeba Jezusa gdzieś znaleźć, spotkać, by porozmawiać z Nim 
o życiu, o swoich zmartwieniach, o nieuleczonych zranieniach z prze-
szłości. On da nam wodę życia, czyli Ducha Świętego, który sprawi, 
że wrócimy do swojego życia jako inni, nowi ludzie.

W czwartą niedzielę czasu wielkopostnego, gdy wysłuchamy opo-
wiadania o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, zastanowimy 
się, czy nie dotknęła nas duchowa ślepota; czy potrafi my jeszcze 
popatrzeć z zachwytem na wschód i zachód słońca, spojrzeć w oczy 
ukochanej osoby; czy jesteśmy zdolni rozpoznać Boga, który zostawił 
swój ślad we wszystkim, co piękne, dobre i prawdziwe. Potrzebujemy 
uzdrowienia oczu serca, aby móc widzieć Boga, drugiego człowieka, 
aby ujrzeć prawdę, dobro, piękno.

W piątą niedzielę Wielkiego Postu staniemy z Jezusem nad grobem 
Łazarza. Może przerażą nas słowa Marty: „Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł...” (J 11, 21) – słowa pełne bólu, pretensji i zawie-
dzionej miłości. Jezus dotarł do Betanii po śmierci Łazarza, mogłoby 
się wydawać, że o cztery dni za późno. Czy nie mamy czasem wraże-
nia, że Bóg się spóźnia, milczy, nie odpowiada na nasze rozpaczliwe 
wołanie o ratunek? – „Boże, dlaczego mnie zostawiłeś? Przyjaciel tak 
nie robi!”. Bóg ma jednak swoje plany, różne od naszych. Objawia 
swoją moc i miłość do nas inaczej, niż nam się wydaje, jak byśmy tego 
oczekiwali. Cierpliwie tłumaczy, że ostatnie słowo należy do życia, czyli 
do Niego, a nie do śmierci. Wskrzeszenie Łazarza odnosimy także do 
wychodzenia z duchowej śmierci, z martwoty życia Bożego w nas. To 
właśnie Bóg ożywia to, co w nas umarło. On także może przywrócić 
do życia naszą obumarłą wiarę, przyjaźń, umarłą miłość małżeńską.

Szósta niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Palmowa. 
Poprowadzi nas ona drogą męki Pańskiej od modlitwy w Ogrójcu 
poprzez sąd i drogę krzyżową aż na Golgotę pod krzyż i do grobu 
Jezusa. Będzie to okazja do ponownego uświadomienia sobie, co 
uczynił Jezus dla nas i do zastanowienia się, co my zrobimy dla 
Chrystusa, by z Nim zmartwychwstać?
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2. Eucharystia zapisem i urzeczywistnieniem dzieła 
zbawczego Jezusa Chrystusa
Drodzy diecezjanie, wiemy, że realizujemy obecnie trzyletni pro-

gram duszpasterski, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie” 
(2019-2022). Myślą przewodnią obecnego roku tego programu, 
są słowa „Wielka tajemnica wiary”. Pochylając się nad tajemnicą 
Eucharystii wyznajemy, że jest ona rzeczywistością wielowymiarową. 
Jest wyrazem miłości Boga do człowieka, bowiem w swojej pierwszej 
części, w liturgii słowa, Eucharystia karmi nas słowem Bożym, przed-
stawiającym dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia człowieka, 
zawierającym prawdę o Bogu, o człowieku, o zbawieniu i o życiu 
wiecznym. Wierzymy, że Eucharystia jest bezkrwawym urzeczywist-
nieniem ofi ary śmierci Chrystusa na krzyżu, że jest żywą, uobecnia-
jącą pamiątką zbawczego dzieła Pana Jezusa. Wyznajemy też, że 
jest ucztą, podczas której przyjmujemy Ciała Chrystusa jako pokarm 
i Jego Najdroższą Krew jako napój. Przez to jest ona źródłem naszej 
jedności z Bogiem i z ludźmi oraz zadatkiem życia wiecznego.

Niektórzy święci Kościoła porównywali Eucharystię do słońca. 
Wiemy, że słońce jest gwiazdą wokół której krążą planety, która je 
oświeca. Msza Święta jest jakby słońcem życia duchowego. Wszystkie 
ćwiczenia duchowne: modlitwy, pokuty, posty, jałmużny, pielgrzymki, 
wszelkie inne akty religijne, są jakby planetami, które krążą wokół 
słońca Eucharystii i z niej czerpią swoją skuteczność. Jak ze słońca 
spływa na planety światło, ciepło i wszelka energia, tak z Eucharystii 
nadprzyrodzona moc przenika do serc ludzkich, wznosi je ku Bogu 
i otwiera na bliźnich. Warto też zwrócić uwagę na to, że słońce świeci 
każdego dnia, a ludzie czasem go nie zauważają i nie uświadamiają 
sobie, że ono świeci i ogrzewa. Podobnie Msza Święta jest sprawowana 
codziennie i też bywa przez wielu katolików niezauważana. Wiadomo, że 
bez słońca życie na Ziemi byłoby niemożliwe, wszędzie byłaby wieczna 
noc i wieczna zima. Wobec tego trzeba zapytać, czy życie chrześcijani-
na bez Eucharystii jest możliwe? Czy jest ona słońcem mojego życia?

3. Przesłanie naszych wielkich pasterzy: św. Jana Pawła II 
i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
Drodzy bracia i siostry, słowem Bożym i Eucharystią żyli nasi wielcy 

pasterze, których w tym roku w sposób szczególny przybliżamy sobie, 
gdyż zostawili nam ważne dziedzictwo kościelne i narodowe. Są to: 
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św. Jan Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Ich dziedzictwo 
jest dla nas wielkim skarbem, który należy na nowo odkryć i nim 
żyć. We wszystkich polskich diecezjach, także w naszej świdnickiej, 
są już albo wkrótce będą głoszone rekolekcje nawiązujące do tych 
wielkich postaci. Będą prezentowane wykłady otwarte i urządzane 
sympozja naukowe oraz akademie. W katolickich mediach, w Radiu 
Maryja, w Radiu Rodzina, w Telewizji Trwam, a także w innych 
mediach pojawia się coraz więcej tekstów pochodzących ze skarbca 
myśli naszych wspomnianych, wielkich Pasterzy. Chciejmy je śledzić 
i je kontemplować.

Wracajmy więc i wczytujmy się w przesłanie pozostawione nam 
przez naszych wielkich pasterzy, którzy po mistrzowsku potrafi li in-
terpretować i stosować prawo Boże do człowieka, rodziny i Narodu. 
Przestrzegali nas oni przed zagrożeniami, jakie płynęły ze strony 
sił nieprzyjaznych narodowi. Widzimy, że także dziś siły wrogie 
Kościołowi, zarówno krajowe, jak i zagraniczne chcą nas ograbić 
z wartości katolickich i narodowych. Nie ustają ataki na dotychcza-
sowy model małżeństwa i rodziny. Nadal trwa wielka zorganizowana 
agresja przeciw poczętemu życiu ludzkiemu. Niektóre środowiska 
zastawiają sidła na młode pokolenie. Natchnienie czerpią bowiem 
z fałszywej, utopijnej antropologii i z pseudopsychologii. Bywa też 
tak, że niektóre uczelnie wyższe, których powołaniem jest odkrywanie 
prawdy o człowieku i o świecie, przesiąknięte są ideologią liberali-
styczną i postmarksistowską, ulegają poprawności politycznej i kul-
turowej. W życiu publicznym obniżył się znacznie poziom dyskursu 
kulturowego i politycznego. Gardzi się wartością prawdy obiektywnej, 
prawdy dla wszystkich, prawdy ponadczasowej, a przecież prawda stoi 
u podstaw wszelkich wartości. Jej utrata prowadzi do zniewolenia, 
a Chrystus powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 
8, 32). W sektorze prawa głosi się niebezpieczne, błędne przekonanie 
o wyższości prawa stanowionego nad prawem Bożym, o wyższości 
prawa międzynarodowego nad prawem krajowym, nad konstytucją.

Warto więc na nowo przyjąć przesłanie św. Jana Pawła II i kard. 
Stefana Wyszyńskiego, gdyż jest ono ponadczasowe. W takiej sytuacji 
trzeba nam też ciągle wracać do prawa Bożego, do Ewangelii. To 
prawo Boże ma nas zmieniać, kształtować, a nie my zmieniać prawo 
Boże wedle naszych kryteriów. Nie zmarnujmy tej ważnej szansy, 
którą nam ofi aruje Boża Opatrzność.
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Zakończenie
Drodzy diecezjanie, kończąc to wielkopostne słowo, serdecznie 

zachęcam wszystkich do odnowy moralnej i religijnej życia osobistego 
i rodzinnego. Niech Eucharystia stanie się prawdziwym słońcem na-
szego życia. Módlmy także o to, aby tegoroczne świętowanie setnej 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i udział w uroczystości beatyfi kacji 
Sługi Bożego, kard. Stefana Wyszyńskiego przyczyniły się do zjed-
noczenia naszego narodu wokół wartości religijnych i narodowych, 
które głosili. Niech Maryja, nasza Matka, Świdnicka Pani, prowadzi 
nas wielkopostną drogą ku radosnym Świętom Wielkanocnym. Niech 
przyciąga mieszkańców świdnickiej diecezji do naszych sanktuariów, 
w tym także do remontowanej obecnie katedry. Na wielkopostny 
trud duchowej odnowy wszystkim z serca błogosławię.

Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Zarządzenie

Powyższy List Biskupa Świdnickiego należy odczytać 1 marca br., 
w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, we wszystkich kościołach 
i kaplicach diecezji świdnickiej.

 

Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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3.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO 
W ZWIĄZKU Z REMONTEM KATEDRY

L.dz. 5/WD/2020
 Świdnica, dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Drodzy  Diecezjanie,
od lat, w ostatnią niedzielę stycznia, jako wspólnota diecezjalna wspie-
ramy naszymi ofi arami utrzymanie świdnickiej katedry. Składane 
ofi ary dają możliwość prowadzenia działań związanych z wyposa-
żeniem oraz remontowaniem pierwszego spośród kościołów w die-
cezji. Dzięki przyznanej ostatnio dotacji z programów europejskich 
rozpoczęła się na początku stycznia br. konserwacja i rewitalizacja 
barokowego wnętrza gotyckiej katedry świdnickiej. Ten największy 
w najnowszej historii remont świątyni zajmie kilka lat i jest związany 
z trudnymi działaniami konserwatorskimi, które wyraźnie ograniczą 
dostępność katedry.

Drodzy Diecezjanie, zwracam się do Was z gorącą prośbą o mo-
dlitwę w intencji rozpoczętego dzieła remontu kościoła katedralnego, 
nazywanego Matką wszystkich kościołów diecezji, a także proszę 
Was o materialne wsparcie remontu, który poza przyznaną dotacją 
wiąże się także ze znacznym tzw. wkładem własnym. Za wszystkie 
ofi ary złożone w przyszłą niedzielę (26 stycznia) na tacę wyrażam 
z serca płynące podziękowanie wyrażone staropolskim „Bóg zapłać”. 
Całą wspólnotę  diecezjalną polecam wstawiennictwu św. Stanisława, 
patrona diecezji i katedry, a także opiece Matki Bożej Świdnickiej, 
zapewniając o swojej modlitwie, którą szczególnie zanoszę w każdy 
wtorek przed Jej wizerunkiem czczonym w naszej katedrze.

 Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Powyższy komunikat należy odczytać w niedzielę 19 stycznia br. 
we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej, na każdej 
Mszy św. w ramach ogłoszeń parafi alnych.

Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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4.
ZAPROSZENIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

NA XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2020 ROKU

Drodzy Diecezjanie,
dnia 2 lutego br. będziemy obchodzić 24. Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Ustanowił go św. Jan Paweł II jako dzień wdzięcz-
ności za obecność osób konsekrowanych w Kościele i w świecie. 
W tym dniu pragniemy pomodlić się za tych, którzy swoje życie 
oddali służbie Bogu, krocząc drogą rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa.

W naszej diecezji wieloraką posługę pełnią siostry zakonne z 24 
zgromadzeń zamieszkujących w 54 wspólnotach – klasztorach oraz 
ojcowie i bracia zakonni z 11 zgromadzeń skupionych w 20 wspól-
notach. Osoby konsekrowane posługują w takich obszarach życia 
kościelnego i społecznego, jak praca wychowawcza i nauczanie, różne 
formy opieki nad młodzieżą, katechizacja i inne formy ewangeliza-
cji, pomoc o charakterze duchowym i materialnym. Prowadzą też 
zakłady opiekuńczo-lecznicze. Zgromadzenia męskie w większości 
prowadzą duszpasterstwo parafi alne i są kustoszami diecezjalnych 
sanktuariów. W diecezji świdnickiej posługę kontemplacyjną pełnią 
mniszki klaryski od wieczystej Adoracji, które w dzień i w nocy trwają 
przy Panu, polecając Mu sprawy Kościoła i całego świata, a także nas 
wszystkich. Do grona osób konsekrowanych należą także dziewice 
i wdowy konsekrowane.

W naszej diecezji w dniu 2 lutego, w Święto Ofi arowania Pańskiego, 
po raz kolejny będziemy dziękować Bogu za dar powołania osób 
konsekrowanych i prosić dla nich o łaskę wierności temu powołaniu. 
Z całego serca zapraszam wszystkie osoby życia konsekrowanego 
oraz wiernych świeckich na wspólne świętowanie, które rozpocz-
niemy w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy (Osiedle 
Młodych) Eucharystią o godz. 12.30. Będziemy wspólnie dziękować 
za to wyjątkowe powołanie, a także modlić za osoby konsekrowane 
oraz o nowe powołania.

Zapraszam na Eucharystię wszystkich, którzy mają taką możli-
wość. Bardzo proszę o modlitwę w intencji członków zgromadzeń 
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zakonnych pełniących posługę w diecezji świdnickiej. Przypomnę, 
że w tym dniu, jak co roku, składamy ofi ary, które będą pomocą 
dla zakonów kontemplacyjnych. Już teraz dziękuję Wam, drodzy 
Diecezjanie, za ofi ary, jakie złożycie na tacę.

Wszystkie osoby życia konsekrowanego i Was wszystkich pole-
cam opiece oraz wstawiennictwu Matki Bożej Świdnickiej i z serca 
udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Niniejsze zaproszenie Księdza Biskupa Świdnickiego należy prze-
kazać wiernym w niedzielę 26 stycznia 2020 r. w ramach ogłoszeń 
duszpasterskich.

Księży proboszczów parafi i świdnickich oraz przedstawicieli para-
fi an bardzo proszę o przybycie na Eucharystię do kościoła pw. NMP 
Królowej Polski. Ofi ary zebrane w tym dniu na tacę na potrzeby 
zakonów kontemplacyjnych proszę przekazać do kasy kurialnej.

 Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

5.
ZAPROSZENIE NA XVI PIELGRZYMKĘ 

MATURZYSTÓW DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA 
JASNĄ GÓRĘ 20 MARCA 2020 R.

Drodzy Maturzyści,
przeżywacie ostatni semestr nauki w szkole średniej. Niedługo przy-
stąpicie do egzaminu maturalnego, który da Wam możliwość podjęcia 
wymarzonych studiów na wyższej uczelni. Dobiega więc końca ważny 
etap w Waszym młodym życiu i z pewnością towarzyszy Wam myśl 
dotycząca przyszłości i dorosłego życia, realizacji życiowych planów 
i marzeń. Modlimy się za Was, byście z pomocą Bożą dobrze przeżyli 
nadchodzący czas. 
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Tradycyjnie w tym okresie – przed maturą – młodzież naszej 
diecezji udaje się z pielgrzymką na Jasną Górę, która jest duchową 
stolicą naszej Ojczyzny. To miejsce upodobała sobie Maryja, któ-
ra jest Matką Bożą i naszą. Do Niej udają się ci, którzy szukają 
u Niej rady i pomocy. Ona zaś – jak kochająca Matka – zawsze nas 
wysłuchuje i oręduje za nami u swojego Syna. W tym szczególnym 
miejscu młodzież Diecezji Świdnickiej przed tronem Maryi Królowej 
doświadcza wspólnoty młodego Kościoła i razem modli się o światło 
Ducha Świętego na ten szczególny czas, który przeżywa. Korzysta 
przy tym z doskonałej okazji, aby w czasie gorączkowego przygoto-
wania się do matury, wyciszyć się trochę i powierzyć swoje problemy 
Maryi Jasnogórskiej.

Zapraszam Was serdecznie do udziału w tej pielgrzymce. Odbędzie 
się ona w piątek 20 marca br. Najważniejszym jej punktem będzie 
Eucharystia o godz. 11.00, podczas której w kaplicy Cudownego 
Obrazu podziękujemy Panu Bogu za lata nauki szkolnej i będziemy 
prosić o potrzebne dla Was łaski na czas dalszych życiowych decy-
zji. W programie przewidziana jest także konferencja oraz wspól-
ne przeżycie Drogi Krzyżowej na słynnych Jasnogórskich Wałach. 
Postarajcie się w pełni uczestniczyć we Mszy św. poprzez przyjęcie 
Jezusa w Komunii św. Bardzo Was proszę o wcześniejsze pojednanie 
się z Bogiem i bliźnimi w sakramencie pokuty. Uczyńcie to w miarę 
możliwości w Waszych parafi ach, bądź w Sanktuarium Jasnogórskim. 

Przyjedźcie ze swoimi duszpasterzami, katechetami i nauczycie-
lami. Przybędą w tym dniu do Jasnogórskiego Klasztoru Wasi ró-
wieśnicy ze wszystkich stron naszej Diecezji. 

Niech Matka Boża, która spogląda na nas z Cudownego Obrazu 
pomoże nam na nowo odkryć skarb wiary. Niech będzie naszą 
Nauczycielką i Orędowniczką.

Na czas naszego wspólnego pielgrzymowania z serca wszystkim 
błogosławię.

Wasz Pasterz
Bp Ignacy Dec

Biskup Świdnicki
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Drodzy Katecheci,
powyższe zaproszenie na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów 
na Jasną Górę należy odpowiednio wcześniej przekazać młodzie-
ży podczas katechezy i zachęcić ją do udziału w niej. Informacja 
o pielgrzymce została przesłana wraz z zaproszeniem i programem 
do dyrekcji szkół.

Oczekujemy przybycia młodzieży ze wszystkich szkół matural-
nych. Proszę o zachęcenie młodzieży do skorzystania z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania, by mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii. 
Przewodników proszę o zgłoszenie grupy w punkcie rejestracyjnym 
przy wejściu do auli O. Kordeckiego. Warto zaprosić na pielgrzymkę 
także dyrekcję, innych nauczycieli, wychowawców.

Świdnica, 24.02.2020 r.
PROGRAM

XVI PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

20 marca 2020 r.

godz. 11.00 - Kaplica Cudownego Obrazu 
– Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią JE Ks. Biskupa 

Ignacego Deca
 Akt oddania się Maturzystów Diecezji Świdnickiej opiece Matce 

Bożej Jasnogórskiej (młodzież)
 Akt zawierzenia Maturzystów Diecezji Świdnickiej Matce Bożej 

Jasnogórskiej (Ksiądz Biskup)
 czas na posiłek.

godz. 13.15 - Aula Ojca Kordeckiego 
–  recepcja grup (katecheci)
– konferencja dla maturzystów pt. „Wyrwałem się z piekła” 

(Dobromir „Mak” MAKOWSKI)
godz. 14.30 - Wały Jasnogórskie

– Droga Krzyżowa
godz. 15.30 – Zakończenie pielgrzymki 

Ks. dr Marek Korgul
Wikariusz Biskupi ds. Katechezy
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B. DOKUMENTY 
NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA

1.
DYSPENSA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

 Świdnica, 12 marca 2020 r.

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu 
Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. 
następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b). osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, itp.),
c). dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują 

nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pośred-
nictwem środków masowego przekazu, a wszystkich wiernych proszę 
o osobistą modlitwę w intencji ustania epidemii.

Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki



86 DOKUMENTY BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

2.
DEKRET BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

DLA DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH 
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

ODNOŚNIE DO CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH 
I DUSZPASTERSKICH W DNIACH EPIDEMII

Z DNIA 26.03.2020 R.

Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu pasterskiej od-
powiedzialności za zdrowie i życie wiernych oraz całego społeczeństwa, 
w oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski oraz władz cywilnych, przekazuję wiernym i duchow-
nym diecezjalnym i zakonnym posługującym w diecezji świdnickiej 
poniższe wskazania i zarządzenia. Poszczególne wskazania zachowują 
moc obowiązującą do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji
1. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa 

w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona 
przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i rozszerzona 
na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, 
że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.

Celebracje bez publicznej obecności wiernych
2. Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwo-

wych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, za-
rządzam z dniem dzisiejszym aż do odwołania, aby w celebracjach 
został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony 
przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które 
zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów 
i osób posługujących. Dotyczy to kościołów i kaplic publicznych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą służyć przy celebracjach wyłącznie 
za wyraźną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Mszę Świętą pogrzebową odprawia się w kościele dla najbliż-
szej rodziny z zachowaniem przepisów co do liczby uczestników, 
w terminie wyznaczonym przez kapłana.
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5. Na cmentarzu (jeśli kaplica cmentarna jest zamknięta) można 
sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą 
pogrzebu.

6. Kapłani poddający się izolacji lub kwarantannie, otrzymują 
prawo sprawowania Eucharystii poza miejscem świętym, w innym 
godnym miejscu. Organizacja zastępstw za kapłanów chorujących 
spoczywa na dziekanach.

Godność i higiena miejsc oraz naczyń świętych podczas celebracji 
i poza nimi

7. W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo 
należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych 
środków zapewniających bezpieczeństwo dla siebie i innych. Należy 
używać wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych. Mycie 
rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.

8. Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie 
przestrzeni świętej.

9. Duszpasterze są zobowiązani do sprawdzenia, czy w taberna-
kulum nie znajduje się zbyt wielka liczba konsekrowanych Hostii, 
oraz do ich uchronienia przed zepsuciem. 

10. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać 
bieliznę kielichową tak często, jak to możliwe. Dotyczy to także ręcz-
niczków do lavabo i vasculum. W vasculum należy zmieniać często 
wodę, dokonując uprzednio jego obmycia.

11. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk (dotykanie złożonymi 
rękoma twarzy stanowi potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu 
i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, 
co konieczne).

12. Znak pokoju wykonuje się jedynie przez skłon głowy. 
13. Puryfi kacji naczyń dokonuje tylko ta osoba, która spożywa 

Krew Pańską z kielicha.

Kościoły otwarte do prywatnej modlitwy
14. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca 

na indywidualną modlitwę, z zachowaniem przepisów sanitarnych 
odnośnie do liczby zgromadzonych w jednym miejscu.
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 Zaproszenie do łączności duchowej
15. Gorąco zachęcam wiernych do duchowej łączności z cele-

bracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego 
przekazu.

16. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest 
praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnie-
nia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do 
Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski 
uświęcającej.

17. Zachęcam także wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć oso-
biście w liturgii do wzbudzenia ducha wdzięczności za tych, którzy 
niejako w ich imieniu uczestniczą w sakramentach. Ci zaś, którzy 
uczestniczą w celebracjach, niech nie zapominają o modlitwie wsta-
wienniczej za tych, którzy pozostają w domach.

Sakrament pokuty i pojednania
18. Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem 

duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej 
wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjo-
nałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpie-
czeństwa sanitarnego (KPK kan. 964 § 3). Można zatem sprawować 
ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.

19. Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowie-
dzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, 
w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego 
z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko 
będzie możliwe (KKK 1452, KPK 960-961). Zadaniem duszpasterzy 
jest wyjaśnienie wiernym tej praktyki.

20. W niebezpieczeństwie śmierci kapłan zawsze może udzielić 
ogólnego rozgrzeszenia zgodnie z Księgą „Obrzędy pokuty” (rozdz. III).

21. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sa-
kramentem pojednania, wymienionych we Wskazaniach Prezydium 
KEP (m.in. że nie wolno stosować spowiedzi przez środki elektro-
niczne pod rygorem nieważności sakramentu).

Sakramenty chorych i Wiatyk
22. Sprawowanie sakramentu chorych udziela się zasadniczo 

osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci, wraz z Komunią 
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umierających, czyli Wiatykiem. Można używać olejów poświęconych 
w poprzednim roku, zanim uzyska się dostęp do nowych. Należy 
czekać ze spaleniem starych olejów do czasu otrzymania nowych. 
Przypominam, że prawo kościelne dopuszcza namaszczenie bez bez-
pośredniego dotyku, przy użyciu narzędzi, np. bawełnianego patyczka 
albo jednorazowych rękawiczek ochronnych (zob. Kan. 1000 § 2).

23. Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udziela-
nia tego sakramentu także innym chorym, na indywidualną prośbę, 
z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny 
chorego i własnego.

24. W przypadku chorych objętych kwarantanną oraz przebywają-
cych w szpitalach należy przestrzegać wskazań kompetentnych władz.

25. Comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają 
zawieszone.

Komunia Święta
26. Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, 

że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć 
Komunię Świętą do ust” (Instr. Redemptionis Sacramentum, nr 92). 
W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii 
Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest 
to bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Podobnie nie można odmówić 
wiernemu Komunii na rękę.

27. Należy zachować zasadę, że jeśli część wiernych przyjmuje 
Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu 
grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też, jeśli jest jeden 
szafarz, by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po 
osobach przyjmujących Komunię na rękę.

28. Zgodnie z rozeznaniem duszpasterskim na indywidualną proś-
bę wiernego należy udzielić Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy 
okazji spowiedzi indywidualnej.

29. Zawiesza się wizyty szafarzy nadzwyczajnych z Komunią św. 
u wiernych.

Klasztory żeńskie
30. W klasztorach, w których zgodnie z prawem przechowywany 

jest Najświętszy Sakrament, może być stosowany obrzęd Komunii 
św. poza Mszą św. pod przewodnictwem szafarza zwyczajnego lub 
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nadzwyczajnego, będącego członkiem wspólnoty. W tych wspólno-
tach zakonnych żeńskich, gdzie nie ma kapelana oraz ustanowionego 
szafarza nadzwyczajnego, udzielam do odwołania prawa rozdzielania 
Komunii św. zgodnie z normami liturgicznymi przełożonej domu. 
Dotyczy to także wystawienia N. Sakramentu przez otwarcie taber-
nakulum do codziennej adoracji, z zachowaniem norm liturgicznych.

Wielki Tydzień
31. Podczas celebracji Niedzieli Palmowej należy zastosować dru-

gą lub trzecią formę wejścia, upamiętniającego wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy.

32. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę kapłani powinni w mia-
rę możliwości skupić swoje siły na służeniu sakramentem pojednania.

33. Msza Krzyżma będzie sprawowana w terminie późniejszym. 
Do tego czasu kapłani używają zeszłorocznych olejów, pamiętając 
także o możliwości jednorazowego poświęcenia oleju chorych na 
konkretną celebrację namaszczenia.

34. Odnośnie do celebracji Triduum Paschalnego i Okresu 
Wielkanocnego wydane zostaną odrębne zarządzenia i wskazania 
przed Niedzielą Palmową.

Zaproszenie do trwania w modlitwie indywidualnej i korzystania 
z odpustu specjalnego

35. Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego 
i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej i wspólno-
towej modlitwie prywatnej w intencji ustania epidemii, szczegól-
nie na Różańcu, wzywając orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej 
Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, 
czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.

Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu 
specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną 
koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom 
rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. 
Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do 
grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu 
z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną 
praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także 
wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę 
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Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofi arując 
tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, 
z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak 
szybko, jak będzie to możliwe”.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i du-
chowej łączności.

Bp Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Ks. Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii

3.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

PO WPROWADZENIU STANU 
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe 
z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, 
zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do 
komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 
marca 2020 r.

1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby 
zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach 
w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu 
organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na za-
kończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.

2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we 
Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie 
zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, 
radia i Internetu.
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3. Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu 
Pokuty i Pojednania.

4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje reko-
lekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyj-
nej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia 
o charakterze diecezjalnym.

5. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świec-
kich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki 
duszpasterskiej nad chorymi.

6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich 
o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji 
chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych 
i sanitarnych.

7. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego 
dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych 
oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych 
i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wier-
nych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec 
w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i du-
chowej łączności.

Bp Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Powyższe Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu 
Polski oraz Komunikat Biskupa Świdnickiego, należy odczytać 
w najbliższą niedzielę, 15 marca br., przed rozpoczęciem Mszy 
Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji 
świdnickiej.

Po odczytaniu zarządzenia należy przedstawić wiernym praktyczną 
realizację wskazań zawartych w zarządzeniach.

Bp Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny
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SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA DLA DUCHOWNYCH 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ 

(nie do publicznego odczytania)

1. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św., kierując się za-
sadami higieny, proszeni są przed rozpoczęciem liturgii o dokładne 
umycie rąk.

2. Zaleca się by wobec możliwości przyjmowania Komunii Świętej 
na rękę poinstruować wiernych o sposobie jej przyjęcia (postawa 
stojąca; ułożenie rąk: lewa dłoń podtrzymywana przez prawą, płasko 
wyciągnięte na wysokość klatki piersiowej; wierny prawą ręką wkłada 
Komunikant do ust w obecności kapłana; po przyjęciu Komunii w tej 
formie należy zadbać o to by na dłoni przyjmującego nie pozostały 
okruchy konsekrowanej Hostii, jeśli tak należy je spożyć). W przy-
padku większej ilości szafarzy należy wyznaczyć jednego lub kilku 
do udzielania Komunii Świętej tylko na rękę.

3. Zaleca się by w ramach modlitwy powszechnej włączyć wezwanie 
o ustanie epidemii np.: „Wszechmogący Boże, który kierujesz losami 
świata, pokornie prosimy za przyczyną Matki Bożej „Uzdrowienia 
Chorych” o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa, a wszyst-
kim chorym i im posługującym udziel daru powrotu do zdrowia 
i potrzebnych sił”.

4. Zaleca się by wielkopostne nabożeństwa były ofi arowane w in-
tencji o ustanie epidemii koronawirusa.

5. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafi i, aby 
poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zaraże-
nia. Należy pełnić dyżur spowiedniczy przynajmniej 30 min. przed 
rozpoczęciem Mszy Świętej.

6. Biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe dotyczące we Mszy 
Świętej zaleca się, by uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby 
związane z zamówioną intencją mszalną.

7. Duszpasterzom zaleca się powściągliwość w komentowaniu 
aktualnych wydarzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.





IV. DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZMIANY 
NA URZĘDZIE BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

1.
LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO INFORMUJĄCY 

O DECYZJI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
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2.
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ 

W POLSCE

ŚWIDNICA: BP IGNACY DEC PRZECHODZI 
NA EMERYTURĘ. 

BP MAREK MENDYK – NOWYM BISKUPEM 
ŚWIDNICKIM

N.3810/20
KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Ignacego Deca z posługi 
biskupa świdnickiego.

2. Mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa po-
mocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka.

Warszawa, 31 marca 2020 roku.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
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3.
WAKAT NA STOLICY BISKUPIEJ

A IMIĘ BISKUPA 
W MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ

OBJAŚNIENIE
Zgodnie dekretem De nomine episcopi in prece eucharistica pro-

ferendo z dn. 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji 
ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z ofi cjalnym komentarzem w biu-
letynie Notitiae 1972 (s. 349nn), jeśli po przyjęciu przez Papieża 
rezygnacji dotychczasowego Biskupa zostaje on do czasu kanonicz-
nego objęcia stolicy przez nowo mianowanego Biskupa mianowany 
Administratorem Apostolskim, w modlitwie eucharystycznej wymie-
nia się nadal imię dotychczasowego Biskupa.

Formuła liturgiczna pozostaje zatem niezmieniona: „z naszym 
Biskupem Ignacym” (nie używa się formy „z Administratorem itd.”).

Imię nowego Biskupa będzie się wspominać się w modlitwie eu-
charystycznej od dnia kanonicznego objęcia diecezji (por. Ceremoniał 
Lit. Posługi Biskupów 1163).

Świdnica, 31 marca 2020 r.

Ks. dr Stanisław Chomiak 
Kanclerz Kurii
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4.
LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO 

INFORMUJĄCY O USTANOWIENIU BISKUPA 
ŚWIDNICKIEGO ADMINISTRATOREM 

APOSTOLSKIM DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ



V. KALENDARIUM BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

ROK 2020

Styczeń
01 I 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 10.00. 
01 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
02 I 2020 Msza św. koncelebrowana z homilią w kaplicy do-

mowej dla pracowników Świdnickiej Kurii Biskupiej, 
Sądu Biskupiego i Caritas Diecezji Świdnickiej oraz 
błogosławienie kolędowe mieszkańców i pracowników 
Świdnickiej Kurii Biskupiej i Sądu Biskupiego, godz. 
9.30-12.00. 

02 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

02 I 2020 Kolęda w rezydencji biskupa pomocniczego, godz. 
19.00.

03 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.00-9.30.

03 I 2020 Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Władysława 
Kujawskiego, ojca ks. Mariana, proboszcza parafi i pw. 
Trójcy Świętej w Olszanach, kościół pw. św. Jacka we 
Wrocławiu; złożenie trumny do rodzinnego grobu na 
miejscowym cmentarzu, godz. 11.00-13.00. 

03 I 2020 Odwiedziny chorego ks. Wojciecha Jasińskiego 
w Szpitalu we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej, 
godz. 14-15.00.

04 I 2020 Msza św. koncelebrowana z homilią w Domu Księży 
Emerytów w Świdnicy oraz odwiedziny duszpa-
sterskie – kolęda w mieszkaniach księży, godz. 
11.00-13.00.

04 I 2020 Udział w IX parafi alno-gminnym koncercie kolędowym 
(z udziałem artystów z Zespołu PARTITA, kościół pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu, 
godz. 16.00.
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04 I 2020 Udział w koncercie kolędowym w wykonaniu Eleni, 
kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych 
Bogaczowicach, godz. 17.00.

04 I 2020 Msza św. z homilią oraz nabożeństwo fatimskie z ra-
cji pierwszej soboty miesiąca w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju – Sokołówka, 
godz. 20.00-22.30.

05 I 2020 Msza św. z homilią dla sióstr w kaplicy domowej, 
godz. 8.00.

05 I 2020 Udział w uroczystości srebrnego jubileuszu święceń 
biskupich ks. biskupa Stefana Regmunta, kościół 
Ducha Świętego w Zielonej Górze, godz. 12.00. 

05 I 2020 Wizyta duszpasterska - kolęda na plebanii parafi i pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, 
godz. 18.00.

06 I 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 13.00. 
06 I 2020 Udział w Orszaku Trzech Króli w Świdnicy pod hasłem 

„Cuda, cuda ogłaszają”, godz. 14.00-15.45.
06 I 2020 Spotkanie noworoczne z kolędnikami w restauracji 

„Zagłoba” w Świdnicy, godz. 17.00-19.00.
07 I 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 

oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

07 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

07 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

08 I 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05. 

08 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30-12.30.

08 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

09 I 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
09 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.00-12.30. 
09 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
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09 I 2020 Udział w spotkaniu noworocznym samorządow-
ców regionu wałbrzyskiego, zorganizowanym przez 
dra Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha, 
Wałbrzych, Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua-
Zdrój, godz. 18.00.

09 I 2020 Msza św. z homilią dla alumnów WSD w Świdnicy, 
kaplica seminaryjna, godz. 20.00. 

10 I 2020 Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Wojciecha Jasińskiego, 
proboszcza parafi i pw. św. Jana Chrzciciela 
w Starczowie, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Starczowie, godz. 11.00; złożenie trumny z ciałem do 
grobu na cmentarzu przy kościele, godz. 11.00-13.15.

10 I 2020 Spotkanie opłatkowo-noworoczne nauczycieli i kate-
chetów miasta Świdnicy oraz przedstawicieli instytucji 
oświatowych, aula w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
16.00. 

11 I 2020 Msza św. z homilią dla członków Towarzystwa 
Przyjaciół Anny Jenke oraz Bractwa Św. Józefa, ko-
ściół pw. św. Józefa w Świdnicy, godz. 9.00. 

11 I 2020 Spotkanie opłatkowo-noworoczne z członkami 
Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke oraz z Bractwem 
św. Józefa, restauracja „Pod Basztą” w Świdnicy, godz. 
10.15.

11 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

11 I 2020 Wizyta duszpasterska (kolęda) w rodzinie Umińskich 
w Ząbkowicach Śląskich, godz. 20.00. 

12 I 2020 Msza św. z homilią w kościele pw. Matki Bożej 
Anielskiej w Udaninie, godz. 12.00.

12 I 2020 Spotkanie opłatkowo-noworoczne w mieszkańcami 
Udanina (głównie z seniorami), Szkoła Podstawowa 
w Udaninie, godz. 14.00-16.15.

12 I 2020 Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków i sympa-
tyków PiS regionu wałbrzyskiego, z udziałem ministra 
Michała Dworczyka, szefa Gabinetu Premiera RP, 
wiceministrów: Wojciecha Murdzka i Ireneusza Zyski, 
europosłanki Anny Zalewskiej i senatora Aleksandra 
Szweda, Hotel Park, godz. 17.00. 
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12 I 2020 Udział w koncercie kolęd i pastorałek oraz utworów pa-
triotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu, z udziałem solistów, 
kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy, 
godz. 19.00.

13 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

13 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

14 I 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

14 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

14 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

15 I 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05. 

15 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30-12.30.

15 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

15 I 2020 Spotkanie noworoczno-opłatkowe w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, godz. 
17.00. 

16 I 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
16 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.30-12.30.
16 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
16 I 2020 Udział w spotkaniu noworoczno-opłatkowym z człon-

kami Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich regionu wałbrzyskiego, re-
stauracja i hotel „Maria” w Wałbrzychu, godz. 16.00. 

16 I 2020 Msza św. z homilią dla alumnów WSD w Świdnicy, 
kaplica seminaryjna, godz. 19.45. 

17 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.



103Kalendarium Biskupa Świdnickiego

17 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

18 I 2020 Msza św. z homilią dla dzieci – kolędników mi-
syjnych z terenu diecezji świdnickiej, kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP w Bielawie, godz. 10.00.

18 I 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej dla 
grup apostolskich: Róż Żywego Różańca, Straży 
Honorowej NSPJ, Kół Radia Maryja, Towarzystwa 
Przyjaciół WSD w Świdnicy, Rady Parafi alnej, 
godz. 12.00. 

18 I 2020 Spotkanie opłatkowo-noworoczne ugrupowania 
„Porozumienie” (Zjednoczona Prawica) z rejo-
nu dzierżoniowskiego, z udziałem wiceministra 
Wojciecha Murdzka, restauracja „Wilczy Głód”), ul. 
Staszica 32. Dzierżoniów, godz. 14.30. 

18 I 2020 Rozważanie w czasie Apelu Maryjnego; udział 
w Wielkim Koncercie Uwielbienia Chrystusa i Jego 
Matki Theotokos – Pani Rodości, Głuszyca 2020; 
kościół pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, godz. 
20.30-22.30.

19 I 2020 Msza św. z homilią oraz wprowadzenie ks. Daniela 
Rydza na urząd proboszcza parafi i pw. św. Jana 
Chrzciciela w Starczowie (dekanat Kamieniec 
Ząbkowicki), godz. 13.00. 

19 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

19 I 2020 Nieszpory Niedzielne w katedrze świdnickiej z udzia-
łem przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich 
z rozważaniem ks. dra Piotra Nikolskiego, probosz-
cza parafi i prawosławnej w Świdnicy oraz ze słowem 
pozdrowienia ks. biskupa Waldemara Pytla, bisku-
pa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, godz. 17.00. 

20 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-10.30.

20 I 2020 Spotkanie noworoczno-opłatkowe z pracownikami me-
diów z terenu diecezji świdnickiej, WSD w Świdnicy, 
godz. 11.00. 
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20 I 2020 Udział w wykładzie ks. prof. Dariusza Kowalczyka, dzie-
kana Wydziału teologii Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w Rzymie na temat ... godz. 17.00.

21 I 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

21 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

21 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

22 I 2020 Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Stanisława Pasyka, 
proboszcza parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w latach 1972-2007) w kościele pw. NMP Królowej 
Polski w Świdnicy, godz. 11.00; złożenie trumny z cia-
łem do grobu na cmentarzu parafi i katedralnej przy 
Alei Brzozowej, godz. 12.30.

22 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

22 I 2020 Wyjazd do Łomży, godz. 16.15.
23 I 2020 Homilia żałobna podczas Mszy św. pogrzebowej, 

koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 
KEP za śp. ks. biskupa Stanisława Stefanka, bi-
skupa łomżyńskiego seniora, katedra łomżyńska, 
godz. 11.00. 

24 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

24 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

24 I 2020 Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd 
Powiatu Świdnickiego i „Wspólnotę Samorządową” 
Świdnicy dla Związków Kombatanckich i Żołnierskich 
Ziemi Świdnickiej oraz Świdnickie Stowarzyszenie 
Patriotyczne, restauracja „Pod Wierzbą” w Świdnicy, 
godz. 17.00.

25 I 2020 Udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym na 
Studium Organistowskim Diecezji Świdnickiej, sala 
na plebanii katedralnej, godz. 10.00. 
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25 I 2020 Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Henrykę 
Tomaszczuk, mamę ks. Romana (o. Cypriana), ko-
ściół pw. św. Narodzenia NMP w Miękini; złożenie 
trumny do grobu na miejscowym cmentarzu, godz. 
13.00-15.00. 

26 I 2020 Msza św. w katedrze świdnickiej za śp. ks. prałata 
Dionizego Barana, w 25. rocznicę jego śmierci, godz. 
10.00.

26 I 2020 Msza św. z homilią dla pracowników służby zdrowia 
regionu wałbrzyskiego; kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP w Szczawnie-Zdroju oraz spotkanie noworocz-
ne przy wspólnym obiedzie, Restauracja „U Violi” 
w Szczawnie-Zdroju, godz. 12.00. 

26 I 2020 Wygłoszenie rozważania podczas nabożeństwa eku-
menicznego w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja 
Cudotwórcy, przy ul. Łukasińskiego 49 w Świdnicy, 
godz. 17.00. 

27 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

27 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

28 I 2020 Msza św. z homilią w kaplicy maryjnej w katedrze świd-
nickiej oraz nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej, 
godz. 9.00.

28 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

28 I 2020 Msza św. z homilią z okazji liturgicznego wspomnienia 
św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni katolickich, 
kaplica WSD w Świdnicy, godz. 16.00.

28 I 2020 Wygłoszenie okolicznościowego wykładu pt. 
„Aktualność fi lozofi i i teologii św. Tomasza z Akwinu” 
podczas akademii ku czci św. Tomasza z Akwinu, 
patrona uczelni katolickich, aula seminaryjna, godz. 
17.00.

29 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

29 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
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30 I 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
30 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.30-12.30.
30 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
30 I 2020 Msza św. z homilią dla alumnów WSD w Świdnicy, 

kaplica seminaryjna, godz. 19.45. 
31 I 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

9.30-12.00.
31 I 2020 Spotkanie służb miejskich i przedstawicieli parafi i 

i instytucji oświatowych w sprawie kolejnej edycji 
uczczenia 15. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, 
magistrat w Wałbrzychu, godz. 13.00.

31 I 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

31 I 2020 Spotkanie noworoczne ze strażakami: PSP i OSP po-
wiatu świdnickiego, świetlica Wiejska w Kłaczynie, 
godz. 17.00.

Luty 
01 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
01 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy WSD w Świdnicy pod-

czas rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej 
diecezji świdnickiej, godz. 17.00. 

01 II 2020 Msza św. z homilią oraz nabożeństwo fatimskie z ra-
cji pierwszej soboty miesiąca w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju – Sokołówka, 
godz. 20.00-22.30.

02 II 2020 Procesja ze świecami oraz Msza św. z homilią w ko-
ściele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy 
dla osób życia konsekrowanego, z okazji XXIV 
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, godz. 
12.00.

02 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

03 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.
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03 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

03 II 2020 Spotkanie z księżmi dekanatu Strzegom w związku 
z nadchodzącą wizytacją kanoniczną parafi i deka-
natu strzegomskiego, plebania par. pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, godz. 19.00.

04 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy maryjnej w katedrze świd-
nickiej oraz nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej, 
godz. 9.00.

04 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

04 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

04 II 2020 Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej WSD 
w Świdnicy, godz. 16.00.

05 II 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-9.55.

05 II 2020 Msza św. koncelebrowana z homilią, z neoprezbite-
rami, kaplica WSD w Świdnicy, godz. 10.00. 

05 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.30-12.30.

05 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

06 II 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
06 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.30-12.30.
06 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
06 II 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej o powoła-

nia kapłańskie, zakonne i misyjne z racji pierwszego 
czwartku miesiąca, godz. 18.00.

07 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.00.

07 II 2020 Homilia podczas Mszy św. koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem ks. abpa Józefa Kupnego, metropolity wro-
cławskiego z okazji 50. rocznicy święceń biskupich ks. 
kard. Henryka Gulbinowicza, kaplica w Metropolitalnej 
Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu, godz. 15.00. 
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08 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.00-12.30.

08 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

09 II 2020 Msza św. z homilią w kościele NMP Królowej Polski 
w Świdnicy z okazji 80. rocznicy pierwszej masowej 
wywózki Polaków na Syberię, godz. 9.30. 

09 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

10 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

10 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

11 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy maryjnej w katedrze świd-
nickiej oraz nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej, 
godz. 9.00.

11 II 2020 Msza św. z homilią w koście pw. św. Andrzeja Boboli 
w Świdnicy z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych, z okazji XXVIII Światowego Dnia Chorego, 
godz. 11.00. 

11 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

12 II 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05.

12 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

12 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

13 II 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
13 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.30-12.30.
13 II 2020 Spotkanie z pracownikami Świdnickiej Kurii Biskupiej 

z okazji imienin ks. dra Daniela Marcinkiewicza oraz 
ks. dra Grzegorza Umińskiego, aula kurialna, godz. 
12.30-13.30.

13 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
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13 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy WSD w Świdnicy, godz. 
19.45.

14 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

14 II 2020 Spotkanie z księżmi, mieszkańcami Domu Księży 
Emerytów w Świdnicy, z okazji imienin ks. dra 
Grzegorza Umińskiego, godz. 13.00.

14 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

15 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

16 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy domowej dla sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, godz. 8.00.

16 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

17 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-11.30.

17 II 2020 Spotkanie biskupów metropolii wrocławskiej z okazji 
imienin ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, Dom 
Biskupi w Legnicy, godz. 13.00.

18 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

18 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

18 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

18 II 2020 Towarzyszenie w pracach remontowych w katedrze 
świdnickiej, godz. 15.15-17.15.

19 II 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05.

19 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

19 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

20 II 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
20 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.30-12.30.
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20 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

20 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy WSD w Świdnicy, godz. 
19.45.

21 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

21 II 2020 Spotkanie z proboszczami miasta Świdnicy w związku 
z remontem katedry świdnickiej, godz. 10.00-11.00.

21 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

21 II 2020 Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego, kaplica 
Matki Bożej Jasnogórskiej, godz. 21.00.

21 II 2020 Wysłuchanie konferencji ascetycznej i modlitwa ró-
żańcowa podczas nocnego czuwania wiernych parafi i 
pw. św. Józefa i innych wiernych ze Świdnicy, kaplica 
Matki Bożej Jasnogórskiej, godz. 21-45-23.50.

22 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej 
podczas nocnego czuwania, godz. 00.00.

22 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, 
godz. 7.30.

22 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

23 II 2020 Msza św. z homilią oraz poświęcenie kaplicy na Osiedlu 
XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich, godz. 11.30.

24 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

24 II 2020 Spotkanie z księżmi w sprawach fi nansowych, aula 
kurialna, godz. 15.00.

25 II 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

25 II 2020 Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Krystynę 
Białobrzeską, matkę ks. Sławomira Mariana, pro-
boszcza parafi i pw. św. Jakuba w Pieszycach, ko-
ściół pw. św. Faustyny we Wrocławiu (Biskupin); 
złożenie trumny do grobu na cmentarzu parafi i pw. 
św. Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej, godz. 
12.00-14.00. 
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26 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

26 II 2020 Wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele 
pw. św. Józefa w Świdnicy; procesja pokutna od ko-
ścioła stacyjnego św. Józefa w Świdnicy do katedry 
świdnickiej, godz. 17.30; Msza św. z homilią w kate-
drze świdnickiej z obrzędem poświęcenia i posypywa-
nia głów popiołem – na rozpoczęcie Wielkiego Postu 
2020 r., godz. 18.00. 

27 II 2020 Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Dziennego 
Pobytu „SENIOR + w Bielawie, Bielawa, ul. 
Lotnicza 5, godz. 10.00.

27 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
12.15-13.15.

27 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

28 II 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30.

28 II 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

28 II 2020 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji 
przebłagania Pana Boga za grzechy wykorzystywania 
seksualnego nieletnich przez osoby duchowne i po-
sługujące w Kościele, katedra świdnicka, godz. 17.30.

28 II 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej, godz. 18.00.
29 II 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z obrzędem 

ustanowienia lektorów, godz. 9.00. 
29 II 2020 Msza św. z homilią w ramach Wielkopostnego Dnia 

Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej, bazylika strzegomska, godz. 12.30.

Marzec 
01 III 2020 Msza św. z homilią w kościele pw. św. Andrzeja 

Boboli w Świdnicy, z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, godz. 10.30.

01 III 2020 Msza św. z homilią w Kolegiacie Matki Bożej Bolesnej 
i Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, z oka-
zji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
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– Niezłomnych, transmitowana przez Telewizję 
POLONIA, godz. 13.00.

01 III 2020 Udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w katedrze 
świdnickiej, godz. 17.00. 

02 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30.00-12.30. 

02 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

03 III 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

03 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30-12.30. 

03 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

03 III 2020 Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej WSD 
w Świdnicy, godz. 16.00-18.00.

04 III 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05.

04 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.00-12.30.

04 III 2020 Spotkanie z księżmi dekanatu Świdnica-Wschód, 
z okazji imienin ks. Kazimierza Gniota, proboszcza 
parafi i pw. św. Mikołaja w Pszennie, plebania tejże 
parafi i, godz. 13.00.

04 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

05 III 2020 Sesja kurialna, godz. 9.15-11.00.
05 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.00-12.30.
05 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
05 III 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej z racji 

pierwszego czwartku miesiąca, godz. 18.00.
06 III 2020 Udział w prezentacji albumu poświęconemu kate-

drze łacińskiej i katedrze ormiańskiej we Lwowie, 
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, godz. 
10.00. 
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06 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
11.30-12.30.

06 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

06 III 2020 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w katedrze 
świdnickiej, godz. 16.30.

07 III 2020 Udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia 
Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich, 
godz. 10.00. 

07 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

07 III 2020 Msza św. z homilią oraz nabożeństwo fatimskie z ra-
cji pierwszej soboty miesiąca w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Polanicy-Zdroju – Sokołówka, 
godz. 20.00-22.30.

08 III 2020 Msza św. z homilią oraz poświęcenie i nałożenie szat 
kanonickich ks. Tomaszowi Świątkowi, proboszczowi 
parafi i w Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku, godz. 11.30.

08 III 2020 Wizyta u ks. bpa Heinricha Timmereversa, biskupa 
Drezna i Miśni, rezydencja biskupia w Dreźnie, godz. 
15.30.

08 III 2020 Msza św. z homilią oraz poświęcenie i nałożenie szat 
kanonickich ks. Marcinowi Ogórkowi, proboszczowi 
parafi i w Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie, Katedra 
Świętej Trójcy, godz. 16.30.

09 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
9.30-12.30. 

09 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

10 III 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.

10 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30-12.30. 

10 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

11 III 2020 Zajęcia dydaktyczne w WSD w Świdnicy, godz. 
8.30-10.05.
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11 III 2020 Msza św. pogrzebowa za śp. Jana Żmudę, ojca ks. 
Marka Żmudy, proboszcza parafi i pw. Zbawiciela 
Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu, 
kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lutyni 
(archidiecezja wrocławska); homilię wygłosił ks. bi-
skup Adam Bałabuch, godz. 12.00. 

12 III 2020 Sesja kurialna, godz. 9.30-11.30. 
13 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

11.00-12.30.
13 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
13 III 2020 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w katedrze 

świdnickiej, godz. 16.30.
13 III 2020 Wprowadzenie w Polsce przez władze państwowe 

stanu „Zagrożenia epidemicznego” i związanych 
z tym restrykcji, dotyczących m.in. ograniczenia liczby 
uczestników liturgii w kościołach (50 osób). 

14 III 2020 Sesja kurialna, godz. 10.00-12.30. 
14 III 2020 Ogłoszenie Dekretu biskupa świdnickiego o dyspensie 

dla osób starszych i dzieci z obowiązku uczestniczenia 
w niedzielnej Mszy św. do 29 marca 2020 r. 

14 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

15 III 2020 Msza św. z homilią w kaplicy domowej, godz. 8.00.
15 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
15 III 2020 Udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w katedrze 

świdnickiej, godz. 17.00. 
16 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

9.30-12.30. 
16 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
16 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 

w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

17 III 2020 Msza św. z homilią w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej 
oraz przewodniczenie nabożeństwu różańcowemu, 
godz. 9.00.
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17 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 
10.30-12.30. 

17 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

17 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

18 III 2020 Sesja kurialna, godz. 10.00-12.30. 
18 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
18 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 

w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

19 III 2020 Msza św. z homilią dla sióstr zakonnych w kaplicy 
domowej, godz. 8.00.

19 III 2020 Sesja kurialna, godz. 10.00-12.00. 
19 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, godz. 

12.00-13.00.
19 III 2020 Msza św. pogrzebowa z homilią za śp. Jerzego 

Kosa, ojca ks. Piotra, wikariusza parafi i katedral-
nej w Świdnicy; złożenie trumny do grobu, kaplica 
cmentarna oraz cmentarz parafi i katedralnej przy Alei 
Brzozowej w Świdnicy, godz. 14.00. 

19 III 2020 Msza św. z homilią dla wspólnoty WSD w Świdnicy; 
przewodniczenie modlitwie różańcowej; Apel 
Jasnogórski, kaplica seminaryjna, godz.19.30-21.20. 

20 III 2020 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w katedrze 
świdnickiej, godz. 9.30.

20 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, na telefon, 
godz. 10.30-12.30.

20 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

20 III 2020 Msza św. z homilią w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Świdnicy na rozpoczęcie ini-
cjatywy modlitewnej Ojca Świętego Franciszka „24 
godziny dla Pana”, godz. 18.30. 

20 III 2020 Udział we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu 
w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy, prowadzonej 
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przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
diecezji świdnickiej, z racji trwania modlitwy „24 go-
dziny dla Pana”, godz. 19.30-21.20.

21 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

21 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

22 III 2020 Msza św. z homilią dla sióstr zakonnych w kaplicy 
domowej, godz. 8.00.

22 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

22 III 2020 Udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w katedrze 
świdnickiej, godz. 17.00. 

22 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

23 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, na telefon, 
godz. 10.00-12.30.

23 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

23 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

24 III 2020 Msza św. z homilią w kaplicy maryjnej w katedrze świd-
nickiej oraz nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej, 
godz. 9.00.

24 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, na telefon, 
godz. 11.00-12.30.

24 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

25 III 2020 Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej w piętnasto-
lecie ingresu i święceń biskupich pierwszego biskupa 
świdnickiego, godz. 12.00. 

25 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 1500.
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25 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

26 III 2020 Sesja kurialna, godz. 10.00-12.00.
26 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 

w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
26 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 

w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

27 III 2020 Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w kaplicy 
domowej, godz. 8.00.

27 III 2020 Przyjęcia w Świdnickiej Kurii Biskupiej, na telefon, 
godz. 10.00-12.30.

27 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

27 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 
20.30. 

28 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

28 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

29 III 2020 Msza św. z homilią dla sióstr zakonnych w kaplicy 
domowej, godz. 8.00.

29 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

29 III 2020 Udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w kaplicy 
domowej, godz. 17.00. 

29 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

30 III 2020 Katecheza rekolekcyjna pt. „Wiara przechodząca 
w modlitwę” wraz z dyskusją na falach Radia Maryja, 
godz.8.30.

30 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.
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30 IV 2020 Skrutinia z kandydatami do święceń diakonatu, WSD 
w Świdnicy, godz. 16.30-18.30.

30 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 

31 III 2020 Katecheza rekolekcyjna pt. „Nadzieja wspomaga-
na przez post i pokutę” z dyskusją na falach Radia 
Maryja, godz.8.30.

31 III 2020 Uroczyste powiadomienie o decyzji Ojca Świętego 
Franciszka, który w odpowiedzi na list biskupa świd-
nickiego z dnia 3 lipca 2019 r., przyjął jego rezygnację 
z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem 
świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego 
diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie zle-
cił mu posługę biskupią w charakterze Administratora 
Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kano-
nicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez 
jego następcę, kaplica domowa biskupa świdnickiego, 
godz. 12.00.

31 III 2020 Udział we wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego 
w katedrze świdnickiej, godz. 15.00.

31 III 2020 Wspólna modlitwa różańcowa w kaplicy domowej 
w intencji zahamowania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa i zachorowań na COVID-19, godz. 20.30. 



VI. DOKUMENTY 
ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

1.
KOMUNIKAT WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO

W SPRAWIE SKŁADEK ZUS 2020
Od 1.01.2020 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie do kwoty 

2.600,00 zł, tym samym wzrosła podstawa do wszystkich ubezpieczeń.
Składka zdrowotna 9 % od podstawy 2.600,00 zł wynosi 234,00 zł 

miesięcznie.
Do ZUS należy wpłacić 9%, czyli 234,00 zł, odliczyć można tylko 

7.75% – 201,50 zł.
Przy wpłacie podatku ryczałtowego do Urzędu Skarbowego można 

odliczyć kwartalnie 3x201,50 zł = 604,50 zł (tyle będzie mógł odliczyć 
tylko ten, kto płaci pełną składkę zdrowotną).

W przypadku opłacania składek od różnicy, odliczenia od podatku 
dokonuje się wg indywidualnego wyliczenia. Odliczyć można wyłącz-
nie składkę zdrowotną w wysokości 7.75%. Składka na ubezpieczenie 
społeczne wynosi 151,78 zł.

Ponadto od 01 stycznia 2020 podatek dochodowy należy wpłacać 
na indywidualne konto podatnika. Nr konta możemy uzyskać poprzez 
generator (na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikro-
rachunku-podatkowego) wpisując nr Pesel lub NIP.

Ks. Józef Siemasz
Dyrektor Wydziału Gospodarczego

Ks. Piot r Ochoński
Referent Wydziału Gospodarczego
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2.
ZAPROSZENIE OJCÓW PAULINÓW DO UDZIAŁU 

W MĘSKIM RÓŻAŃCU W PIERWSZE SOBOTY 
MIESIĄCA

ŚWIDNICA, 4 STYCZNIA 2020 R.

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 stycznia 2020 r., w ramach nabożeń-
stwa pierwszosobotniego, razem z Wojownikami Maryi przy parafi i 
pw. św. Józefa w Świdnicy, ul Kotlarska 19, inaugurujemy „Męski 
Różaniec”. Wyjście na ulice naszego miasta z różańcem poprzedzi 
Msza św. o godz.11.00. 

Po Mszy św. obecni mężczyźni wyruszą sprzed kościoła św. Józefa 
z ikoną Matki Bożej i modlitwą, zmierzając przez Rynek pod pomnik 
św. Jana Pawła II przy katedrze. Tam wspólnie zostanie odmówio-
ny różaniec wynagradzający. Zaproszenie kierujemy do wszystkich 
mężczyzn, w tym szczególnie do ojców z synami.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

o. Tomasz Tlałka OSPPE
Koordynator inicjatywy

3.
„ŻYCZLIWYMI BĄDŹMY”

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 

 W ROKU PAŃSKIM 2020

Sobota 18 stycznia – godz. 18.00 – Stronie Śląskie – Parafi a pw. 
Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa – Msza św. z formularza 
o jedność chrześcijan na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność.

Niedziela 19 stycznia – godz. 12.00 – Piława Górna – Parafi a pw. 
św. Marcina – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.

Niedziela 19 stycznia – godz. 12.00 – Dzierżoniów – Parafi a pw. 
Chrystusa Króla – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
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Niedziela 19 stycznia – godz. 12.45 – Konary – Parafi a pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego – Msza św. z formularza o jedność 
chrześcijan.

Niedziela 19 stycznia – godz. 17.00 – Świdnica – Katedra – Nieszpory 
ekumeniczne pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, biskupa 
świdnickiego z okolicznościowym słowem ks. dra Piotra Nikolskiego, 
proboszcza parafi i pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy.

Poniedziałek 20 stycznia – godz. 9.00 – Nowa Ruda Słupiec – 
Parafi a pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Msza św. z formularza 
o jedność chrześcijan.

Wtorek 21 stycznia – godz. 18.00 – Świdnica – Parafi a pw. Zesłania 
Ducha Świętego – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan na 
rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność.

Środa 22 stycznia – godz. 8.00 – Bystrzyca Górna – Parafi a 
pw. Wniebowzięcia NMP – Msza św. z formularza o jedność 
chrześcijan.

Czwartek 23 stycznia – godz. 7.00 – Świdnica – Wyższe Seminarium 
Duchowne – Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem 
ks. prof. Jarosława Lipniaka – delegata Biskupa Świdnickiego ds. 
Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, z okolicznościowym sło-
wem bpa Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego.

Czwartek 23 stycznia – godz. 18.00 – Świdnica – Ewangelicki 
Kościół Pokoju – Nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem 
bpa Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego, z okolicznościowym słowem księdza bpa 
Ignacego Deca, biskupa diecezji świdnickiej.

Czwartek 23 stycznia – godz. 18.00 – Wałbrzych – parafi a pw. św. 
Barbary – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.

Piątek 24 stycznia – godz. 17.00 – Kłodzko – parafi a pw. św. Jana 
Pawła II – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.

Sobota 25 stycznia – godz. 17.00 – Strzegom – Bazylika pw. św. 
Piotra i Pawła - Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.

Sobota 25 stycznia – godz. 18.00 – Głuszyca – Parafi a pw. Chrystusa 
Króla – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.

Niedziela 26 stycznia – godz. 12.00. Witoszów Dolny – Parafi a 
pw. Nawiedzenia NMP – Msza Święta pod przewodnictwem ks. prof. 
Bogdana Ferdka – przedstawiciela Metropolity Wrocławskiego 
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ds. Ekumenizmu z okolicznościowym słowem bpa Waldemara Pytla, 
biskupa wrocławskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Niedziela 26 stycznia – godz. 17.00 – Świdnica – Prawosławna 
parafi a pw. św. Mikołaja Cudotwórcy – Nieszpory ekumeniczne pod 
przewodnictwem ks. dra Piotra Nikolskiego.

 

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Jarosław Lipniak
Delegat Biskupa Świdnickiego 

ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

4.
REK OLEKCJE ZIMOWE DLA KATECHETÓW

Strzegom, 10-12 lutego 2020 r.

Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, że 
zimowe rekolekcje dla katechetów odbędą się w dniach 10-12 lute-
go 2020 r. w domu rekolekcyjnym sióstr elżbietanek w Strzegomiu, 
ul. ks. Prał. Stanisława Siwca 3.

Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00, 
a kończą w ostatnim po obiedzie, ok. godz. 15.00. Nie jest to dzień 
skupienia, ale rekolekcje, dlatego katecheta powinien wziąć udział 
w całości ćwiczeń. Nie przewidujemy tzw. „rekolekcji z dojazdu”. 
W programie przewidziana jest m.in. codzienna Eucharystia z ho-
milią, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa, medytacja, 
konferencje ascetyczne, okazja do skorzystania z sakramentu poku-
ty i pojednania, a także spotkanie poświęcone aktualnym sprawom 
katechetycznym. 

Rekolekcje poprowadzi: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, 
rektor PWT we Wrocławiu. 

Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabożeń-
stwa), Liturgię Godzin, różaniec, Pismo Święte, notatnik i przybory 
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5.
KOMUNIKAT O ODWOŁANIU PIELGRZYMKI

MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Katecheci, Drodzy Maturzyści,
w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
z dnia 10 marca br. o odwołaniu wszystkich imprez masowych, z przy-
krością informuję, że XVI Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 
zostaje odwołana. Zachęcam katechetów, duszpasterzy, rodziców 
oraz młodzież do modlitwy w intencji maturzystów i pomyślnego 
przebiegu egzaminów maturalnych.

Ks. Marek Korgul
Wikariusz biskupi ds. katechezy

 Dyrektor Wydziału Katechetycznego

do pisania. Mile widziane są instrumenty muzyczne. Na zakończenie 
katecheci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach 
formacyjno-szkoleniowych.

Udział w rekolekcjach należy zgłaszać najpóźniej do dnia 24 stycz-
nia 2020 r. wyłącznie w Wydziale Katechetycznym Kurii Świdnickiej 
(nie do sióstr!!!): tel. (74) 85 64 404 od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-15.00 lub pocztą elektroniczną: katecheza@diecezja.swidnica.pl.

Następne rekolekcje odbędą się w terminie od 29 czerwca do 
1 lipca 2020 r. w Polanicy- Zdroju.

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego



124 DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

6.
MSZA ŚW. W INTENCJI MATURZYSTÓW

Jasna Góra, 20 marca 2020 r.  

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa i wyraźnymi zaleceniami władz oraz zamknięciem szkół nie 
odbędzie się tegoroczna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. 

Ksiądz Biskup w dniu 20 marca br. udaje się na Jasna Górę, by 
o godz. 11.00 celebrować Eucharystię w kaplicy Cudownego Obrazu. 
Będzie ją ofi arował w intencji tegorocznych Maturzystów: o pomyślne 
zdanie tego ważnego egzaminu i wyboru drogi życiowej. Ksiądz Biskup 
zawierzy Maturzystów i całą nasza diecezję Pani Jasnogórskiej, by 
ustrzegła nas od zagrożenia.

Zachęcamy, szczególnie młodzież maturalną, nauczycieli, wy-
chowawców oraz rodziców maturzystów do duchowej łączności 
z Księdzem Biskupem i włączenie się w modlitwę w tym czasie, np. 
przez śledzenie transmisji na żywo z kaplicy Matki Bożej.

https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/
https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

W duchowej łączności z tegorocznymi Maturzystami

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Świdnickiej Kurii Biskupiej
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7.
 WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA 

DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Zgodnie z tradycją Diecezji Świdnickiej odbędą się kolej-
ny raz Wielkopostne Dni Skupienia Duchowieństwa Diecezji 
Świdnickiej.  Stosownie do tematu roku duszpasterskiego odbędą się 
one pod hasłem „Oto wielka tajemnica wiary”. Prowadzącym będzie 
ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK, prezbiter Diecezji 
Płockiej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pro-
fesor w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, 
przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji Płockiej.

W ramach spotkań odbędzie się także szkolenie związane z wej-
ściem w życie dekretu ogólnego KEP o wprowadzeniu rozmów kano-
niczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa 
kanonicznego.

Spotkania odbędą się w następujących terminach :
29 lutego br. w klasztorze ojców franciszkanów w Kłodzku (deka-

naty północne: Bystrzyca Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, 
Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Nowa Ruda, Nowa 
Ruda-Słupiec, Międzylesie, Ząbkowice-Południe, Ząbkowice-Północ).

14 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Świdnickiej (dekanaty południowe: Bielawa, Bolków, Dzierżoniów, 
Głuszyca, Piława Górna, Strzegom, Świdnica-Wschód, Świdnica-
Zachód, Świebodzice, Wałbrzych-Południe, Wałbrzych-Północ, 
Wałbrzych-Zachód, Żarów.

Dzień Skupienia rozpocznie się o godz. 9.00 i zakończy się wspól-
nym obiadem ok. godz. 13.00. Prosimy o zabranie alb i stół do kon-
celebry Mszy Świętej. 

Ks. Edward Szajda
Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów
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8.
WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

ORAZ REKOLEKCJE DLA NADZWYCZAJNYCH 
SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 

DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Drodzy Bracia, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej 
Diecezji Świdnickiej!

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest wielkim 
darem, jaki został złożony w Wasze ręce. Jest to jednocześnie 
wyraz zaufania, jakim obdarzył Was Kościół i wasze wspólno-
ty parafi alne. Z wypełnianą przez Was posługą wiąże się wielka 
odpowiedzialność i łaska. To dzięki wam, wiele osób chorych 
może regularnie przystępować do Komunii Świętej i przyjmować 
Chrystusa do swoich serc.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej powinna przy-
nosić w życiu osób, które ją pełnią, błogosławione owoce oraz prze-
kładać się na przykład prawdziwie chrześcijańskiego życia. Posługa ta 
wymaga nieustannego rozwoju osobistej więzi z Jezusem Chrystusem 
oraz z Jego Kościołem. Temu właśnie służy formacja stała, do której 
Kościół zaprasza was drodzy Bracia. Dokonuje się ona m.in. przez 
coroczne rekolekcje oraz okresowe dni skupienia.

Pragnę was Bracia Szafarze, zaprosić na tegoroczny wielkopostny 
dzień skupienia oraz rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej Diecezji Świdnickiej.

Wielkopostny dzień skupienia odbędzie się w dniu 29 lutego br. 
w domu parafi alnym im. Jana Pawła II w Strzegomiu (obok bazyliki, 
plac Jana Pawła II 8a). Nasze modlitewne skupienie rozpoczniemy 
o godz. 9.00, a zakończy się ono około godz. 15.00.

Dzień skupienia poprowadzi ks. dr Arkadiusz Chwastyk, wika-
riusz sądowy, proboszcz parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Jaworzynie Śląskiej.

Mszy Świętej podczas tegorocznego dnia skupienia przewodniczyć 
będzie i homilię wygłosi JE ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Zgłoszenia do dnia 25 lutego br. proszę kierować na adres e-mail: 
papierz-1986@o2.pl bądź SMS na nr tel. 694546157 (proszę podać 
imię, nazwisko oraz parafi ę).
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9.
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY TRYBU 

PRACY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Świdnicka Kuria 

Biskupia zmienia tryb pracy swoich urzędów w okresie od 19 do 
odwołania.

Pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji interesantów, jednak co 
do zasady załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie w godz. 
9.00-13.00 wyłącznie drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem 
Internetu (dane kontaktowe poniżej).

W przypadku potrzeby przekazania korespondencji czy też zała-
twienia pilnych spraw prosimy o kontakt pod nr tel. 74 8564400 lub 
z Notariatem Świdnickiej Kurii Biskupiej, tel. 74 8564411.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do ogra-
niczeń wynikających  z nadzwyczajnych okoliczności.

Notariat – 74 8564411; notariat@diecezja.swidnica.pl
Wydział Duszpasterski – 74 8564413; duszpasterstwo@diecezja.

swidnica.pl
Wydział Katechetyczny – 74 8564404; katecheza@diecezja.swid-

nica.pl
Wydział Gospodarczy – 74 8564406; ekonom@diecezja.swidnica.pl

Udział w wielkopostnym dniu skupienia jest obowiązkowy dla 
wszystkich Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji 
Świdnickiej w ramach formacji stałej (bracia, którzy z powodu choroby 
lub innych powodów nie będą mogli uczestniczyć w dniu skupienia, 
proszę o zgłoszenie swojej nieobecności i podanie jej powodu).

Zaplanowane w dniach od 27 do 29 marca 2020 r. Rekolekcje dla 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zostały odwołane w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce.

Ks. Krzysztof Papierz
Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych

Szafarzy Komunii Świętej
Diecezji Świdnickiej
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Księgowość i kasa – 74 8564407 lub 663591382; kasa@diecezja.
swidnica.pl

Ks. dr Stanisław Chomiak 
Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej 

 

10.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TOCZĄCEGO SIĘ 

POSTĘPOWANIA KARNEGO 
WOBEC CZYNÓW DOKONANYCH 

W SANKTUARIUM NA GÓRZE IGLICZNEJ
Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że przed Sądem Rejonowym 

w Kłodzku toczy się postępowanie karne w sprawie sygn. akt II K 521/19 
przeciwko Bartoszowi H. o czyn z art. 157 § 2 k.k. Akt oskarżenia 
w tej sprawie wniosła Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zarzucany oskarżonemu czyn obejmuje spowodowanie w dniu 25 
grudnia 2016 r., po zakończonej Mszy Świętej, na terenie Sanktuarium 
Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze 
Iglicznej obrażeń ciała u księdza kustosza. Ksiądz ten ma w ww. 
sprawie status pokrzywdzonego i korzysta z uprawnień procesowych 
takich, jakie przepisy prawa przewidują dla wszystkich obywateli 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Do Sądu Rejonowego w Kłodzku Prokuratura Rejonowa 
w Bystrzycy Kłodzkiej skierowała też akt oskarżenia obejmujący zarzut 
obrazy uczuć religijnych w trakcie wspomnianego zajścia z 25 grudnia 
2016 r. Według informacji Kurii, przewód sądowy w tej sprawie nie 
został jeszcze otwarty.

Kuria Biskupia z ubolewaniem przyjmuje przy tym liczne relacje 
medialne dotyczące tych spraw, w których przedstawia się przebieg 
zajścia w sposób odmienny niż został ustalony przez organy ściga-
nia, i w których winę za spowodowanie zajścia usiłuje się przypisać 
księdzu kustoszowi sanktuarium na Górze Iglicznej.

Kuria w Świdnicy liczy na to, że obie wyżej wskazane sprawy zo-
staną wyjaśnione przez Sąd i oświadcza, że nie będzie ich w żaden 
sposób komentowała.

Ks. Daniel Marcinkiewicz
Rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej
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1.
ŚP. KS. KANONIK WOJCIECH JASIŃSKI 

(1956-2020)

Urodził się 5 kwietnia 1956 r. w Brzegu Opolskim w rodzinie 
Antoniego i Łucji zd. Czernia. Sakrament chrztu przyjął 12 maja 
1956 r. w kościele parafi alnym pw. Krzyża Świętego w Brzegu. 
W gronie rodzeństwa był brat i trzy siostry. Uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Brzegu. Od najmłodszych lat był ministrantem. 
W roku 1965 przystąpił do I Komunii Świętej. Sakrament bierzmo-
wania przyjął 2 czerwca 1968 r. w swojej parafi i. W latach 1971-1975 
był uczniem LO im. Bolesława Chrobrego w Brzegu. W 1975 roku 
wstąpił do Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu1. 

Studia fi lozofi czno-teologiczne zwieńczył stopniem magistra teolo-
gii na podstawie pracy pt. „Nauka księdza Tomasza Młodzianowskiego 
o sakramentach w ogólności” napisanej pod kierunkiem ks. bpa prof. 
dra hab. Wincentego Urbana2. Święcenia kapłańskie przyjął w ar-
chikatedrze wrocławskiej 23 maja 1981 r. z rąk ks. abp. Henryka 
Gulbinowicza. Po święceniach został wikariuszem w parafi i pw. św. 
Jana Ewangelisty w Oleśnicy (1981-1984), a następnie przez cztery 
lata pracował w parafi i pw. św. Mikołaja w Świebodzicach (1984-1988). 
Ostatni wikariat odbył w parafi i pw. św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy 
(1988-1992). W roku 1992 został mianowany proboszczem parafi i 
pw. Wniebowzięcia NMP w Stobrawie, w dekanacie Brzeg-Północ. 
W roku 1995 uzyskał stopień licencjata teologii. W roku 1998 został 
proboszczem parafi i pw. św. Jana Chrzciciela w Starczowie, dekanat 

1 P. Pojasek, Napełniony Bożą radością. Pogrzeb proboszcza parafi i pw. św. Jana 
Chrzciciela w Starczowie, GN 97 (2020) nr 3 („Gość Świdnicki”, s. V).

2 Wykaz prac dyplomowych. Prace magisterskie, w: Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu 1968-2001, pod. red. I. Deca, Wrocław 2000, s. 398.
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Kamieniec Ząbkowicki, gdzie pozostał aż do śmierci, która nastąpiła 
4 stycznia2020 r. w szpitala we Wrocławiu3.

Każda parafi a charakteryzuje się jakimś szczególnym rysem histo-
ryczno-duszpasterskim, na który ma wpływ wiele okoliczności i osób. 
W parafi i pw. św. Jana Chrzciciela w Starczowie była prężna i liczna 
w latach powojennych grupa kolejarzy; świadczy o tym fi lialny kościół 
pw. MB Częstochowskiej w Kamieńcu, zwany do dziś „kościółkiem 
kolejarzy”. Ten rys relacjonuje dziennikarka „Gościa Świdnickiego” 
Dorota Niedźwiecka: „Pamiętam, jak na początku lat 60., kolejarze 
wznosili go, rozbudowując kaplicę – opowiada opiekujący się kościo-
łem Jan Serafi n. Własnoręcznie organizowali potrzebne materiały. 
O kolejarzach przypominają elementy wystroju kościoła […] To oni, 
licznie, ze sztandarem uczestniczą w uroczystej Mszy św. w święto 
swojej patronki św. Katarzyny; jesienią wyjeżdżają ma pielgrzymkę na 
Jasną Górę4. Związek kolejarzy i parafi an z Matką Bożą Jasnogórską 
uwidocznił przygotowany przez ks. Wojciecha Jubileusz 50-lecia 
ślubów Jasnogórskich, połączony z rocznicą przywiezienia przez 
parafi an, pod kierownictwem ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza 
Rojka, obrazu MB Częstochowskiej z Jasnej Góry5. Oprócz kolejarzy 
ks. Wojciech bardzo cenił strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy tradycyjnie pełnili straż przy Bożym Grobie. 

Owocną pracę duszpasterską ks. Wojciecha dostrzegła wspomnia-
na już dziennikarka Dorota Niedźwiecka. Oto jej relacja: „Ministranci 
i lektorzy nie tylko wspólnie służą do Mszy św. ale także wyjeżdżają na 
wycieczki. Modlą się Róże Żywego Różańca, działa Straż Honorowa, 
a mieszkające na terenie parafi i siostry Bożego Serca6 prowadzą 
Eucharystyczny Ruch Młodych, scholę dziecięcą i wraz z probosz-
czem, katechizują. W rozdawaniu komunii św. pomaga dwóch nad-
zwyczajnych szafarzy Eucharystii. Panie z koła gospodyń wiejskich 
śpiewają w scholii dorosłych7. Szczególną uwagę ks. Wojciech po-
święcał dzieciom komunijnym i ich rodzicom. 

3 P. Pojasek, Napełniony Bożą radością…, dz. cyt., s. V.
4 D Niedźwiecka, Skarb wiary. Panorama parafi i pw. Św. Jana Chrzciciela w Starczowie 

(dekanat Kamieniec Ząbkowicki), GN 85 (2008) nr 15 („Gość Świdnicki”, s. VIII).
5 D. Bareła, 50 lat minęło. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich, GN 83 (2006) nr 36 

(„Gość Świdnicki”, s. I).
6 R. Tomaszczuk, Wszystko na większą chwałę Bożą. Zakony w diecezji. Zgromadzenie 

Sióstr Bożego Serca Jezusa, GN 82 (2005) nr 13 (”Gość Świdnicki”) s. VIII.
7 D. Niedźwiecka, Skarb wiary…, dz. cyt., s. VIII.
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Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, 
gdzie ks. Wojciech uczył religii, po jego śmierci przesłali do redakcji 
Gościa Świdnickiego takie oto świadectwo: „Był bardzo zaangażowany 
w nadanie szkole imienia papieża Jana Pawła II i sztandaru, w po-
wstanie i wzbogacenie Izby Patrona, budowę i odsłonięcie pomnika 
papieża Jana Pawła II, w przygotowanie spotkania przedstawicieli 
społeczności szkolnej z Janem Pawłem II w Krakowie oraz organi-
zowanie pielgrzymek do Wadowic i miejsc świętych”8. Ks. Wojciech 
wspomagał też misjonarzy, drukując i rozprowadzając kalendarze. 
Troszczył się o materialny stan kościoła w parafi i. Oto relacja z 2008 
roku: „Ostatnio przeprowadziliśmy bardzo dużo remontów – podkre-
śla Zbigniew Burczak z rady parafi alnej – dzięki wsparciu fi nansowe-
mu parafi an i ich pracy, często z własnym sprzętem, udało się m.in. 
oba kościoły wymalować, wymienić dachy, wykonać nowe oświetlenie, 
instalację elektryczną i nagłośniającą, uporządkować teren wokół 
świątyń, a w kościele fi lialnym zmienić wystrój prezbiterium i ume-
blować zakrystię, założyć nowe nagłośnienie i dzwony elektryczne”9. 
Owocną pracę ks. Wojciecha dostrzegli jego przełożeni i obdarzyli 
go honorami: kanonika EC (1997 rok)10, kanonika RM (2001 rok)11 
oraz kanonika honorowego Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej (2011 
rok)12. Ks. Wojciech w 2008 roku został mianowany wicedziekanem 
dekanatu Kamieniec Ząbkowicki13.

Pogrzeb ks. kanonika Wojciecha Jasińskiego odbył się 10 stycz-
nia 2020 r. w Starczowie. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył 
ks. bp. Ignacy Dec14.

Ks. Zdzisław Pienio   

 8 P. Pojasek, Napełniony Bożą radością…, dz. cyt., s. V.
 9 D. Niedźwiecka, Skarb wiary…, dz. cyt., s. VIII.
10 „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, 50 (1997) nr 4, s. 448.
11 „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 5 (2008) nr 2, s. 152; P. Palacz, Nominacje 

w diecezji, „Niedziela” 51 (2008) nr („Niedziela Świdnicka”, s. VI).
12 „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 8 (2011) nr 2, s. 169; P. Awdankiewicz, 

Święto patronki Wałbrzycha, „Niedziela” 54 (2011) nr 4 („Niedziela Świdnicka”, s. II).
13 „Świdnickie Wiadomości Kościelne”, 5 (2008) nr 2, s. 152; P. Palacz, Nominacje 

w diecezji, „Niedziela” 51 (2008) nr 25 („Niedziela Świdnicka”, s. VI).
14  Zmarł ks. kan. Wojciech Jasiński, Starczów, „Niedziela” 63 (2020), nr 3 

(„Niedziela Świdnicka”, s. II); P. Pojasek, Napełniony Bożą radością…, dz. cyt., 
s. V; M. Zygmunt, Kapłan ogromnej dobroci, „Niedziela” 63 (2020) nr 4, („Niedziela 
świdnicka”, s. IV-V.
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2.
ŚP. KS. PRAŁAT STANISŁAW PASYK (1935-2020)

Urodził się 23 marca 1935 roku w miejscowości Zamieście w pa-
rafi i Tymbark k. Limanowej w diecezji tarnowskiej, w domu Józefa 
i Marii z domu Śliwa. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo 
rolne. W gronie rodzeństwa było dwóch braci i dwie siostry. W domu 
rodzinnym otrzymał bogobojne wychowanie. Rodzice nauczyli go 
modlitwy i pracy. Czas szkoły podstawowej przypadł na okres dru-
giej wojny światowej. Mimo bardzo trudnych warunków okupa-
cyjnych ukończył szkołę podstawową w Tymbarku i zapisał się do 
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Limanowej. Po ukończeniu 
dziewiątej klasy wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1953 roku wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Bolesława Kominka 15 czerwca 
1958 r. w katedrze wrocławskiej. 

Dla ks. Stanisława Pasyka pierwszą placówką duszpasterską była 
parafi a pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Posługiwał 
tam przez trzy lata (1958-1961). Następnie został skierowany do 
parafi i pw. św. Bonifacego we Wrocławiu. Był tam bardzo gorliwym 
katechetą, pisał listy do rodziców w sprawie lekcji religii ich dzieci. 
Naraził się przez to Urzędowi ds. Wyznań. Władze komunistyczne, 
wyznaniowe, domagały się jego usunięcia z tamtejszej placówki. 
Po trzech latach został przeniesiony do parafi i pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie, gdzie posługiwał tylko jeden rok (1964-1965). 
Następnie został ustanowiony wikariuszem-substytutem w parafi i 
w Zgorzelcu, z przeznaczeniem do obsługi duszpasterskiej wiernych 
w Ujeździe. Tam jego posługiwanie duszpasterskie trwało siedem 
lat. Ksiądz Stanisław Pasyk wybudował przy kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela potrzebną plebanię. Prawdopodobnie to zaważyło, że 
został przysłany do Świdnicy na audiutora do parafi i pw. św. Józefa 
(1972). Proboszczem został mianowany dopiero po dziesięciu latach, 
tzn. w 1982 roku, gdyż wcześniej nie wyrażał na to zgody Urząd 
ds. Wyznań, jako że ks. Stanisław nie bawił się w dyplomację, nie 
stosował zasad ówczesnej poprawności politycznej wobec socjali-
stycznego państwa. Proboszczem jednak został i pełnił ten urząd 
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z dwuletnią przerwą (1995-1997) aż do przejścia na emeryturę 15 
czerwca 2008 r.1.

Trzydzieści kilka lat posługiwania w parafi i pw. św. Józefa 
w Świdnicy od strony duszpastersko-duchowej scharakteryzo-
wał ks. Roman Tomaszczuk, redaktor świdnickiej edycji „Gościa 
Świdnickiego”: „Kiedy w 1984 roku trzeba było rozstrzygnąć, w któ-
rym kościele świdnickim będzie wieczysta adoracja Najświętszego 
Sakramentu, wybrano niewielki, ale centralnie położony kościół pw. 
św. Józefa: «Dziękuję Bogu za to, że świątynia jest otwarta cały 
dzień, że można adorować w niej Chrystusa», mówi zagadnięta przed 
wejściem do kościoła kobieta. «Nie jestem tutejszą parafi anką, ale 
przychodzę do św. Józefa»… Inni cenią sobie, że od kilku lat co-
dziennie w Godzinie Miłosierdzia można liczyć na wspólną modlitwę, 
prowadzoną przez członkinie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, 
te same, które od lat organizują świdnickie Jerycha Różańcowe… 
I jeszcze konfesjonał – jestem pewny, że w żadnym innym kościele 
miasta nie ma tylu godzin dyżuru spowiednika”2. 

Oprócz strony duchowej parafi an ks. Stanisław Pasyk dbał rów-
nież o to, by kościół pw. św. Józefa powrócił do dawnej świetności. 
W 2005 roku powierzył renowację kościoła doświadczonym konserwa-
torom pod kierunkiem E. Grabarczyk. Pani konserwator opowiadała 
o tym, jak z resztek pierwotnej polichromii odtwarzali jej oryginalny 
wygląd: „Musieliśmy zdjąć kilka warstw przemalowań, żeby można 
było poznać oryginalne założenie budowniczych”. Wymagania po-
stawione przez Księdza Prałata były rygorystyczne: mamy używać 
najlepszych materiałów i posługiwać się technikami właściwymi dla 
baroku. To kosztuje, efekt wysiłku będzie trwały, przynajmniej na 
kolejne 20 lat”. Ks. Stanisław przekazał swoim następcom świątynię 
w doskonałym stanie3.

Ks. Stanisław od początku swojej pracy w parafi i realnie oceniał 
potrzeby duszpasterskie mieszkańców Świdnicy i nawet pomimo 
wątpliwości przełożonych był zwolennikiem utworzenia w Świdnicy 
nowych parafi i. To on może być uznawany za twórcę trzech nowych 
parafi i w Świdnicy: pw. NMP Królowej Polski (1981), pw. Ducha 

1 I. Dec, Siejba słowa, t. XIX Część I, Świdnica 2010, s. 327-329.
2 R. Tomaszczuk, Współpracujący z łaską. Panorama parafi i pw. św. Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny w Świdnicy, GN 83 (2006) nr 43 („Gość Świdnicki”, s. VIII).
3 R. Tomaszczuk, Oddać serce św. Józefowi. Kościół św. Józefa wraca do dawnej 

świetności, GN 82 (2005) nr 9 („Gość Świdnicki”, s. VII).
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Świętego (1991) oraz pw. św. Andrzeja Boboli (1995). Był obecny 
przy początkach tych parafi i, które z czasem otrzymały własnych 
proboszczów4. Ochotnie uczestniczył też w różnych uroczystościach 
w tych parafi ach5, jak również zapraszał mieszkańców całej Świdnicy 
do własnego kościoła. Brał również udział w uroczystości 50-lecia 
parafi i Św. Józefa. Udzielał się też w posługach w innych parafi ach 
dekanatu6. Zaprosił też całą społeczność dekanalną na jubileusz 
60-lecia parafi i7. Ks. Biskup Ignacy Dec tak scharakteryzował postać 
ks. Stanisława Pasyka w homilii z okazji uroczystości jego 50-lecia 
święceń kapłańskich: „Jako proboszcz ks. Stanisław Pasyk był bardzo 
wymagający. Wymagał od siebie i od innych. Może niektórzy obu-
rzali się przeciwko jego wymaganiom. W dniu jego jubileuszu trzeba 
uczciwie powiedzieć, że wymagania były stawiane ludziom w trosce 
o ich dobro, o ich głębszy związek z Panem Bogiem. Gorliwą prace 
ks. Stanisława Pasyka dostrzegli jego przełożeni, którzy obdarzyli 
go honorem kanonika RM (1981)8 oraz kapelana honorowego Ojca 
Świętego (1995)9. 

Po przejściu na emeryturę 15 czerwca 2008 r. jako emeryt ks. 
Stanisław pozostał przy parafi i. W miarę możliwości pomagał naj-
pierw swemu następcy, a później ojcom paulinom, którzy w 2012 
roku przybyli do Świdnicy i przejęli duszpasterstwo parafi i pw. św. 
Józefa10. Ostatnie lata życia spędził w Królowej Górnej. Zmarł 14 
stycznia 2020 r. w szpitalu w Nowym Sączu. 

 4 R. Tomaszczuk, Owoc pracy rąk ludzkich. Srebrny jubileusz świdnickiej parafi i 
NMP Królowej Polski, GN 83 (2006) nr 4, („Gość Świdnicki”, s. VII); A. Mazurek, 
Gdy Pan Bóg daje znak…, „Niedziela” 51 (2008) nr 19, („Niedziela Świdnicka”, s. IV); 
P. Awdankiewicz, 15 lat świdnickiej parafi i, „Niedziela” 53 (2010) nr 25, („Niedziela 
Świdnicka”, s. VI); T. Pluta, Parafi a z niemiecko-sowiecką historią, „Niedziela” 53 
(2010) nr 29 („Niedziela Świdnicka”, s. IV).

 5 J. Sąsiadek, Znak najtrwalszy. Szczepanów, GN 72 (1999) nr 42 („Gość 
Wrocławski”, s. 17, 20); A. Dochniak, Parafi a pw. Świętego Ducha w Świdnicy. 
Panorama Diecezji, GN 96 (2019) nr 23 („Gość Świdnicki”, s. VIII); R. Tomaszczuk, 
Wypełniając papieskie orędzie. Nowe miejsce kultu Miłosierdzia Bożego w diecezji, GN 
83 (2006) nr 43 („Gość Świdnicki”, s. VIII).

 6 J. Sąsiadek, Znak najtrwalszy, dz. cyt., s. 17.
 7 .P. J., Huczny jubileusz, GN 70 (1997) nr 10 („Gość Wrocławski, s. 18).
 8 „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 34 (1981) nr 9-10, s. 289.
 9  Schematyzm Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2019, s. 70.
10 P. Awdankiewicz., Paulini zamieszkali w Świdnicy, „Niedziela” 55 (2012) nr 38 

(„Niedziela Świdnicka, s. V).
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Pogrzeb odbył się 22 stycznia 2020 r. w Świdnicy. Mszy św. pogrze-
bowej w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy przewodniczył 
ks. bp Ignacy Dec11. Ciało zmarłego Księdza Prałata zostało złożone 
na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

Bibliografi a dodatkowa:
E. Nawrocki, Kościół parafi alny św. Józefa. Świdnica, „Gość 

Niedzielny” 70 (1997) nr 11 („Gość Wrocławski”, s. 13); M. Habowski, 
11 Listopada w Świdnicy, „Gość Niedzielny” 70 (1997) nr 49 („Gość 
Wrocławski”, s. 14); REZ, Trzech Józefów wyróżnionych, GN 82 (2005) 
nr 27 („Gość Świdnicki”, s. I); R. Tomaszczuk, Wspólnota z łaską. 
Panorama Parafi i pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
w Świdnicy, GN 83 (2006) nr 43 („Gość Świdnicki”, s. VIII); R. 
Tomaszczuk, Relikwie wspomnień. Święci są wśród nas, GN 83 (2006) 
nr 8 („Gość Świdnicki”, s. VII.: xrt, Wciąż szczęśliwi. Złoty jubile-
usz kapłaństwa, GN 85 (2008) nr 24 („Gość Świdnicki”, s. IV); M. 
Zygmunt. Kapłani przedłużają działalność Chrystusa, „Niedziela” 61 
(2018) nr 15 („Niedziela Świdnicka”, s. III); ad, Parafi a pw. NMP 
Królowej Polski w Świdnicy, Panorama Diecezji, GN 92 (2019) nr 18 
(”Gość Świdnicki”, s. VIII).

Ks. Zdzisław Pienio

11 P. Pojasek, Stał się ikoną Świdnicy, GN 97 (2020) nr 5 („Gość Świdnicki, s. V); 
M. Benedyk, Zawdzięczamy Ci tak wiele. Ks. prałat Stanisław Pasyk, „Niedziela” 63 
(2020) nr 5 („Niedziela Świdnicka”, s. VI-VII).





IX. MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

1.
BP IGNACY DEC

Z BOŻĄ RODZICIELKĄ W NOWY ROK – 
ZA CHRYSTUSEM

Świdnica, 1 stycznia 2020 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
świdnickiej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wstęp
Od ośmiu dni pochylamy się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. 

Medytujemy prawdę zawartą w słowach: „Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas” (J 1,14a). Odwieczny Syn Boży, nie prze-
stając być Bogiem, stał się człowiekiem; przyjął w obręb swej Bożej 
istoty naturę ludzką. To wcielenie Syna Bożego dokonało się poprzez 
Maryję Dziewicę, którą Bóg wybrał na Matkę dla Odwiecznego Słowa, 
napełniając Ją pełnią łaski. Maryja odegrała wyjątkową rolę w dziele 
zbawienia i zajmuje w nim istotne miejsce.

1. Oktawa uroczystości Bożego Narodzenia 
W liturgii Kościoła Maryi poświęcony jest ósmy dzień oktawy 

Bożego Narodzenia. dzisiaj patrzymy na Maryję jako Bożą Rodzicielkę. 
Maryja urodziła Jezusa w stajni koło Betlejem. Narodzone Dziecię 
zostało powitane przez pasterzy. Oni byli pierwszymi zwiastunami 
Bożego Narodzenia. Oni pierwsi opowiadali o Nowo narodzonym. 
Potwierdza to znowu dzisiejsza Ewangelia: „Udali sie z pośpiechem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrze-
li, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” 
(Łk 2, 16-17). Ósmego dnia po narodzeniu – jak nam także przypo-
mina dziś czytana Ewangelia – Dziecię poddano obrzezaniu i nadano 
Mu imię Jezus, zgodnie z poleceniem anioła w czasie zwiastowania. 
We wszystkich tych wydarzeniach widzimy Matkę Chrystusa, Bożą 



138 MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

Rodzicielkę. Właśnie Jej Kościół poświęca dzisiejszy dzień, ósmy dzień 
oktawy Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Nowego Roku. Czcimy 
Maryję jako Bożą Rodzicielkę, o której mówi dzisiejsza Ewangelia: 
„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu” (Łk 2, 19). Cieszymy się, że u kresu czasu Bożego Narodzenia 
poświęcamy dzisiejszy dzień w szczególny sposób Matce Najświętszej 
jako Bożej Rodzicielce. 

2. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi 
w dziejach Kościoła
Kościół od początku swego istnienia wierzył w Boskie macie-

rzyństwo Maryi, to znaczy przyjmował, że Maryja jest Matką Boga-
człowieka. Jest Matką Osoby Syna Bożego, a nie tylko Jego ludzkiej 
natury. Jest więc – jak już mówiono w starożytności – Theotokos 
– Bogarodzicielką, Matką Boga, a nie tylko – Christotokos, mat-
ką Chrystusa jako człowieka. Prawdę tę uroczyście ogłoszono już 
na Soborze Efeskim w 431 roku. Głosili ją Ojcowie Kościoła na 
Wschodzie i na Zachodzie. Wielkie zasługi ma w tym względzie św. 
Cyryl Aleksandryjski. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi została 
wkomponowana w jedną z najstarszych modlitw maryjnych, którą do 
dzisiaj odmawiamy, w antyfonie: „Pod Twoją obronę uciekamy się 
święta Boża Rodzicielko”. Antyfona ta w nieco zmienionej formie 
była już znana w III wieku, a więc towarzyszy Kościołowi niemal od 
początku. Nazywamy w niej Maryję Bożą Rodzicielką i zwracamy się 
do Niej z różnymi prośbami. Tajemnica Bożego macierzyństwa Maryi 
przez wiele wieków była rozważana i czczona w okresie świąt Bożego 
Narodzenia. Jednakże z czasem zrodziła się potrzeba poświęcenia 
tej tajemnicy specjalnego dnia. Uwzględniając to zapotrzebowanie, 
papież Pius XI, w związku z 1500. rocznicą Soboru Efeskiego, usta-
nowił w roku 1931 osobne święto Bożego Macierzyństwa NMP, na 
które wyznaczył dzień 11 października. Ten właśnie maryjny dzień 
wybrał papież Jan XXIII w roku 1962 na dzień rozpoczęcia Soboru 
Watykańskiego II (1962-1965). Po reformie kalendarza liturgicz-
nego tajemnicę Macierzyństwa Maryi postanowiono czcić w dniu 
1 stycznia, który to dzień otrzymał rangę uroczystości Świętej Bożej 
Rodzicielki. W związku z tą uroczystością papież Paweł VI napi-
sał w swojej adhortacji apostolskiej Marialis cultus (Kult Maryjny 
– 1974), poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej 
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Maryi Panny, następujące słowa: „W opracowanym na nowo układzie 
okresu Bożego Narodzenia istnieje potrzeba, jak się nam wydaje, by 
powszechna uwaga zwróciła się ku odnowionej uroczystości Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi. Uroczystość ta – wyznaczona stosownie do 
dawnego wskazania miasta Rzymu na pierwszy dzień stycznia – ma 
na celu, by przez uroczysty obchód przypomnieć rolę, jaką Maryja 
spełniła w tej tajemnicy zbawienia, i by uczcić szczególną godność, 
która skutkiem tego przypadła w udziale «Świętej Rodzicielce […], 
przez którą zasłużyliśmy […] przyjąć Sprawcę życia». Nadto uro-
czystość daje wyśmienitą sposobność do ponownego uwielbienia, 
jakie przystoi okazywać narodzonemu Księciu Pokoju, by ponownie 
usłyszeć radosne orędzie ewangeliczne (por. Łk 2, 14) oraz by za 
wstawiennictwem Królowej Pokoju wyprosić u Boga bardzo wiel-
ki dar pokoju. Powodowani tym wszystkim – wobec szczęśliwego 
zbiegu  oktawy Narodzenia Pańskiego z dniem życzeń, początkiem 
roku – wyznaczyliśmy na obchód dnia umacniania pokoju w całym 
świecie, co zyskuje coraz większe uznanie i przynosi już owoce pokoju 
w duszach wielu ludzi”. 

3. Z Maryją w Nowy Rok 
W zacytowanym tekście papież Paweł VI wzywa nas do ufnej 

modlitwy w intencji pokoju. Wspomina także o życzeniach, które 
tego dnia sobie składamy na Nowy Rok. Powierzmy zatem Matce 
Najświętszej, Bożej Rodzicielce, cały Kościół, powierzmy całą ludz-
kość, by Ona u Księcia Pokoju, którego porodziła, wypraszała łaskę 
pokoju dla świata. Zaprośmy Ją na nowo do naszego życia, do na-
szej wędrówki przez Nowy Rok. Z taką Matką nam będzie lżej. Ta 
Matka będzie nam wypraszać Boże błogosławieństwo. Życzmy sobie, 
by Nowy Rok, który dziś rozpoczynamy, upływał nam w zdrowiu, 
pokoju i łaskawości Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Zakończenie
Do wszystkich noworocznych życzeń, które otrzymaliście od swoich 

bliskich i znajomych, dołączmy życzenia dla nas wszystkich, wyrażone 
słowami dzisiejszej liturgii: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swoją łaską. 
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” 
(Lb 6, 24-26). Amen.
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2.
BP IGNACY DEC

DWIE GŁÓWNE DROGI PROWADZĄCE 
DO ZNALEZIENIA BOGA

Świdnica, 6 stycznia 2020 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
świdnickiej w uroczystość Objawienia Pańskiego

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze święto, zwane u nas w Polsce 

popularnie Świętem Trzech Króli, nosi ofi cjalną nazwę w liturgii 
Kościoła jako uroczystość Objawienia Pańskiego. Ta liturgiczna nazwa 
wskazuje na fakt objawiania się Boga człowiekowi. Uporządkujmy 
te sposoby objawiania się Boga ludziom na ziemi, by zatrzymać się 
chwilę dłużej nad ukazaniem się Jezusa Trzem Mędrcom ze Wschodu, 
zwanym też magami czy królami. 

1. Jezus objawia się ludziom
Bóg objawiał się ludziom w dziejach świata poprzez stworzenie 

i poprzez słowa kierowane do ludzi przez wybierane przez siebie 
osoby, a także objawiał się przez zbawcze czyny w dziejach zbawie-
nia. Mamy więc jakby dwie księgi, z których odczytujemy prawdę 
o Bogu: Księgę świata i Księgę Pisma Świętego. Najpełniejsze ob-
jawienie się Boga dokonało się w Jezusie Chrystusie, który naro-
dził się w Betlejem i objawiał się systematycznie ludziom. Możemy 
powiedzieć, że w chwili narodzenia, Jezus został najpierw powitany 
przez swoją matkę Maryję i Józefa, swego opiekuna. Potem – za 
wezwaniem aniołów – zjawili się przed Jezusem betlejemscy pasterze, 
reprezentujący naród wybrany, który oczekiwał na Mesjasza. Byli to 
prości ludzie, być może nie umieli ani czytać ani pisać. Po nocnej 
wizycie w grocie betlejemskiej opowiadali następnie innym o tym, 
co widzieli i co słyszeli. 

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że kolejnymi ludźmi, 
którzy przybyli do Jezusa byli Mędrcy ze Wschodu. Przybyli oni 
z daleka i stanęli przed Jezusem jako przedstawiciele narodów 
pogańskich. Fakt ten należy zinterpretować, że Jezus przyszedł 
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dla wszystkich. Apostoł Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu 
do Efezjan tłumaczy nam, że poganie stali się „współdziedzicami 
i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie 
Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3, 6). Jest to bardzo ważne stwier-
dzenie. Zawiera ono prawdę, że Jezus przyszedł na ziemię dla 
wszystkich ludzi, przyszedł obdarzyć światłem ewangelicznej praw-
dy wszystkie narody świata i zbawić całą ludzkość. Jezus jest także 
dziś dla wszystkich: dla wszystkich narodów, ludzi wszystkich ras, 
kultur, religii, dla wszystkich naukowców, polityków, przemysłow-
ców, także ateistów. Dlatego dziś modlimy się, aby Jezus został 
rozpoznany i przyjęty jako Zbawiciel przez wszystkie narody świata, 
także przez ludzi, którzy żyją na co dzień z nami. Jezus przyszedł 
dla wszystkich i do wszystkich, a wiemy, że dzisiaj nadal jeszcze 
jest nieznany pięciu miliardom ludności świata. Modlimy się, aby 
spełniły się dziś śpiewane słowa: „Uwielbią Pana wszystkie ludy 
ziemi” (Ps 72, 11). 

Zwróćmy uwagę na charakterystyczne rysy poszukiwania i zna-
lezienia narodzonego Mesjasza przez trzech Mędrów ze Wschodu.

2. Poszukiwanie Boga na wzór Mędrców
Najpierw zauważmy, że Mędrcy szukali prawdziwego Boga na 

dwóch drogach: na drodze religijnej wiary i na drodze rozumu, drodze 
ówczesnej nauki. Są więc następcami Abrahama idącego do Ziemi 
Obiecanej, ale także Sokratesa i innych fi lozofów, którzy odkrywali 
Boga na drodze rozumu, na drodze zdroworozsądkowego dociekania 
prawdy.

Po drugie: Pana Boga trzeba poszukiwać pomimo wielu przeszkód 
i trudności. Poszukiwanie Boga wymaga trudu i wytrwałości. Kto 
chce lepiej poznać Chrystusa, kto chce pełniej wniknąć w tajemnicę 
Boga, musi podjąć wysiłek. Zresztą, wszelkie poznanie bywa trudne. 
Ileż muszą np. namęczyć się uczniowie, studenci, by dobrze zdać 
egzaminy. Ileż wysiłku musi włożyć badacz naukowy, żeby dojść do 
wyników, żeby wiedzę posunąć naprzód. Podobnie jest i w dziedzinie 
poznawania Boga. Tu też jest potrzebny duży wysiłek. 

W tym poszukiwaniu Boga czasem nam przeszkadzają inni. W na-
szym dążeniu do Pana Boga natrafi amy na podstępnych Herodów. 
Mędrcy poradzili sobie z nim. Jest to wskazówka dla nas, byśmy nie 
dali się zwodzić dzisiejszym Herodom. 
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Szukajmy Pana Boga w Piśmie Świętym, szukajmy Go w czytaniu 
książek teologicznych i prasy katolickiej, w słuchaniu Radia Maryja, 
oglądaniu telewizji TRWAM. Doświadczajmy i rozpoznawajmy Boga 
w głosie naszego sumienia, szukajmy Go i rozpoznawajmy w wyda-
rzeniach codziennego życia.

Po trzecie, poznanemu Bogu winniśmy oddawać chwałę i uwielbie-
nie. Wiedzieli o tym Mędrcy, dlatego oznajmili: „Ujrzeliśmy bowiem 
Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 
2). Mędrcy nie tylko deklarowali, gdy byli w drodze, że przybywają, 
by oddać Mu pokłon. Faktycznie to uczynili. Ewangelista odnotował: 
„Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką jego, Maryją, upadli 
na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11a).

Znalezionemu Bogu winniśmy składać pokłon, oddawać chwałę. 
Trzeba mieć do tego nieco pokory. Oddawanie Bogu chwały to nasze 
ważne zadanie. Nie lękajmy się nieść Bogu chwałę. Leży w tym nasza 
wielkość a nie małość, jak nam wmawiają ateiści. 

Mędrcy upadli na twarz. W Kościele są sytuacje, w których pa-
damy przed Bogiem na twarz. czynimy to w Wielki Piątek na po-
czątku liturgii. Czynią to kandydaci do święceń kapłańskich, czynią 
to siostry zakonne w czasie składania ślubów wieczystych. Padają na 
twarz przed Bogiem. Nie wstydźmy się oddawać Bogu chwały. Nie 
wstydźmy się oddawać mu pokłonu.

Po czwarte: Bogu należy składać ofi ary „I otworzywszy swe skar-
by, ofi arowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 11b). Stając 
dziś przed Jezusem, nie musimy czuć się zażenowani. Możemy Mu 
ofi arować znaczące dary. Złoto symbolizuje miłość, kadzidło wyraża 
pragnienie, tęsknotę za Bogiem, natomiast mirra to ból, trud i cier-
pienie wpisane w nasze życie. Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich 
darów. Wystarczy, że oddamy Mu naszą miłość, nasze pragnienia, 
tęsknoty oraz słabości i rany, czyli wszystko, co jest nasze. Święty 
Ambroży napisał: „Bóg nie zwraca zbytniej uwagi na to, co Mu da-
jemy, ale raczej na to, co zachowujemy dla siebie”. 

Po piąte: Po spotkaniu z Bogiem, obieramy lepsze drogi. Mędrcy 
po spotkaniu z Jezusem zostali ostrzeżeni, by w drodze powrotnej 
nie wracać do Heroda. Gdy Herod ich żegnał w Jerozolimie powie-
dział do nich: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu 
pokłon” (Mt 2, 8). Wiemy, że słowa te były przewrotne, podstępne. 
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Mędrcy posłuchali Bożego wskazania, nie spełnili prośby Heroda – 
„inną drogą udali się do ojczyzny”. Nasze coniedzielne spotykanie 
się z Jezusem winno też sprawiać, byśmy nie przystawali do ludzi, 
którzy walczą z Bogiem, którzy – mówiąc językiem sportowym „nie 
grają z nami w jednej drużynie”. Nasze spotkanie z Bogiem winno 
nas przemieniać w lepszych ludzi, winno wpływać na zmianę dróg 
naszego życia, naszego postępowania.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, w postawie Trzech Mędrców oddajmy hołd 

Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Złóżmy też nasze dary. Niech to 
będzie nasza gotowość na pełnienie woli Bożej. Prośmy także, żeby 
Jezus został rozpoznany i pokochany przez wszystkie narody świata, 
by mogły się wypełnić słowa dzisiejszego refrenu responsoryjnego: 
„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi” (Ps 72, 11). Amen. 

3.
BP IGNACY DEC

JEZUS I TRĘDOWATY

Świdnica, 11 stycznia 2020 r. – Homilia wygłoszona w kościele 
pw. św. Józefa dla Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke 

w Świdnicy z okazji spotkania opłatkowego

Wstęp

Czcigodny Ojcze Dariuszu wraz z całą tutejszą wspólnotą 
ojców i braci paulinów, stróżowie tego Diecezjalnego 
Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodzin;

Wszyscy czcigodni bracia kapłani;

Droga pani Edwardo i wszyscy członkowie i przyjaciele 
Towarzystwa Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke;

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
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W dzisiejszej Ewangelii mamy dwóch bohaterów: Jezusa Chrystusa 
i człowieka trędowatego. Przypatrzmy się z bliska tym bohaterom 
i odkryjmy, co mają nam oni do przekazania, w czym ich możemy 
dzisiaj naśladować. Zacznijmy od człowieka trędowatego.

1. Postawa człowieka trędowatego
Na początku przypomnijmy, że trąd był i jest straszną chorobą, 

powodującą gnicie i odpadanie kolejnych części ciała. W czasach 
Pana Jezusa trędowaci byli izolowani od społeczeństwa. Mieszkali 
oddzielnie poza miastem, tworzyli wspólnoty trędowatych. Ludzie 
ich unikali nie tylko z lęku przed zarażeniem się, ale także dlate-
go, żeby nie doznać rytualnego zanieczyszczenia. Trędowaci mieli 
obowiązek dzwonkiem sygnalizować swoją obecność, ażeby zdrowi 
mogli uniknąć jakiegokolwiek z nimi kontaktu.

Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii to ktoś wyjątkowy, to przede 
wszystkim człowiek głębokiej wiary, człowiek pokorny i ufny. Gdy 
ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić” (Łk 5, 12b). Miał więc ten nieszczęśliwy człowiek głę-
boką wiarę w moc Chrystusa i w swej prośbie był bardzo delikatny. Nie 
powiedział np.” Panie, jesteś taki znany cudotwórca, to musisz mnie 
uzdrowić”. Od zwrócił się Chrystusa z wielką delikatnością, mówiąc: 
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Widzimy więc, że trędowaty, to 
człowiek nie natrętny, ale głębokiej wiary, ogromnej pokory i ufności. 
Popatrzmy na drugiego bohatera dzisiejszej Ewangelii.

2. Postawa Jezusa Chrystusa
Jezus w tym spotkaniu z trędowatym objawia swoją niezwykłą dobroć 

i miłość do człowieka w potrzebie. Uwalnia go od trądu. Spoglądając 
na tę ewangeliczną scenę, można by zapytać, dlaczego Jezus, widząc 
chorego, od razu go nie uzdrowił, ale czekał na prośbę z jego strony? 
Prawdopodobnie dlatego, by trędowaty wszedł z Nim w dialog, bowiem 
dialog między ludźmi wprowadza ich w bliskość, skraca ogromnie dystans 
człowieka do człowieka. Wiemy jak ważny jest dialog w małżeństwie, 
jak ważny jest dialog w polityce, w kontaktach z poróżnionymi naro-
dami. Jezus przez podjęcie dialogu i przez okazaną łaskę uzdrowienia 
wszedł w serce i duszę tego trędowatego, wkorzenił się w całą jego 
istotę. Chrystus w tym zdarzeniu objawia sie jako cudotwórca, jako ktoś, 
kto wszystko może, kto przyszedł na świat dla nas, aby nam pomagać. 
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Zapytajmy teraz, w czym możemy naśladować bohaterów opisa-
nego w dzisiejszej Ewangelii zdarzenia?

 3. Przesłanie wydarzenia uzdrowienia trędowatego dla nas
Moi drodzy, godna naśladowania dla nas jest postawa trędowa-

tego: postawa ufności, pokory i delikatności. Ktoś jednak może po-
wiedzieć: „ja nie potrzebuję takiej pomocy, ja sobie sam dam radę, 
zresztą ja nie mam takiej choroby”. Jednakże patrząc na człowieka 
trędowatego, możemy odkryć symboliczny wymiar choroby trądu. 
Fizyczny trąd jest symbolem trądu duchowego, który ma na imię 
grzech. Trąd duchowy bywa o wiele gorszy od trądu cielesnego. Trąd 
cielesny przybliżył chorego do Chrystusa, zaś trąd duchowy zwykle 
oddala od Niego. Gdy na dobre zagnieździ się w sercu ludzkim, 
bardzo trudno jest go stamtąd usunąć. Grzesznik ma bowiem swoje 
racje. Często nie dostrzega swojego duchowego trądu, ale wmawia 
sobie, że jest zdrowy, czyli, że nie ma grzechu. A prawda o nas jest 
taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, stąd wszyscy potrzebujemy 
uzdrowienia. Naszego uzdrowienia pragnie Chrystus. Przecież po to 
przyszedł na świat, aby szukać i zbawiać co było zginęło, i aby nikt 
z odkupionych przez Niego, nie stracił wiecznego życia. Dodajmy 
jeszcze, że człowiek sam nie jest w stanie oczyścić się z grzechu. 
Taką moc ma tylko Bóg. Ludzie niepokorni, napełnieni pychą, mają 
niemały kłopot z przyjęciem tej prawdy. 

Naszym zadaniem dziś jest okazywanie wiele serca i wiele wyro-
zumiałości współczesnym trędowatym, ludziom dotkniętym wszel-
kiego rodzaju grzechami i słabościami. Troska o ich zbawienie jest 
w pewnym sensie także naszym obowiązkiem. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, 
które brzmi: „On jednak usunął się na pustkowie i tam się modlił” 
(Łk 5, 16). Jezus – bardzo zajęty – znajduje czas, by oderwać się d 
tłumu i udać się na modlitwę. To w rozmowie z Ojcem znajduje siłę 
dla swej działalności. Przez to chce nam pokazać, co mamy robić, 
by nasze życie było owocne. Tylko żyjąc w ciągłej obecności Bożej, 
jesteśmy zdolni pokonać wszelkie trudności naszego życia. 

Zakończenie
Moi drodzy, powoli dobiega okres Bożego Narodzenia. Wedle 

tradycji polskiej będą jeszcze u nas trwać spotkania opłatkowe 
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i kolędowanie aż do święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli do 2 lu-
tego. Módlmy się dzisiaj serdecznie, aby Jezus był poznawany i bar-
dziej kochany przez dzisiejsze narody, aby było dla Niego miejsce 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie i świecie. On tylko może uleczyć 
trąd dzisiejszego świata. Amen. 

4.
BP IGNACY DEC

JAKO GRZESZNICY PRZY CHRYSTUSIE

Świdnica, 18 stycznia 2020r. – Homilia w katedrze świdnickiej 
z okazji spotkania noworocznego Żywego Róż Różańca; Honorowej 

Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa; Koła Radia Maryja; 
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego 

w Świdnicy

Wstęp
Umiłowani w Panu, wysłuchawszy relacji o przygodzie celnika 

Leviego z Jezusem. Pochylmy się nad postawą uczestników opisanego 
w Ewangelii zdarzenia. 

1. Zaskakująca decyzja Jezusa
„Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, 

a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, 
siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną»” 
(Mk 2, 13). Z pewnością nigdy nie zrozumiemy motywów i pobu-
dek, dla których Chrystus dokonał takiego wyboru. Co mogło mu 
się spodobać w pogardzanym przez wszystkich, wytykanym palcem, 
celniku? Przecież niczym nadzwyczajnym się nie odznaczał, chy-
ba tym, że dobrze zbierał podatki, że się wysługiwał rzymskiemu 
okupantowi, że nikomu nie przepuścił, jeśli nie wypłacił się do 
ostatniego grosza. Właśnie takiego człowieka Jezus dobrał sobie do 
grona najbliższych współpracowników, do grona Apostołów. Dla nas 
jest to zaskakująca, wielce niezrozumiała decyzja. Gdyby nam było 
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dane wybierać apostołów, z pewnością wybralibyśmy na nich ludzi 
bez cienia jakiejkolwiek słabości. Jezus często zaskakiwał swoim 
mówieniem i działaniem, ale zawsze miał rację. Czas pokazał, że 
decyzja wyboru Lewiego na apostola była trafna. Mateusz stał się 
dobrym apostołem, a także ewangelistą. My oceniamy ludzi dość 
powierzchownie, oceniamy z pozorów, a Jezus widzi dogłębnie. 
My patrzymy na cechy zewnętrzne, a On patrzy w serce i dlatego 
rozstrzyga bezbłędnie. 

2. Fałszywa postawa uczonych w Piśmie i faryzeuszów
„Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników 

i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bo-
wiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród 
faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego 
uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»” ( Mk 
2, 15-16). Zwróćmy uwagę na tę grupę adwersarzy Jezusa, która się 
nie nawróciła przy Jezusie, ale wystąpiła do Niego z pretensjami. Ci 
adwersarze pokazali, że są zakłamani. Potępiając innych próbowali 
budować dobre mniemanie o sobie. 

Dzisiaj słychać analogiczne głosy, podobną krytykę: czemu ci, co 
chodzą do kościoła, są często gorsi od tych, którzy nie chodzą? Otóż, 
na to takie pytanie można by odpowiedzieć następująco: 

Po pierwsze: Jeden tylko Bóg wie, kto z nas jest lepszy, a kto gorszy.
Po drugie: Z pewnością można chodzić do kościoła i nie przej-

mować się Bożymi przykazaniami, jest jednak mało prawdopodobne, 
żeby ktoś taki, jeśli przestanie chodzić do kościoła, stał się z tego 
powodu lepszy.

Po trzecie: Bardzo wielu katolików wie z własnego doświadcze-
nia, że codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., przyjmowanie 
sakramentów ogromnie im pomagają w zachowaniu wierności Bogu 
i Jego przykazaniom.

Po czwarte: Krytyczne wypowiadanie się o drugich, do których 
się nie należy, niczemu dobremu nie służy, raczej przyczynia się do 
tego, że ludzie tworzący jedno społeczeństwo zaczynają się dzielić 
na wrogie sobie ugrupowania.

Po piąte: Najczęściej potępiamy innych z pozycji dobrego mnie-
mania o sobie, a odrobina samokrytyki wystarczy, żebyśmy sami 
stwierdzili, że to zwyczajna hipokryzja. 
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3. Postawa Leviego
Na końcu popatrzmy na celnika Lewiego. Nie zastanawiajmy się, 

jakim był celnikiem, czy był służbistą, uczciwym, z przekonania, czy 
był może skorumpowanym oszustem. Tego dokładnie nie wiemy i to 
zresztą nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak się zachował 
wobec propozycji Chrystusa: „On wstał i poszedł za Nimi” – tak 
odnotował ewangelista Marek.

Czujmy się grzesznikami. Nie uważajmy się za zdrowych, bo gdy 
uważamy się za zdrowych, a jesteśmy faktycznie chorzy, to nasza 
choroba jest szczególnie niebezpieczna. 

Zakończenie
Módlmy się podczas tej Eucharystii o łaskę nawrócenia dla grzesz-

ników, o łaskę powrotu do Pana Boga zwłaszcza tych, których znamy 
i których kochamy, a którzy z różnych powodów zagubili się w życiu; 
prośmy Miłosiernego Boga o łaskę dla nich, aby wrócili na właściwe 
miejsce, czyli to Pana Boga, bowiem przy Nim jest nasze właściwe 
miejsce. Prośmy też dla nas samych, abyśmy, mając poczucie grzechu 
i świadomość doznanego Bożego miłosierdzia, abyśmy byli miłosierni 
dla drugich. Amen. 

5.
BP IGNACY DEC

TROSKA O PRAWDZIWY JĘZYK 
W MIĘDZYLUDZKIEJ KOMUNIKACJI

Świdnica, 20 stycznia 2020 r. – Słowo do dziennikarzy podczas 
nabożeństwa słowa Bożego w kaplicy Wyższego Seminarium 

Duchownego na noworocznym spotkaniu

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani; 

Drodzy bracia diakoni i klerycy; 
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Szanowni pracownicy mediów; 

Bracia i siostry w Chrystusie! 

Oddalamy się coraz bardziej od świat Bożego Narodzenia i wcho-
dzimy coraz bardziej w rok 2020. Przypomnę, że wcielenie Syna 
Bożego dla naszego zbawienia, stało się ogromną promocją człowieka. 
Dla wyznawców Chrystusa, czyli dla chrześcijan, święta Narodzenia 
Pańskiego były szczególnym czasem dziękczynienia za dar ludzkich 
narodzin Syna Bożego, za Jego Kościół i za ciągłą, zbawczą obecność 
Chrystusa wśród nas. 

Moi drodzy, odczytaliśmy teksty biblijne, jakie dzisiaj są czytane 
podczas Mszy św. w całym Kościele katolickim. Zwrócę uwagę na 
główny wątek pierwszego czytania i Ewangelii. 

1. Posłuszeństwo Bogu najważniejszym zadaniem naszego 
ziemskiego życia
W pierwszym czytaniu słyszymy, jak to prorok Samuel upominał 

pierwszego króla izraelskiego, Saula. Postawił mu zarzut, że w walce 
z pogańskimi Amalekitami nie okazał posłuszeństwa Bogu. Z ust 
proroka padły słowa: „Czemu więc nie posłuchałeś głosu Jahwe?” 
(1 Sm 15, 19). Wszystkie prawa ustanawiane przez człowieka, przez 
różne podmioty sprawujące władze winny być uchwalane w perspek-
tywie prawa Bożego. Bez takiego odniesienia wertykalnego do prawa 
Bożego, może się okazać, że prawo ustanowione przez ludzi może 
być społecznie szkodliwe.

Kiedy Chrystus przyszedł na świat całą swoją misję wobec świata 
i człowieka oparł na posłuszeństwie Ojcu. „I został wysłuchany dzięki 
swej uległości” (Hbr 5, 7) – jak czytamy w Liście do Hebrajczyków. 
W dziejach Apostolskich opisujących działalność ewangelizacyjną 
Apostołów, po odejściu Chrystusa do nieba, jest zapisana wypowiedź 
św. Piotra przed żydowskim Sanhedrynem, na zarzut, że Apostołowie 
przekroczyli zakaz mówienia o Jezusie. Wypowiedź ta brzmiała: 
„Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi” (Dz 5, 29).

2. Stare i nowe w naszym życiu
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus jawi się nam jako korektor daw-

nej skostniałej, legalistycznej moralności. W dzisiejszych słowach 
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wskazuje, jak winniśmy traktować praktykę postu, pokuty i jak win-
niśmy się odnosić do tego, co stare i co nowe. Jeżeli dzisiejsze słowa 
zinterpretujemy w kontekście całego Jego nauczania, to przekonamy 
się, że najważniejsze wartości , które powinny być w nas to wiara 
i miłość. W prawdziwej, dojrzałej wierze i w autentycznej miłości 
obecne jest zawsze posłuszeństwo Bogu, obecna jest prawda czy-
niona w miłości. Wartości te winny być obecne w naszym myśleniu, 
mówieniu i pisaniu oraz działaniu.

3. Wskazania dla pracowników mediów
Jako pracownicy mediów zwróćmy uwagę na obecność prawdy 

i miłości w naszym mówieniu i opisaniu. W dzisiejszej przestrzeni 
medialnej funkcjonuję dwie niedobre zasady: stosowanie się do po-
prawności politycznej i próby nadawania dawnym pojęciom nowej 
treści. Prasa katolicka raz po raz przynosi nam wieści, że ktoś tam 
został dyscyplinarnie ukarany za niestosowanie się do poprawności 
politycznej. Niestety, nie jest to praktyka stosowana jedynie wśród 
dziennikarzy, ale także panoszy się w sektorze edukacji, z uczelniami 
wyższymi włącznie. W dzisiejszym „Naszym Dzienniku znajdujemy 
tekst prof. Mieczysława Ryby pod znamiennym tytułem „Knebel 
naprawdę”. Tekst dotyczy prof. Ewy Budzyńskiej, pani socjolog 
z Uniwersytetu Śląskiego. Została zadenuncjowana za to, że podczas 
wykładu broniła prawdy o małżeństwie i rodzinie. Przedstawiła też 
argumenty przeciw aborcji i homoseksualizmowi. Za te wypowiedzi 
wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne. W jej obronie sta-
nął sam arcybiskup katowicki Wiktor Skworc, zaś Akcja katolicka 
skierowała list do ministra nauki i szkolnictwa Jarosława Gowina.

Drugie niepokojące zjawisko – nadawania nowych znaczeń. Trwa 
w świecie zakłamywanie historii. Są dziś znaczące różnice w przed-
stawianiu najnowszej historii przez historyków polskich, niemieckich, 
ukraińskich czy rosyjskich. Zacietrzewienie ideologiczne czy nacjona-
listyczne bierze górę nad wymogiem prawdy o faktach. Przez wiele 
lat rozpowszechniano kłamstwo katyńskie. Do dziś trwa kłamstwo 
o zbrodniach na Wołyniu. Prawda o katastrofi e smoleńskiej dotąd 
jest niewyjaśniona. Obowiązkiem dziennikarza jest dotrzeć do prawdy 
o faktach, o wydarzeniach i te fakty, wydarzenia prawdziwie opisać, 
zgodnie z tym, co się naprawdę wydarzyło. Fakty opisujemy nie wy-
biórczo, ale integralnie.  
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Drodzy pracownicy mediów, róbcie wszystko, aby wasza posługa 
była uczciwa. Unikajcie kłamstwa i złośliwości. Jeśli nie zejdziecie 
z drogi prawdy i zatroskania o dobro, to Pan nagrodzi was wewnętrzną 
satysfakcją, poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Pozostańcie 
wierni prawu Bożemu i wymogowi waszego sumienia. Amen.  

6.
BP IGNACY DEC

„DUSZE SPRAWIEDLIWYCH SĄ W RĘKU 
BOGA”(MDR 3, 1)

Łomża, 23 stycznia 2020 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
łomżyńskiej podczas Mszy św. pogrzebowej 

za śp. ks. bpa Stanisława Stefanka
Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Januszu, 
Pasterzu Kościoła Łomżyńskiego;

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Arcybiskupi i Biskupi 
na czele z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, 
Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski;

Przewielebne Duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz 
osoby życia konsekrowanego;

Szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego; przedstawiciele służb 
mundurowych;

Szanowni przedstawiciele świata nauki i kultury;

Drodzy bracia diakoni i klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Łomżyńskiej;

Drodzy przyjaciele ks. Biskupa Stefanka, delegacje różnych 
instytucji;
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Drodzy telewidzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia 
Maryja i innych mediów transmitujących tę żałobną 
uroczystość; 

Bracia i Siostry w Chrystusie!

Dzisiejsza homilia będzie miała cztery punkty, w których znajdzie 
się nasz dialog z Panem Bogiem i nasz dialog ze zmarłym pasterzem, 
śp. ks. biskupem Stanisławem Stefankiem. 

I. Dialog pierwszy: dialog Pana Boga z nami

1. Słowo Pana Boga do nas
Na liturgii Mszy św. pogrzebowej zawsze rozbrzmiewa słowo 

Boże, zwiastujące obiecane nam przez Boga wieczne trwanie, na-
sze życie wieczne: „Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie 
dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście 
ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, 
a oni trwają w pokoju” (Mdr 3, 1-2); „Nikt z nas nie żyje dla siebie 
i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; 
jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci na-
leżymy do Pana” (Rz 14, 7-8); „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).

Nasz Bóg nie jest więc Bogiem milczącym. Zwraca się do nas 
tak często w swoim słowie i spełnia wobec nas dzieła miłości, czyni 
nam wielkie rzeczy. Jego słowo przychodzi do nas w różnym czasie: 
gdy się radujemy i gdy się smucimy, gdy jesteśmy zdrowi i gdy cho-
rujemy, gdy jesteśmy młodzi i gdy jesteśmy w podeszłym wieku. To 
słowo Pana Boga dzisiaj nas pokrzepia i przynosi nam nadzieję, gdy 
przybyliśmy na pogrzeb śp. ks. bpa Stanisława Stefanka. To słowo 
nam dziś zwiastuje, że nasz Zbawiciel przychodzi po swoich, którzy 
w Niego uwierzyli, którzy Mu zaufali i Go pokochali, którzy tu na 
ziemi dla Niego żyli; przychodzi, by ich przeprowadzić przez bramę 
śmierci do nowego świata, do nowego życia. Bóg nam wybiera godzinę 
tego przyjścia do nas i po nas, tak jak nam wybrał godzinę naszego 
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poczęcia i przyjścia na ten świat. Wierząc w Jego miłość, jesteśmy 
przekonani, że ta godzina Jego przyjścia po nas jest najbardziej odpo-
wiednia dla nas, chociaż nam się niekiedy wydaje, że tak nie jest, że 
ta godzina odejścia jest niekiedy przedwczesna i często niespodziana. 
W słowie Bożym znajdujemy pocieszenie i ukojenie, gdy drążą nas 
pytania: dlaczego już?, dlaczego tak?, dlaczego tak piękny biskupi 
kwiat został już wycięty z ogródka polskiego Episkopatu?

Drogi księże biskupie Stanisławie, Chrystus nasz Zbawiciel przy-
szedł po ciebie, aby cię zabrać do siebie na wieczne trwanie w mi-
łości przed Bogiem. My, patrząc na twoją trumnę, uświadamiamy 
sobie, że Bóg przez twoją śmierć przypomina nam, że my także stąd 
odejdziemy, gdy Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. W wierze 
Kościoła, którą tu na ziemi z nami dzieliłeś, kierujemy do Ojca bo-
gatego w miłosierdzie naszą modlitwę dziękczynną i błagalną, którą 
włączamy w zbawczą ofi arę Jezusa Chrystusa. 

2. Nasze słowo do Pana Boga
Nasze słowo w dialogu z Bogiem, jako odpowiedź na Jego słowo, 

jest wypełnione dziękczynieniem i prośbą.

a) Słowo wdzięczności
Panie Boże, nasz Ojcze, podczas tej Eucharystii, dziękujemy 

Ci za dar życia i za każde dobro, które zostawiłeś na tym świe-
cie, w sercach i umysłach ludzi przez posługę księdza biskupa 
Stanisława. Dziękujemy najpierw za jego rodzinny dom w Majdanie 
Sobieszczańskim na Lubelszczyźnie, za jego bogobojnych rodziców, 
za wychowanie religijne i patriotyczne, za to niezapomniane wiano 
wyniesione od mamy i taty.

Nasz niebieski Ojcze, dziękujemy za dar powołania kapłańskiego, 
którym obdarzyłeś przed laty maturzystę Stanisława, które powołany 
wypełniał w Zgromadzeniu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej. Dziękujemy za dar święceń kapłańskich, otrzymanych 
w dniu 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu, przez posługę pasterską 
ks. abpa Antoniego Baraniaka. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy, że w młodym kapłanie 
wzbudziłeś miłość do Pisma Świętego, że na jego kapłańskiej drodze 
postawiłeś mu wspaniałych mistrzów w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, a potem w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
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gdzie ukształtowała się jedna ze ścieżek jego kapłańskiej posługi, po-
sługa myślenia, posługa naukowo-dydaktyczna, wytyczona przez wspa-
niałego mistrza i pasterza – ks. abpa Kazimierza Majdańskiego, który 
zaszczepił w kapłanie Stanisławie miłość do małżeństwa i rodziny.

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy za siedemnastoletnią posługę ks. bpa 
Stefanka w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przy boku ks. abpa 
Kazimierza Majdańskiego (1980-1996) i za piętnastoletnie pasterzo-
wanie biskupie w Kościele Łomżyńskim (1996-2011). Dziękujemy, że 
tak wiele osób przez spotkanie z biskupem Stanisławem odnalazło 
Ciebie: uwierzyło w Chrystusa, rozpoznało w Nim swego Przyjaciele 
i Zbawiciela.   

b) Słowo prośby
Panie Boże, nasz Ojcze, do słów wdzięczności dołączamy pokorną 

prośbę, abyś wybielił w zbawczej Krwi Chrystusa wszystkie cienie 
kapłańskiej i biskupiej duszy Twojego sługi, abyś go przybrał podczas 
tej Eucharystii w szaty zbawienia i przyjął na niebieskie komnaty, 
do Kościoła w niebie. 

II. Dialog drugi: nasz dialog ze śp. Biskupem Stanisławem

1. Słowo – przesłanie Zmarłego do nas
Drogi księże Biskupie, tak wiele wygłosiłeś homilii, kazań, kon-

ferencji, rekolekcji do różnych grup społecznych: kapłanów, sióstr 
zakonnych, małżonków, rodziców parlamentarzystów. Także wiele 
wygłosiłeś wykładów kursorycznych i monografi cznych na uczelniach 
do młodzieży duchownej i świeckiej, wykładów i prelekcji na sym-
pozjach, sesjach i różnych spotkaniach. Biskupi i księża szybko roz-
poznali twój talent kaznodziejski, dlatego cię zapraszali do różnych 
wspólnot. Twoje przemodlone kazania, konferencje bazowały na 
Piśmie Świętym i nauce Kościoła. Były ozdabiane „mocnymi”, dobrze 
dobranymi przykładami, obrazami z codziennego życia. Były wypo-
wiadane z wielką pasją, poruszały wiernych. Dziś zamilkły twoje usta, 
ale ślady twoich wystąpień pozostały w naszych sercach, pozostały 
w nagraniach i publikacjach naukowych i homiletycznych. Pozwól, 
że użyczę ci moich ust i przytoczę z Twojego bogatego skarbca 
myśli tylko jeden krótki fragment: z Twojego słowa na powitanie 
z Kościołem Łomżyńskim z dnia 28 października 1996 r.: „Od dzisiaj 
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chciałbym spotkać każdego z was i wpatrzeć się w oblicze, w którym 
objawia się Oblicze samego Chrystusa. To w waszych oczach zapisane 
są słowa Ewangelii, które mam czytać, a równocześnie wasze oczy 
i wasze serca są przestrzenią, której mam służyć, by objawiły się w niej 
słowa Ewangelii. Witając się z wami, jak najserdeczniej zapraszam 
do spotkań i czekam na te spotkania. W Kościele Chrystusowym 
nie ma stopni władzy, są stopnie służby i odpowiedzialności. Bardzo 
serdecznie proszę o modlitwę, bym mógł sprostać wyznaczonym 
zadaniom”. W słowach tych – księże Biskupie – wyraziłeś ogromną 
miłość i szacunek do każdego człowieka. Dziś wiemy, że tych słów 
nie powiedziałeś, by się komuś przypodobać, lecz aby je wypełnić, 
na wzór Chrystusa. Gdy zamknęła się księga Twojego ziemskiego 
życia – w oparciu o to, czego doświadczyliśmy i o to, co o Tobie 
mówią i piszą w mediach katolickich – możemy powiedzieć, że by-
łeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdzi-
wym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka. 
Dałeś się poznać jako obrońca prawdy, promotor wiary, obrońca 
życia, promotor małżeństwa i rodziny, promotor wartości religijnych 
i narodowych.  

2. Nasze słowo do Zmarłego
Drogi nasz Przyjacielu, księże biskupie Stanisławie, oto wybija 

godzina pożegnania ciebie w katedrze łomżyńskiej, w matce kościo-
łów całej diecezji, gdzie tyle razy przemawiałeś, gdzie sprawowałeś 
Eucharystię. Żegnamy cię w postawie wdzięczności wobec Boga za 
ciebie. Żegnają cię biskupi i twoi bracia w posłudze biskupiej, księ-
ża, twoi koledzy, wychowankowie, uczniowie i przyjaciele. Żegnają 
cię siostry zakonne, które tak ceniłeś. Żegnają cię klerycy. Żegna 
cię Twoja ukochana diecezja, której służyłeś od roku 1996. Niech 
aniołowie zawiodą cię raju. Odnajdź tam swoich przyjaciół – z po-
krewieństwa krwi: mamę, tatę, rodzeństwo. Odnajdź tych, z którymi 
zaprzyjaźniłeś się, gdy tu byli na ziemi, odnajdź przyjaciół z twoich 
ziemskich dróg, którzy tam już są. Dziękujemy ci za przykład ka-
płańskiego i biskupiego życia, za prawość w myśleniu, mówieniu 
i postępowaniu, za twoją dyspozycyjność do służby, za twoje poczu-
cie humoru, za twoją wrażliwość na potrzeby drugich, gotowość do 
niesienia pomocy, otwartość na każdą sprawę, a także za dyskretne 
znoszenie cierpień duchowych i fi zycznych. 
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Dziękujemy za obronę i promocję Radia Maryja, Telewizji Trwam, 
„Naszego Dziennika”. Pamiętamy ten czas, gdy środowiska ludzi 
nieprzyjaznych Kościołowi nalegały, by te media toruńskie zniszczyć 
rękami biskupów. Wiemy, że stałeś w pierwszym szeregu obrońców 
tych mediów. Wiedziałeś dobrze, jakie nadchodzą czasy, co się dzie-
je w Europie, jakie plany mają ludzie przesiąknięci ideologią zła. 
Uważałeś, że te media są wielkim darem Pana Boga dla Kościoła 
i Ojczyzny, że nie pozwolą się poddać poprawności politycznej, że 
będą służyć szerzeniu i promocji prawdy i dobra.

Spoczywaj w pokoju dobry Biskupie, miłośniku Boga i człowieka, 
szczególny miłośniku małżeństwa i rodziny, Kościoła i Ojczyzny, przy-
jacielu prawdy, dobra, piękna, przyjacielu mądrości. Niech Maryja, 
którą miłowałeś na ziemskich drogach twojego życia, zaprowadzi cię 
do Jezusa i otuli cię na wieki płaszczem swojej matczynej miłości. 
Do zobaczenia w wieczności. Amen.

7.
BP IGNACY DEC

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM I MOCĄ
 ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Świdnica, 2 lutego 2020 r. – Homilia wygłoszona 
w kościele pw. MB Królowej Polski 

w XXIV Dzień Życia Konsekrowanego

I. Homilia

Wstęp 

Czcigodny księże prałacie Rafale, proboszczu parafi i Matki 
Bożej Królowej Polski;

Czcigodni bracia kapłani, na czele z ks. prałatem Markiem, 
wikariuszem biskupim ds. katechezy oraz referentem 
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i opiekunem osób życia konsekrowanego w naszej diecezji; 

Czcigodne osoby życia konsekrowanego: ojcowie i bracia 
zakonni, siostry zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane;

Drodzy bracia klerycy, bracia i siostry w Chrystusie!

W dzisiejszej homilii podejmiemy trzy wątki, które przedłożymy 
w trzech następujących punktach: ofi arowanie Jezusa i nasze ofi aro-
wanie; osoby życia konsekrowanego w Kościele; potrzeba ciągłego 
odnawiania naszego ofi arowania. 

1. Ofi arowanie Jezusa i nasze ofi arowanie
Dzisiejsza liturgia ofi arowania Pańskiego przywołuje nam wyda-

rzenie z wczesnego dzieciństwa, a właściwie z okresu niemowlęctwa, 
Pana Jezusa. Czterdziestodniowy Jezus na rękach rodziców zostaje 
przyniesiony do świątyni jerozolimskiej, aby być ofi arowany Bogu. 
Rodzice wypełniają w ten sposób przepis prawa Mojżeszowego. Przed 
narodzeniem Jezusa udali się do Betlejem, by wypełnić przepis prawa 
państwowego, wzywający mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego do 
spisu ludności; czterdziestego dnia po narodzeniu rodzice wypełniają 
religijny przepis prawa Mojżeszowego. Rodzice Jezusa dają nam 
przykład wierności prawu. Uczą nas, że wierność Bogu oznacza wy-
pełnianie Bożego Prawa. Ofi arowanie Jezusa w świątyni dokonuje się 
w niezwykłej scenerii. Rodzice Jezusa spotykają tu pobożnych ludzi: 
starca Symeona i prorokinię Annę, którzy za natchnieniem Ducha 
Świętego, przybyli, by zobaczyć i powitać oczekiwanego Mesjasza. 
Pobożny, sprawiedliwy Symeon w mocy Bożego Ducha wypowiedział 
prorocze słowa o Jezusie i o Jego Matce. W swojej dziękczynnej 
modlitwie do Boga nazwał małego Jezusa „światłem na oświecenie 
pogan i chwałą ludu Izraela” oraz że będzie On dla wielu mocą, daw-
cą zbawienia, dla niektórych zaś znakiem sprzeciwu z (Łk 2, 32-35). 
Maryi zaś przepowiedział przyszłe cierpienie: „A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35). Maryja 
przeżyła jakby drugie zwiastowanie. Widzimy więc, że Symeon w swo-
im proroctwie zapowiedział uniwersalizm mesjańskiej misji Jezusa, że 
Jego ewangelia jest adresowana dla wszystkich, że Chrystus przynosi 
zbawienie całemu światu. Jezus ofi arował się Ojcu w zbawczej ofi erze 
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na krzyżu. Ofi arował sie także nam, dając nam prawdę Ewangelii 
i oddając za nasze grzechy swoje życie na drzewie krzyża. 

Drodzy bracia i siostry, my także mieliśmy kiedyś nasze ofi aro-
wanie. Pierwsze ofi arowanie Bogu miało miejsce podczas naszego 
chrztu. To rodzice oddali nas, ofi arowali nas Bogu. A potem nastą-
piły nasze dobrowolne ofi arowania się Bogu, gdy przyjmowaliśmy 
Pierwszą Komunię św. gdy z wolnego już wyboru przystępowaliśmy 
do sakramentu bierzmowania, a potem niektórzy z nas ofi arowali 
się Bogu, oddając się na służbę kapłańską czy zakonną. Jeszcze inni 
ofi arowali się Bogu i sobie nawzajem w małżeństwie i rodzinie.

Gdy ks. kard. Henryk Gulbinowicz kończył dziewięćdziesiąty rok 
życia, księża wrocławscy zorganizowali mu pielgrzymkę do kraju 
jego dzieciństwa, konkretnie do Wilna. Podczas tej jednodniowej 
pielgrzymki w godzinach południowych odprawił dla pielgrzymów 
Mszę św. w Ostrej Bramie. Poprosił mnie o wygłoszenie homilii, 
a przed końcowym błogosławieństwie przytoczył epizod ze swego 
dzieciństwa, gdy jako małego chłopczyka przyprowadziła go do Matki 
Bożej Miłosierdzia jego mama. Wtedy właśnie ofi arowała go Panu 
Bogu. Może wtedy już wyprosiła mu powołanie kapłańskie. Było to 
wzruszające wspomnienie. Doradzajmy rodzicom, by coś podobnego 
oni dzisiaj czynili ze swoimi dziećmi. 

Moi drodzy, przeżywając dziś w Kościele powszechnym XXIV 
Dzień Życia Konsekrowanego, spójrzmy przez chwilę na ten rodzaj 
powołania w Kościele.

2. Osoby Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego w Kościele
Wśród różnych odmian i form ofi arowania się Bogu i ludziom 

znajdujemy w Kościele osoby życia konsekrowanego. Jest to wybranie 
sobie życia tu na ziemi w postawie rad ewangelicznych. Życie wedle 
rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest dosko-
nalszą, w sensie bardziej wymagającą, formą życia chrześcijańskiego. 
Do takiego życia jest potrzebne specjalne powołanie, które – jak 
każde inne powołanie – pochodzi od Boga. Udzielanie przez Boga 
takiego powołania stało się wielki darem dla Kościoła. Patrząc na 
historię Kościoła, możemy powiedzieć, że zakony zawsze były wiel-
kim darem dla Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych, 
diecezjalnych. Były zawsze oazą modlitwy za Kościół i świat. Były 
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także i są ciągle obecne w służbie ludziom potrzebującym: osobom 
niepełnosprawnym, w wymiarze cielesnym, fi zycznym i duchowym, 
osobom w starszym wieku, osobom przebywającym w szpitalach, sie-
rocińcach, przytułkach, w Domach Pomocy Społecznej, ale także 
na polu katechizacji, muzyki i chórów kościelnych, posługi w zakry-
stiach, na plebaniach, prowadzenia przedszkoli i szkół katolickich 
oraz w jeszcze innych sektorach życia.

Powtórzmy, że jest to służba w postawie rad ewangelicznych, 
która wymaga tak wiele samozaparcia, brania na co dzień krzyża 
obowiązków i naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusz-
nego. Wiemy, że dzisiejszy świat ma w pogardzie czystość, ma też 
w pogardzie ubóstwo oraz staje w opozycji do zachowywania Prawa 
Bożego, wmawiając nam, że prawo stanowione przez ludzi w różnych 
gremiach, jest ważniejsze od prawa Bożego. Jeśli tak jest, to musimy 
powiedzieć, że dzisiaj tym cenniejsze jest świadectwo osób konse-
krowanych, by pokazywać, że życie w postawie rad ewangelicznych 
przynosi tak wiele dobra dla ludzi.  

Moi drodzy, gdzie szukać mocy i wsparacia dla takiej oddanej służ-
by osób konsekrowanych? To źródło pokazuje ks. bp Jacek Kiciński ze 
Zgromadzenia Klaretynów. Widzi go w codziennej Eucharystii. Pisze 
o tym w tegorocznym Liście na XXIV Dzień Życia Konsekrowanego, 
któremu dał tytuł: „Wielka tajemnica wiary”. List ten jest dostępny 
w Internecie.Można i trzeba do niego sięgnąć. 

Pozostaje nam jescze krótka refl eksja nad potrzebą odnawiania 
naszego ofi arowania się Panu Bogu. 

3. Potrzeba ciągłego ponawiania naszego ofi arowania się 
Panu Bogu 
Drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry! Są 

w naszym życiu takie wartości i postawy, które trzeba ciągle odna-
wiać. Musimy odnawiać i pogłębiać naszą wiarę, pogłębiać i odnawiać 
naszą miłość do Pana Boga i do ludzi. Dzisiaj chcemy powiedzieć, 
że jest także potrzeba odnawiania naszego ofi arowania się Bogu. 
Żebyśmy naszą przyjaźń z Bogiem utrzymywali na odpowiednim 
poziomie, musimy odnawiać i pogłębiać naszą wiarę, odnawiać naszą 
nadzieję i miłość. Jest potrzeba także odnawiania naszego ofi arowa-
nia się. Możemy to czynić podczas każdej Mszy św., podczas reko-
lekcji, przy spowiedzi św. czy przy codziennym rachunku sumienia. 
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Psalmista Pański napisał: „Śpiewajcie Panu pieśń nową” (Ps 91, 1). 
Taka praktyka ponawiania naszego ofi arowania wyzwala nas z rutyny 
i z duchowego marazmu. 

Zakończenie
Drodzy bracia, drogie siostry, módlmy się przeto, abyście – jako 

osoby konsekrowane – w radości wypełniali swoje powołanie i byli 
znakiem wartości wiecznych na tym świecie. Niech dobry Bóg powo-
łuje do waszych wspólnot zakonnych młodych ludzi, by kiedyś i oni 
byli ozdobą i siłą Kościoła. Zaczerpmy z dzisiejszej Euchrystii od 
Chrystusa moc do ponowienia naszego ofi arowania się Bogu. Amen.  

II. Słowo wdzieczności i życzeń przed końcowym 
błogosławieństwem
 Dodzy bracia i siostry, osoby życia konsekrowanego, jeste-

ście wielkim darem dla Kościoła, jesteście szczególną jego cząstką. 
Bardzo cenimy sobie waszą obecność w Kościele, także obecność 
w naszej diecezji. Dzisiaj, w wasze święto, wyrażamy za was wdzięcz-
ność nie tylko Panu Bogu, ale także dziękujemy wam za waszą posłu-
gę w Kościele. Serdecznie dziękuję zgromadzeniom męskim: ojcom 
i braciom zakonnym za trud duszpasterski, za wspomaganie księży 
diecezjalnych w prowadzeniu parafi i. Dziękuję za pieczę duszpaster-
ską w sanktuariach maryjnych, za obsługę pielgrzymów. Dziękuję 
za posługę spowiedników wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych, 
wobec kapłanów i kleryków.

Jako biskup diecezjalny wyrażam wdzięczność wszystkim żeńskim 
zgromadzeniom zakonnym, posługującym w granicach naszej diece-
zji. Najpierw dziękuję za modlitwę zanoszoną za Ojca Świętego, za 
biskupów, za kapłanów, za kleryków, za chorych. Dziękuję w szcze-
gólny sposób za modlitwę za mnie i za ks. bpa Adama. Dzięki waszej 
modlitwie jesteśmy duchowo silniejsi. Dziękuję także za waszą wie-
loraką posługę wedle waszych charyzmatów zakonnych. Wiele sióstr 
pracuje wśród osób niepełnosprawnych, w domach specjalnej troski, 
w zakładach opieki społecznej, w domach starców. Drogie siostry, 
wielu dzieciom zastępujecie ich rodziców. W waszych sercach znaj-
dują one miłość, której zabrakło może w sercach rodzonych matek. 
Drogie siostry, dziękujemy wam za wasze poświęcenie, za waszą 
miłość, którą okazujecie tam, gdzie już inni miłować nie potrafi ą, 
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za opiekę nad chorymi, starcami, kalekami, upośledzonymi, którymi 
nikt inny oprócz was zajmować się nie potrafi , bo do tego trzeba 
heroicznego poświęcenia. 

Wiele sióstr posługuje także wśród dzieci i młodzieży jako kate-
chetki, również w różnych dziedzinach duszpasterstwa, przy boku 
kapłanów, jako zakrystianki, organistki. Dziękuję za ten trud for-
macyjny, za przekaz wiary poprzez słowo i przez świadectwo życia. 
Są także siostry, które posługują w kuchniach przy przygotowywaniu 
posiłków, także takie, które wykonują prace w ogrodach, pralniach, 
które dbają o czystość różnych domowych pomieszczeń. Wszystkim 
wam dzisiaj przy waszym święcie serdecznie za wszystko dziękuje-
my. Proszę tę wdzięczność przekazać waszym współsiostrom, które 
z różnych względów, niekiedy z powodu zaawansowanego wieku czy 
różnych chorób, czy jeszcze z innych przyczyn, nie mogły tu przyjechać. 
Niech wam Bóg wynagradza waszą dobrość i wasze poświęcenie. 

Na koniec dziękuję wszystkim wiernym świeckim, tu obecnym 
i nieobecnym, którzy was wspierają swoimi modlitwami a także ofi a-
rami. Drodzy bracia i siostry, niech trwa ta nasza dobra współpraca, 
wzajemne wspieranie się na polu duchowym i materialnym.  

Do słów wdzięczności dołączam życzenia obfi tości Bożych łask 
w codziennym życiu. Życzę nowego duchowego entuzjazmu, roz-
miłowania się w modlitwie, w adoracji Najświętszego Sakramentu, 
w medytacji Bożego słowa, w lekturze dzieł ascetycznych. Życzę 
cierpliwego, wytrwałego dążenia do świętości. Niech Maryja, wier-
na Służebnica Pańska i Oblubienica Ducha Świętego, czuwa nad 
waszym powołaniem. Niech wam wyprasza łaskę radosnej, ofi arnej 
i bezinteresownej służby Bogu, Kościołowi i waszym zgromadzeniom 
zakonnym. Na kolejny rok waszej posługi z serca udzielam wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa. 
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8.
BP IGNACY DEC

WSKAZÓWKI DLA POWOŁANYCH 
EWANGELIZATORÓW

Świdnica, 6 lutego 2020 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
świdnickiej w pierwszy czwartek miesiąca lutego

Wstęp
Drodzy bracia i siostry w powołaniu kapłańskim i chrześcijańskim, 

w dzisiejszej liturgii słowa otrzymujemy od Pana Boga wskazówki 
do ewangelizacji świata. Są one skierowane w pierwszym rzędzie 
do tzw. osób duchownych, ale także do wszystkich ochrzczonych 
uczniów Chrystusa. Przyjrzyjmy się tym wskazaniom, które były 
dawane przy przekazywaniu misji, gdyż są one aktualne i dzisiaj 
dla nas wszystkich. 

1. Dawid przekazuje misję królewską swojemu synowi
Nawiązujemy najpierw do czytania pierwszego. Po czterdzie-

stoletnim sprawowaniu władzy królewskiej nad Izraelem, Dawid, 
mając świadomość zbliżającego się końca życia, przywołuje do sie-
bie swego syna Salomona i mówi do niego: „Ja wyruszam w drogę 
przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż 
się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń twego Pana Boga, aby iść 
za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, 
jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co 
zamierzysz, i wszystko, czym sie zajmiesz” (1 Krl 2, 2-3). W sło-
wach tych Dawid prosił syna, aby był odważny, mocny i mężny. 
Prosił także, żeby zawsze liczył się z prawem Bożym, żeby prze-
strzegał Bożych przykazań. Przypomniał, że Bóg za zachowywanie 
przykazań obiecuje swoje błogosławieństwo. Widzimy, że Dawid 
jako król dobrze wypełnił ojcowski obowiązek wobec swojego syna, 
wskazując mu, w jaki sposób winien sprawować władzę królewską 
w swoim narodzie. Wiemy, że respekt dla tych wskazań przyniósł 
Salomonowi i narodowi wiele dobrych owoców. Dla nas, to ważne 
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pouczenie, abyśmy stosowali się do wskazań pochodzących od Boga 
i od dobrych, prawych ludzi. 

Przejdźmy do przesłania dzisiejszej Ewangelii.

2. Chrystus wysyła z misją swoich uczniów
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 

dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, 
żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 
dwóch sukien»” (Mk 6, 7-9). Ktoś może powiedzieć: te wskazania 
to dla ludzi tamtego czasu. Dziś świat jest inny. Owszem, tak, ale 
natura ludzka i Ewangelia się nie zmieniły i nie mogą się zmienić, 
wbrew temu, co twierdzą niektórzy genderowcy. Jeśli Jezus wysyłał 
uczniów po dwóch, to wskazywał, że pracę ewangelizacyjną trzeba 
prowadzić w zespole, z innymi, a nie w pojedynkę. Samotne działa-
nie na polu ewangelizacji może okazać się mniej owocne, a czasem 
może nawet przerodzić się w budowanie sobie chwały a nie chwa-
ły dla Pana Boga. Bardzo aktualne jest także wskazanie dotyczące 
sposobu prowadzenia misji ewangelizacyjnej. Jezus zalecał ubogie 
środki: skromne odzienie, obuwie, małą kasę. Można powiedzieć, że 
uczniowie zostali wezwani, aby ważne, doniosłe prawdy przekazywali 
w ubogiej oprawie, po prostu w skromnym naczyniu. Skarb Bożej 
prawdy może się znaleźć w glinianym naczyniu, gdyż moc tkwi w nim 
samym, a nie w jego zewnętrznej oprawie. Przekładając to na dzisiej-
sze realia, można powiedzieć, że niekoniecznie trzeba się poruszać 
najlepszym samochodem, (lepszym od zwykłych parafi an), żeby od-
nosić sukcesy duszpasterskie; często skutek bywa odwrotny. Trzeba 
także pamiętać o tym, że szukanie bogatych środków, pomniejsza 
często wrażliwość na biednych i potrzebujących i przyczynia się do 
przewartościowania wartości materialnych na niekorzyść duchowych.   

We wskazówkach ewangelizacyjnych Pana Jezusa była także za-
powiedź, że ewangelizacja spotka się w niektórych przypadkach ze 
sprzeciwem, że niektórzy ludzie odwrócą się od ewangelizatorów. 
Nie trzeba tym się zrażać, gdyż będą i tacy, którzy z wdzięcznością 
przyjmą naszą posługę. Ważne było też wskazanie, że przedmiotem 
apostolskiego przepowiadania winno być wzywanie do pokuty, do na-
wrócenia, a więc nie politykowanie, nie moralizowanie, ale wzywanie 



164 MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

do uznania swoich grzechów, wyznawania ich i do odwracania się od 
nich. Chrystus zalecał też działalność charytatywną: wypędzanie złych 
duchów, namaszczanie chorych, uzdrawianie. Wszystkie wyrażone 
komponenty są wyrażone w zdaniu: „Oni więc wyszli i wzywali do 
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 12, 13). 

Podziwiamy mądrość Chrystusa, kiedy – zwłaszcza dzisiaj – doce-
niamy wartość współpracy w ekipach, w grupach, choć nigdy nie jest to 
łatwe, gdyż człowiek bywa często nastawiony indywidualistycznie, nie 
lubi synchronizować swoich zajęć z pracami innych i unika ich kontroli. 

3. Przesłanie dla nas świętych męczenników japońskich 
z XVI wieku
Popatrzmy jeszcze na naszych poprzedników w dziele ewange-

lizacji, których dzisiaj wspominamy w liturgii, na św. Pawła Miki 
i dwudziestu pięciu jego towarzyszy. Spójrzmy na ostatnie chwile ich 
życia, bo wtedy wybiera się to, co się w życiu najbardziej ceniło i ko-
chało. O św. Pawle Miki, zamordowanym 5 lutego 1597 r. w Nagasaki 
napisano: „Nasz brat, Paweł Miki, skoro zobaczył, że zajmuje miejsce 
najzaszczytniejsze ze wszystkich, na jakie kiedykolwiek wstępował, 
oświadczył najpierw zebranym, iż jest Japończykiem należącym do 
Towarzystwa Jezusowego, że umiera z powodu głoszenia Ewangelii 
i że dziękuje Bogu za tak wspaniałe Jego dobrodziejstwo. Następnie 
dodał takie słowa: Myślę, że skoro doszedłem do tej chwili, nikt z was 
nie będzie mnie podejrzewał o chęć przemilczenia prawdy. Dlatego 
oświadczam wam, że nie ma innej drogi zbawienia poza tą, którą 
podążają chrześcijanie. Ponieważ ona uczy mnie wybaczać wrogom 
oraz wszystkim, co mnie skrzywdzili, dlatego z serca przebaczam 
królowi, a także wszystkim, którzy zadali mi śmierć, i proszę ich, 
aby zechcieli przyjąć chrzest”. 

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, drodzy powołani, bądźmy mężnymi i od-

ważnymi siewcami słowa Bożego. Przekonujmy ludzi do Pana Boga, 
aby otrzymywali Jego błogosławieństwo i głośmy Ewangelię ubogimi 
środkami, pamiętając o wielkim skarbie, jaki mamy w naszych rękach 
i ustach. Niech Pan nas prowadzi i będzie z nami; niech nam także 
wybiera i posyła nowych żniwiarzy na swoje żniwo. Amen. 
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9.
BP IGNACY DEC

CHRYSTUS LEKARZEM NASZEGO DUCHA I CIAŁA

Świdnica, 11 lutego 2020 r. – Homilia wygłoszona w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 

XXVIII Światowego Dnia Chorego

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, osoby chore, osoby w starszym wieku, 

ich opiekunowie, wszyscy przyjaciele osób chorych i cierpiących. Na 
dzisiejszą Eucharystię, w której uczestniczy wiele osób starszych i cho-
rych wybraliśmy Ewangelię, która była czytana w naszych świątyniach 
w dniu wczorajszym, bowiem ta Ewangelia ukazuje nam Chrystusa 
wśród ludzi chorych. Przybliżmy sobie tamtą sytuację i atmosferę, 
w której działał Jezus i odnieśmy ją do dzisiejszego działania Chrystusa 
w Kościele i do naszego codziennego życia. 

1. Jezus otoczony chorymi
Jezus Chrystus w wieku trzydziestu lat rozpoczął działalność pu-

bliczną wśród narodu izraelskiego. Działalność tę zaczął od przyjęcia 
chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Następnie Jezus udał się 
na pustynię, aby w ciszy podjąć post. Pod koniec był tam kuszony 
przez szatana, a następnie rozpoczął nauczanie. Zaczął ją od miast 
i wiosek leżących na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego. Była to 
ziemia należąca do pokolenia Zabulona i Neftalego, nazywana Galileą 
pogan, gdyż mieszkańcy tego regionu byli napadani od północy przez 
Asyryjczyków i wielu z nich utraciło wiarę w jedynego Boga, w Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, w którego wierzyli Izraelici. Centralnym 
miastem w tym regionie było Kafarnaum, gdzie znajdowała się synago-
ga i gdzie mieszkał powołany przez Chrystusa apostoł, Szymon Piotr. 
To właśnie w jego domu jakiś czas Jezus zamieszkał, by nie powracać 
codziennie do rodzinnego Nazaretu. Podczas spotkań z ludźmi, Jezus 
nauczał, głosił prawdę o królestwo Bożym, wzywał do nawrócenia 
i do zachowywania Bożych przykazań. Jednakże działalność Jezusa 
nie była ograniczona jedynie do nauczania. Jezus podczas spotkań 
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z ludźmi czynił cuda, przede wszystkich uzdrawiał chorych z różnych 
chorób, wypędzał złe duchy z opętanych, a na samym początku – jak 
pamiętamy – w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino, a potem 
dwukrotnie rozmnożył chleb dla głodnych słuchaczy. 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa otoczonego tłumem ludzi, 
wśród których byli chorzy. Rodziny, sąsiedzi i przyjaciele przynosili lub 
przyprowadzali do Jezusa chorych, aby ich dotknął. Jezus spotykał ich 
niemal wszędzie, na ulicach miast i wiosek, wzdłuż dróg na otwartych 
przestrzeniach. Wszyscy, którzy zostali dotknięci przez Jezusa lub 
dotknęli Go sami, skorzystali z jego dobroci i cudotwórczej mocy, 
zostawali uzdrowieni. Wieść o Jezusie nauczycielu i uzdrowicielu 
rozchodziła się coraz dalej po całej okolicy w całym Izraelu. Ludzie 
dopytywali się, gdzie aktualnie się znajduje, szukali Go i przycho-
dzili do Niego. Możemy zapytać dlaczego tak się działo; dlaczego 
do Jezusa przychodziło tylu ludzi, dlaczego zdrowi ludzie przynosili 
i przywozili chorych? Przecież nie wszyscy od razu wierzyli, że On jest 
przez Boga przysłanym Mesjaszem. Podajmy takie zwykłe powody, 
niekoniecznie związane z wiarą i religią. Zacznijmy od tego, że za 
czasów Chrystusa nie było szpitali. Chorzy przebywali w domach 
i rodzina musiała się o nich troszczyć. Możemy więc zrozumieć ich 
poruszenie i zarazem ich nadzieję na wiadomość, że Jezus, ucho-
dzący za nauczyciela i lekarza, przychodzi do danej miejscowości. 
Przychodząc, przekazywał On nie tylko duchową siłę przez swoje 
przypowiadanie, ale miał także moc przywracania ludziom zdrowia 
fi zycznego. Chorzy więc byli przynoszeni z takim pośpiechem, jak 
dziś wzywa się do nich pogotowie ratunkowe. Po wielu wiekach od 
tamtego czasu pojawiły się szpitale. Na początku były one zakładane 
przez Kościół. Kontynuują one do dzisiaj charytatywne dzieło Jezusa. 
Pan Jezus przez dobrych lekarzy i oddane pielęgniarki pomaga cho-
rym, wielu przywraca zdrowie. 

2. Chrystus dziś nas umacnia swoim słowem i Ciałem oraz 
uzdrawia na duchu i na ciele
Drodzy bracia i siostry, przypomniane zdarzenie ewangeliczne ma 

swoje przedłużenie w historii Kościoła. Dzisiaj my je przedłużamy 
w tej świątyni i rozszerza się ono w dniu dzisiejszym na cały Kościół. 
Jezus przez Eucharystię pomnaża swoją obecność. Jest taki sam wszę-
dzie tam, gdzie zgromadzą się ludzie w Jego imię, gdzie słuchają Jego 
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Ewangelii i gdzie przyjmują Go pod postacią chleba i wina. Jest to 
ten sam Jezus, o którym opowiada nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus 
dzisiaj ma tę samą moc, którą miał ongiś w Palestynie. Z naszej 
strony Jezus wymaga wiary w Jego obecność, w Jego moc i w Jego 
działanie. Jeśli nie zawsze dzieje się z nami to, co my chcielibyśmy, 
może to wynikać z naszej małej wiary albo też z tego, że Pan Bóg 
przez cierpienie chce nas duchowo oczyścić i pogłębić. Nieraz dopie-
ro w doświadczeniu cierpienia zaczyna się kogoś naprawdę głęboko 
kochać. Pojawienie się choroby w rodzinie bardzo często sprawia, 
że choć domownicy czują się przygnieceni ciężarem cierpienia, to 
jednak wyzwalają w sobie nowe pokłady miłości i służby.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 1500, czyta-
my: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych 
problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświad-
cza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda 
choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”. W następnym 
punkcie znajdujemy słowa; „Choroba […] może także być drogą do 
większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, 
co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często cho-
roba pobudza do szukania Boga i do powrotu do Niego” (KKK, nr 
1501). A więc nie narzekajmy, ale ufajmy Panu Bogu. Powtarzajmy 
za św. Faustyną: „Jezu, ufam Tobie”. 

Pan Jezus często udziela nam uzdrowienia przez lekarzy. Ludzie 
wiedzą o tym, wierzą w to i o to się modlą. W naszej katedrze, 
w której mamy ukoronowany obraz Matki Bożej Świdnickiej, Pani 
w Słońcu, obraz MB Uzdrowienie Chorych, w każdy wtorek o godz. 
9.00 odprawiamy Mszę św. czytamy podziękowania i prośby oraz 
modlimy się na Różańcu; za każdym razem ktoś prosi, aby Maryja 
wyprosiła u swojego Syna łaskę postawienia przez lekarzy właści-
wej diagnozy i w przypadku operacji czy jakichś specjalistycznych 
zabiegów, żeby Pan Jezus właściwie pokierował ręką chirurga, żeby 
operacja się udała. 

3. Sakrament Namaszczenia i Komunia Święta – 
dotknięciem Jezusa
Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym, po obecnej homilii 

przystąpimy do udzielania Sakramentu Chorych. Można go nazwać 
dotknięciem nas przez Jezusa, albo także, dotknięciem Jezusa przez 
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nas. Czyńmy to tylko w  silnej wierze. Przypomnę, że głównym celem 
tego sakramentu nie jest ani przygotowanie na śmierć, ani uzdro-
wienie, ani rozgrzeszenie, ani też uświęcenie choroby – jak nieraz 
myślimy i mówimy. Sakrament ten ma doprowadzić do autentycznego 
spotkania chorego z Chrystusem w chorobie. Chodzi o to, by nasze 
cierpienie zjednoczyć z cierpieniem Chrystusa, włączyć je w cierpienie 
Zbawiciela i przez to nadać naszemu cierpieniu nadprzyrodzony, 
zbawczy sens. 

Wobec sakramentu namaszczenia dają się zauważyć dwa niewła-
ściwe, skrajne podejścia, których powinniśmy unikać. Pierwsze jest 
reprezentowane przez ludzi mających luźny związek z Kościołem. 
Ludzie o takiej postawie zwlekają z wezwaniem księdza aż do stwier-
dzenia śmierci chorego, „żeby go nie przestraszyć” – jak się to później 
tłumaczy. W ten sposób pozbawia się chorego, a często i umierającego 
człowieka największej pociechy i umocnienia w tym trudnym etapie 
życia. Chory na ogół zdaje sobie sprawę ze swego stanu i pragnie 
pociechy i nadziei, a nie oszukiwania. Tymczasem najczęściej to wła-
śnie zdrowi boją się myśli o cierpieniu i ewentualnej śmierci i dlatego 
nie chcą mówić ani słyszeć o księdzu z sakramentem namaszczenia. 
W rezultacie wielu ludzi odchodzi do wieczności niepojednanych 
z Bogiem i często winę za to ponoszą osoby z najbliższego otoczenia 
chorego. Pamiętajmy, sakrament namaszczenia nie jest wyrokiem 
śmierci na chorego, ale nadaje jego cierpieniu zbawczy charakter.   

Drugą skrajnością w błędnym rozumieniu sakramentu namasz-
czenia jest traktowanie go jako uzdrawiającej maści o cudownym 
działaniu. Niektórzy myślą, że ten sakrament to jakby jakaś nowa 
tabletka, nowe lekarstwo, które warto zaaplikować, aby osiągnąć 
wyleczenie czy choćby tylko poprawę zdrowia, w myśl zasady, że na 
pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. 

Zakończenie
Na zakończenie naszego rozważania przytoczmy krótki tekst z te-

gorocznego Listu Ojca Świętego Franciszka na dzisiejszy, XXVIII 
Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty napisał: „Słowa Jezusa: 
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, 
która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym 
i zmęczonym. Słowa te są wyrazem  solidarności Syna Człowieczego 
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wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób 
cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść 
do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie”. 

Moi drodzy, niech tym naszym przyjściem i dotknięciem Chrystusa 
będzie sakrament namaszczenia, w którym Chrystus niesie nam po-
krzepienie. Jest to wielki dar dla ludzi starszych i chorych. Przyjmijmy 
z wiarą ten święty znak Bożego wsparcia. Przyjmijmy potem z wiarą 
Ciało Chrystusa. Niech Maryja, która dokładnie 162 lata temu obja-
wiła się w Lourdes, zachowuje nas w swojej łaskawej opiece. Amen.

10.
BP IGNACY DEC

„ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK 
WAM POWIE” (J 2, 5)

Jasna Góra, 21 lutego 2020 r. – Rozważanie podczas Apelu 
Jasnogórskiego w piątek, szóstego tygodnia zwykłego, w czasie 

pielgrzymki na czuwanie nocne na Jasnej Górze 
wiernych par. pw. św. Józefa ze Świdnicy

Maryjo, Jasnogórska Matko i Polski Królowo, dobiega kresu 
kolejny dzień naszego życia. Mamy wielkie szczęście, że od wielu 
już lat możemy każdy dzień kończyć Jasnogórskim Apelem, będąc 
tutaj, a częściej łącząc się z tym świętym miejscem przez posługę 
Telewizji Trwam, Radia Maryja, Internetu, Radia Jasna Góra czy 
jeszcze innych mediów katolickich. 

Maryjo, św. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że Jasna Góra jest 
polską Kaną Galilejską, gdzie Ty, jako nasza Matka i Królowa, jesteś 
obecna w rodzinie swojego Narodu, w duchowej Stolicy naszej Ojczyzny.

Tutaj często jest czytana Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej 
i przypominane są Twoje słowa, wypowiedziane do sług: „Zróbcie 
wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wiemy, że to są ostatnie 
Twoje słowa z czasu Twojego ziemskiego życia, zapisane w Ewangelii. 
Codziennie w czasie sprawowania Eucharystii, Twój Syn mówi do 
nas słowa, które są adresowane do wszystkich pokoleń.



170 MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE

Pozwól, Maryjo, nasza Matko, że przytoczymy słowa Twojego 
Syna skierowane do nas w Ewangelii dnia dzisiejszego: „Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34). Dzisiaj, w piątek, w dzień 
przypominający nam Twój pobyt na Kalwarii pod krzyżem Twego 
Syna, słowa te zasługują na krótką chociażby refl eksję. 

– „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie...”. Co to znaczy „zaprzeć się samego siebie”?. Zapierać się 
samego siebie znaczy mówić „tak” dla prawdy, „tak” dla dobra, 
to znaczy nigdy nie rezygnować z mówienia prawdy i czynienia 
dobra. „Zapierać się samego siebie” to znaczy mówić „nie” wobec 
kłamstwa, zła i nienawiści. „Zapierać się samego siebie” to znaczy 
trwać za wszelką cenę przy swoim dobrym postanowieniu, żeby 
skończyć z konkretnym grzechem, żeby wyjść z jakiegoś nałogu, 
ze złego nawyku.

„Zapierać się samego siebie” to zwyciężać siebie w kierunku wy-
boru i trwania przy prawdzie i przy czynieniu dobra, to nie ulegać 
poprawności politycznej, to odrzucać kompromis w sprawach wiary 
i moralności, to nie iść na układy i paktować z kłamstwem i złem za 
cenę judaszowych srebrników. 

„Zapierać się samego siebie” to także umniejszanie mojego „ja”, 
„ja” wypełnionego pychą, na rzecz Ciebie, na rzecz Twojej obecności 
w moim sercu. Im mniej mojego „ja” we mnie, tym więcej miejsca 
dla twojego „Ty” we mnie.

– „Jeśli kto chce pójść za Mną [...] niech weźmie krzyż swój...”. 
Nie mamy iść z krzyżem Chrystusa za samym sobą czy za drugim 
człowiekiem, ale mamy iść z własnym krzyżem za Chrystusem. Za 
Jezusem nie wolno iść bez własnego krzyża. Gdy idę za Jezusem 
z moim krzyżem, krzyż staje się lżejszy i jest możliwy do uniesienia 
oraz nabiera wymiaru zbawczego.

– „Jeśli kto chce pójść za Mną [...] niech Mnie naśladuje”. 
Naśladujemy Chrystusa w modlitwie, w posłuszeństwie Bogu, 
w służeniu Bogu i ludziom; naśladujemy Jezusa w łagodności, 
wytrwałości, w wierności prawdzie i dobru, w czynieniu prawdy 
w miłości. 

Maryjo, mamy świadomość, że to Ty dałaś nam przykład, jak iść 
za Jezusem, zapierając się samego siebie, niosąc za Nim swój krzyż, 
naśladując Jezusa we wszystkim.
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Maryjo, chcemy jeszcze przytoczyć następne słowa Twojego Syna 
wypowiedziane w dzisiejszej liturgii słowa, pamiętając o Twojej radzie: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

– „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, 
a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją 
duszę?” (Mk 8, 36-37).

Patrzymy na świat, w którym toczy się walka o władzę, o pieniądze, 
o stanowiska, o urzędy, o bogactwa tego świata. Spoglądamy na świat, 
w którym panuje kult ciała i patologicznych, perwersyjnych działań 
i zachowań, które w wielu krajach Europa legalizuje. Niewielu myśli 
co będzie dalej. Widać wyraźnie, że niektórzy w troskach doczesnych 
zatracają swoje dusze.

Wczoraj, 20 lutego, minęła setna rocznica śmierci św. Hiacynty 
Marto, jednej z trójki fatimskich dzieci. W czasie objawień w Fatimie 
w 1917 r. trojgu pastuszkom Maryjo, nasza Pani, zapowiedziałaś, 
że dwoje z nich: Franciszka i Hiacyntę, wnet zabierzesz do nieba. 
Brat Hiacynty – Franciszek zmarł na tzw. grypę hiszpankę już 4 
kwietnia 1919 r. w niecałe dwa lata po sześciokrotnych spotkaniach 
z Tobą Maryjo, w 1917 r. Hiacynta cierpiała na tę samą śmiertelną 
chorobę. Zmarła 20 lutego 1920 r., mając niespełna dziesięć lat. 
Na łożu śmierci powiedziała: „W świecie popełnia się dużo, bardzo 
dużo grzechów ciężkich. Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, 
zrobiliby wszystko, aby zmienić życie”. Tak mówiła dziewczynka na 
łożu śmierci, której Maryjo 13 lipca 1917 r. pokazałaś piekło. To wi-
dzenie bardzo przeraziło trójkę dzieci. A Chrystus powiedział: „Cóż 
bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją 
duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” 
(Mk 8, 36-37). Ludzie leczą się z chorób organicznych, cielesnych. 
Z ubiegania się o nakłady fi nansowe na walkę z chorobami, zwłaszcza 
trudnymi do pokonania, politycy czynią sobie przetargową kartę wy-
borczą. A gdzie podziała się troska o piękną, zdrową duszę, o Boże, 
ewangeliczne myślenie, o prawdziwe, życzliwe braterskie i siostrzane 
mówienie i działanie dla drugich i z drugimi, a nie przeciw drugim 
i tylko po to, by zyskać osobistą czy partyjną korzyść.

Maryjo, nasza Matko i Królowo, rozważając słowo Twojego Syna 
w kontekście naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego 
przybywamy dziś do Ciebie, z wielką nadzieją na Twoją pomoc. 
Maryjo, w Twoje sierpniowe imieniny, w uroczystość Matki Bożej 
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Częstochowskiej, modlimy się: „Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty 
dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną 
pomoc i obronę. a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą 
czcią wiernych, spraw prosimy, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli 
w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo”. Słowa te 
zachęcają nas do modlitwy o Twoje wstawiennictwo. 

Maryjo do grona proszących Cię dzisiaj o pomoc i wstawiennictwo 
dołączają wierni z parafi i pw. św. Józefa ze Świdnicy. Przybywamy na 
nocne czuwanie, by wypraszać u Ciebie przedziwną pomoc i obronę 
dla rodzin, dla diecezji, dla pielgrzymów, dla Narodu i świata. Amen.

11.
BP IGNACY DEC

UZDRAWIAJĄCA MODLITWA, POST I JAŁMUŻNA

Świdnica, 26 lutego 2020 r. – Homilia  wygłoszona 
w katedrze świdnickiej w Środę Popielcową

Wstęp
Umiłowani w Panu bracia i siostry! Stajemy na progu ważnego 

czasu. Przed nami okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa był to czas, kiedy katechu-
meni, kandydaci do chrztu, rozpoczynali intensywne przygotowanie 
do przyjęcia sakramentu chrztu, które miało miejsce podczas Wigilii 
Paschalnej, a więc w czasie świąt wielkanocnych. W obecnym czasie, 
kiedy chrzest jest udzielany niemowlętom, okres Wielkiego Postu 
jest odnowieniem naszego przymierza chrzcielnego z Bogiem. To 
przymierze zawarte podczas chrztu zrywamy albo osłabiamy przez 
nasze grzechy. Dlatego też trzeba je naprawić i odnowić przez na-
wrócenie i pokutę, podjętą i czynioną przed Bogiem.

Dziś, na progu Wielkiego Postu, winniśmy sobie przypomnieć, 
jak ten proces winien się dokonywać. Oto sam Bóg w dzisiejszej 
liturgii słowa wskazuje nam, w jakiej postawie i w jakich działaniach 
możemy ten cel osiągnąć.
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1. Jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy zdrowienia
Najpierw, moi drodzy, winniśmy sobie uświadomić, że wszyscy 

jesteśmy chorzy na duszy i na ciele. Jeśli bylibyśmy zdrowi ciele-
śnie, to nie potrzebowalibyśmy służby zdrowia. Lekarze straciliby 
pracę. Jeśli nie bylibyśmy grzesznikami, to nie potrzebowalibyśmy 
Zbawiciela. Grzech zadaje bowiem rany naszej duszy. Człowiek wy-
pełniony grzechami ma kłopoty z poznaniem prawdy, ma trudności 
z czynieniem drugim dobrze. Trzeba zatem troszczyć się nie tylko 
o nasze zdrowie fi zyczne, ale także o nasze zdrowie duchowe, by żyć 
godnie jako człowiek, by żyć w prawdzie i miłości. Uzdrowicielem 
naszego ducha jest Bóg. Nie wolno nam nigdy zapominać, że to 
nie my zbawiamy samych siebie. Nawet nasze najszlachetniejsze 
czyny, poświęcenie się dla innych nie przynosi nam usprawiedliwie-
nia, zbawienia. Pamiętajmy, że zostaliśmy już zbawieni przez Jezusa 
Chrystusa. To zbawienie jednak może być przyjęte albo odrzucone 
przez człowieka. W dzisiejszej Europie zdominowanej przez trendy 
liberalno-ateistyczne, pochłoniętej przez konsumpcjonizm, coraz 
więcej ludzi zamyka się na to zbawienie płynące od Jezusa. Żeby 
uspokoić swoje sumienia, próbuje się zamknąć usta Kościołowi, by 
o tym zbawieniu nie przypominał. My jednak przypominamy sobie 
i innym, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą i że nas wzywa 
do pojednania.  

Dzisiaj, w pierwszy dzień Wielkiego Postu, pytamy, jak się otwo-
rzyć na to zbawienie, jakie „tabletki” trzeba przyjąć, by uzdrowić 
naszego zranionego grzechami ducha?

2. Lekarstwo na grzechy 
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus, nasz Lekarz i Uzdrowiciel wy-

pisuje nam nową „receptę na tabletki”, które trzeba zastosować, 
żeby wyjść z choroby duchowej. Są to: modlitwa, post i jałmużna. 
Musimy od razu wyjaśnić: jaka modlitwa, jaki post i jaka jałmużna 
mogą przyczynić się do naszego duchowego uzdrowienia?

Modlitwa jest trwaniem w relacji z Bogiem. Jest niezbędna dla 
nas, byśmy żyli z sercami wypełnionymi wdzięcznością wobec Boga, 
od którego dosłownie wszystko otrzymaliśmy: życie, zdrowie, przyja-
ciół, krewnych, piękny świat, w którym żyjemy. W dobrej modlitwie 
odkrywamy Boga jako prawdziwego, kochającego nas Ojca, zatro-
skanego o nasz los na każdym wirażu naszego życia, kochającego 
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nas bezwarunkowo, również wtedy, kiedy po uszy tkwimy w bagnie 
grzechów. 

Potrzebujemy modlitwy, która nie będzie wyliczanką naszych żą-
dań, życzeń, skarg i zażaleń, lecz wsłuchiwaniem się w to, co Bóg 
ma nam do powiedzenia, poszukiwaniem Jego woli, uzgadnianiem 
z Nim naszych planów i pomysłów na życie. 

Potrzebujemy modlitwy, która nie będzie bezmyślnym recytowa-
niem formułek, lecz spotkaniem z Bogiem Żywym jako najbliższą, 
kochającą nas Osobą. 

Potrzebujemy modlitwy osobistej i wspólnotowej, która nie będzie 
spełniana na pokaz, żeby nas ludzie widzieli, ale modlitwy jako prze-
jawu naszej miłości do Pana Boga. Dodajmy, że modlitwa w Wielkim 
Poście, to także, oprócz niedzielnej Eucharystii, nasze wspólne rozwa-
żanie Męki Pańskiej, zwłaszcza podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich 
Żali, to także adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. 

Drugą „tabletką”, która może przywrócić nam zdrowie ducha, 
jest post. Znowu wyjaśnijmy, że post w znaczeniu tradycyjnym jest 
ograniczaniem w zakresie jedzenia i picia, to umiejętność poprzesta-
wania jedynie na tym, co konieczne, a przy tym wybieranie nie tyle 
tego, co smaczne albo przyjemne, ale tego, co zdrowe. Odmawianie 
sobie czegokolwiek jest najowocniejsze wtedy, gdy jest motywowane 
miłością do bliźnich. Odmawiam sobie po to, by dać drugiemu. Jakże 
ważna jest religijna, a nie tylko zdrowotna motywacja stosowania 
ograniczenia w jedzeniu i piciu. Niektórzy poszczą, by zachować 
odpowiednią fi gurę, wagę. Sportowcy poszczą, by mieć dobrą kondy-
cję fi zyczną, by zdobywać medale, bić rekordy. Ludzie zaś wierzący 
poszczą, by bardziej podobać się Bogu.

W szerszym znaczeniu post jest odmawianiem sobie tego, co nas 
oddziela od Pana Boga. Może to być rezygnacja z oglądania mało 
budujących, a często gorszących fi lmów, programów rozrywkowych, 
a dla młodych ograniczenie ślęczenia przy komputerze i przeby-
wania w Internecie. Kierujmy się mądrą zasadą, że najpierw to, 
co konieczne, potem to, co pożyteczne, a dopiero na końcu to, co 
przyjemne.  

Mówiąc o poście dodajmy jeszcze, że post to także cierpliwe wy-
konywanie swoich codziennych zadań: w domu, poza domem, wszę-
dzie, gdzie jesteśmy. Post to także mniej niepotrzebnego mówienia, 
czepiania się drobiazgów, a więcej pobożnego milczenia. Post to 
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także walka z własnym „ja”, walka z pychą w sercu, by więcej było 
w nim miejsca dla Pana Boga i dla bliźniego.

I trzecia uzdrawiająca naszego ducha „tabletka”, to jałmużna. 
Jałmużna to miłość, to czyny dobroci wobec naszych najbliższych; 
jałmużna to dzielenie się z drugimi, z tymi, którzy mniej mają, czy też 
z tymi, którzy są w potrzebie. Święty Jan Paweł II powtarzał często, 
że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, czym 
i jak dzieli się z innymi.

3. Posypanie głów popiołem – znak rozpoczęcia czasu pokuty
W Wielkim Poście, który wraz z całym Kościołem inicjujemy 

dzisiejsza liturgią, włączamy się w zbawcze dzieło dokonane przez 
Chrystusa. Wyrazem naszego uczestnictwa w tym dziele jest przy-
jęcie popiołu na głowę, sporządzonego z palm użytych w Niedzielę 
Palmową. Posypanie głów popiołem to znak pokutny, przez który 
uznajemy, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi Zbawiciela. 
Chcemy ofi arować Panu Bogu dziesięcinę czasu. Rok liczy 365 dni, 
a obecny jako przestępny 366 dni. Nieco ponad 10% tego czasu 
przeznaczymy na pokutę. Traktujmy to jako szansę, jako lekarstwo 
niosące uzdrowienie z tego, co nam szkodzi.  

Zakończenie
Niech zatem Wielki Post będzie dla nas czasem łaski, w którym 

odkryjemy, jak bardzo Bóg nas kocha i jak dobrze jest poprzestawać 
jedynie na tym, co konieczne, by móc dzielić się miłością z bliźnimi. 
Amen. 
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12.
BP IGNACY DEC

JESTEŚMY NA DUCHOWYM FRONCIE – DIABEŁ 
WALCZY Z BOGIEM W NAS I O NAS

Wałbrzych, 1 marca 2020 r. – Homilia wygłoszona w kolegiacie 
wałbrzyskiej pw. Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów 
podczas Mszy Świętej transmitowanej przez Telewizję POLONIA

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani na czele z księdzem Wiesławem, 
proboszczem i zarazem prepozytem tutejszej Kolegiaty Matki 
Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów; 

Szanowni przedstawiciele Polskiego Parlamentu; pani senator 
Agnieszko i panie ministrze Ireneuszu; 

Szanowni przedstawiciele władz samorządowych szczebla 
miejskiego i powiatowego, na czele z panią Marią Romańską 
przewodniczącą Rady Miejskiej w Wałbrzychu;

Drodzy bracia górnicy, przedstawiciele organizacji 
patriotycznych, kombatanckich, żołnierskich, 
niepodległościowych, przedstawiciele związków zawodowych, 
służb mundurowych, placówek oświatowych, poczty 
sztandarowe;

Drodzy bracia diakoni klerycy; wielebne siostry zakonne, 
drodzy chórzyści, szanowna orkiestro górnicza; 

Drodzy bracia o siostry, obecni tu w świątyni, jak i łączący 
się z nami przez przekaz Telewizji POLONIA w kraju 
i zagranicą!

Niedziele Wielkiego Postu, których mamy sześć, mają wyraźne 
tematy, wytyczone przez liturgię słowa danej niedzieli. Liturgia słowa, 
dzisiejszej pierwszej niedzieli wielkopostnej, ukazuje nam kuszenie 
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naszych rajskich prarodziców i Jezusa Chrystusa przez szatana. 
Dzisiejszą homilię ukształtujemy w tryptyk i przyglądniemy się naj-
pierw kuszeniu szatana w dwóch biblijnych odsłonach, o których 
przed chwilą słyszeliśmy; następnie wspomnimy o działaniu szatana 
w historii i współczesności; a w trzeciej części, z racji dzisiejszego 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, popatrzymy na ma-
chinę zła szatańskiego, której ofi arą stali się nasi niezłomni żołnierze.

1. Dwie biblijne odsłony kuszenia przez szatana
Kim jest i skąd wziął się na ziemi szatan? Diabeł do zły duch, 

zbuntowany anioł, który został wypędzony z nieba na ziemię, gdyż 
sprzeciwił się Bogu swemu Stwórcy. Będąc już na ziemi od razu 
przystąpił do walki z człowiekiem, którego znienawidził, gdyż ujrzał 
w nim kogoś podobnego do Boga. W pierwszym, rajskim pojedynku 
z człowiekiem szatan odniósł zwycięstwo. Pierwsi rodzice dali się mu 
zwieść. Szatan zasiał w nich podejrzliwość wobec Boga. Przedstawił 
im Boga jako kłamcę. Adam i Ewa spożyli zakazany owoc. Efekt 
okazał się zgoła odmienny od tego, co obiecywał wąż. Nie stali się 
jak Stwórca i nie poznali prawdy o dobru i złu. Co więcej, poznali 
coś innego, poznali swą mizerię. Obrazowo wyraża to stwierdzenie: 
„Otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy” (Rdz 3, 7). 
Przez swoje nieposłuszeństwo Bogu, ściągnęli na siebie i na swoje 
potomstwo cierpienie, skłonność do złego i śmierć. Człowiek więc 
przegrał pierwszą rundę walki z szatanem. Przegrywał potem wiele 
następnych. Historia pokazała, że o własnych siłach człowiek nie 
był w stanie pokonać szatana. Sytuacja zmieniła się, gdy przyszedł 
na ziemię Syn Boży. Ten Nowy Adam – Jezus Chrystus – stanął do 
pojedynku ze złym duchem. Pierwsza runda tej walki rozegrała się 
na pustyni, ostatnia na krzyżu. Obydwie rundy wygrał Jezus.

Jak słyszeliśmy, diabeł przedstawił Chrystusowi trzy pokusy. Pokusa 
pierwsza na pustyni: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, by te kamienie 
stały się chlebem” (Mt 4, 3) – przemień je w chleb i najedz się, bo 
przecież po tak długim poście, jesteś głodny! Jako Mesjasz przemie-
niaj ziemię w miejsce powszechnego dobrobytu, zamieniaj kamienie 
w chleb. Niech ludziom wreszcie będzie dobrze. Tego przecież oni 
oczekują od Mesjasza. Widzimy, że pokusa była ponętna i sprytna. 
Miała na celu osiągnięcie dobra, wprawdzie doczesnego, ale dobra. 
Jezus ją jednak odrzucił. W odpowiedzi szatanowi przytoczył słowa 
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z Księgi Powtórzonego Prawa: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Pwt 8, 3). A więc, 
owszem: ważny jest chleb powszedni, podtrzymuje przecież życie bio-
logiczne, ale człowiek to nie sama biologia, to także duch. Chlebem 
ziemskim nie można zaspokoić w pełni głodu człowieka. Człowiek 
potrzebuje innego, wyższego pokarmu do zaspokojenia swego gło-
du. Potrzebuje słowa Bożego, potrzebuje słowa prawdy, potrzebuje 
dobra, miłości, sprawiedliwości, i ostatecznie pragnie wiecznie żyć, 
boi się unicestwienia. Nie wystarcza mu choćby bogata, szczęśliwa 
doczesność. Potrzebuje szczęśliwej wieczności, wiecznego trwania – 
w pełnej prawdzie i w pełnej miłości. A to może człowiekowi zapewnić 
jedynie Bóg. Tę pokusę możemy zwalczać przez post.  

Pokusa druga: szatan wyprowadza Jezusa na róg świątyni i mówi: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym rzuć się na dół; jest przecież napisane: 
«Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»” (Mt 4, 6). Rzuć się 
w dół z narożnika świątyni, a aniołowie zatroszczą się o to, żeby 
nic ci się nie stało. Pokaż kim jesteś, niech cię podziwiają. Stać cię 
na to! Chrystus odrzucił także tę propozycję. Odwołał się znowu 
do słów Księgi Powtórzonego Prawa: „Nie będziesz wystawiał Pana 
Boga na próbę” (Pwt 6, 16). Bóg nie chce spektakularnie okazywać 
swej potęgi, dla zabawy, dla sensacji. Nie wolno Boga wystawiać na 
próbę, prosząc go o pozorne dobro, o dobro, w którym szukamy 
własnej chwały, własnego interesu. Ten rodzaj pokusy zwalczamy 
przez modlitwę. 

Pokusa trzecia: szatan wyprowadza Chrystusa na górę, pokazuje 
Mu wszystkie królestwa świata, ich przepych i mówi: „Dam ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” (Mt 6, 9). Obejmiesz 
rządy nad światem, poczujesz się władcą politycznym, ale musisz się 
mi pokłonić i będziesz pamiętał, że ja ci to dałem, że mnie to zawdzię-
czasz. Znowu wierutne, podstępne kłamstwo. Co na nie Chrystus? 
Odpowiedź i tym razem była zdecydowanie negatywna: „Idź precz 
szatanie! Jest bowiem napisane: «Panu Bogu swemu, będziesz od-
dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»” (Mt 4, 10). Nie 
chcę od ciebie władzy, posiadłości, znaczenia i nie złożę ci pokłonu. 
Kłaniać się powinniśmy tylko Bogu, a nie bożkom. W kłanianiu się 
Bogu, w posłuszeństwie Mu okazywanym, kryje się wielkość i godność 
człowieka. Tę pokusę można skutecznie zwalczać jałmużną.



179Bp Ignacy Dec, Jesteśmy na duchowym froncie – diabeł walczy z Bogiem w nas i o nas

Drodzy bracia i siostry, wszystkie trzy pokusy, jakie szatan prze-
stawił Chrystusowi, miały niby na celu osiągnięcie jakiegoś dobra, 
ale dobra przelotnego, kruchego, które nie jest w stanie zaspokoić 
najgłębszych pragnień naszego serca i uczynić nas szczęśliwymi. Diabeł 
wiedział, że człowiek – po pierwszym rajskim grzechu, jest zranio-
ny nieuporządkowaną pożądliwością, którą Apostoł Jan w swoim 
Pierwszym Liście nazwał pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i py-
chą żywota. Warto tu przypomnieć zawarte tam pouczenie: „Wszystko 
bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość 
oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat 
zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Boża, 
ten trwa na wieki” (1 J 2, 16-17). 

Moi drodzy, to tak wyglądała pierwsza runda potyczki Chrystusa 
z szatanem na pustyni, w świątyni i na górze – przed rozpoczęciem 
Jego publicznej działalności. Nadmieniliśmy, że druga wyraźna runda 
walki Chrystusa z szatanem rozegrała się na krzyżu, kiedy szatan 
ustami bluźnierców, kazał Jezusowi zstąpić z krzyża, wybawić sie-
bie i pozostałych dwóch złoczyńców. Tej rundzie bliżej przyjrzymy 
się pod koniec Wielkiego Postu, szczególnie w Niedzielę Palmową, 
a teraz popatrzmy co jeszcze czynił szatan w następnych wiekach 
naszej historii i co czyni dziś?

2. Działanie szatana w historii i we współczesności
Moi drodzy, szatan po porażce z Chrystusem nie wyprowadził się 

z tego świata. Jest i pozostanie tutaj do końca świata. Mówią niektó-
rzy kaznodzieje, że diabeł nigdy nie wyjeżdża na urlop, ustawicznie 
i pilnie strzeże swoich interesów. Nadal przeszkadza ludziom w ich 
dialogu i przyjaźni z Bogiem, posługując się kłamstwem, które ma 
pozór prawdy. Często przychodzi tam, gdzie się planuje czy też już 
urzeczywistnia jakieś wielkie dobro. Sieje zamieszanie. Ponętnie, 
w pięknej, ozdobnej szacie, przedkłada pozorną prawdę i fałszywe 
dobro. Często żeruje na wspomnianych pożądliwościach, na skłon-
ności ludzi do posiadania, do władzy, do znaczenia. Diabeł wcielał 
się wielokrotnie w ludzi, którzy kłamali i niszczyli drugich. Historia 
zna ich z imienia i nazwiska. Działał i działa także w systemach, 
układach i strukturach społecznych. 

Gdy obserwujemy działanie szatana w naszej historii, nie trudno 
zauważyć, że zły duch staje przed ludźmi ciągle na nowo z tą samą 
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pokusą, którą przestawił w raju pierwszemu człowiekowi. Niczego 
nowego nie może wymyśleć. Przypomnijmy, że diabeł wzywał raj-
skiego człowieka do przekroczenia Bożego przykazania, obiecując 
mu za to Boże przymioty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, 
że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak 
jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 4-5 ). Było to pierwsze 
wielkie, wierutne kłamstwo, mające jednak pozory osiągnięcia jakie-
goś dobra. Człowiek miał wejść w prerogatywy samego Boga. Sam 
miał określać co jest dobre, a co złe. Bóg na to jednak nie pozwolił. 
Z tą rajską pokusą stawał szatan przed człowiekiem wielokrotnie 
w historii. Żeby to zauważyć, nie wracajmy zbyt daleko, popatrzmy 
na czasy nowożytne i współczesne. Pokusę tę widzimy w hasłach 
rewolucji francuskiej, potem bolszewickiej, a następnie w ideolo-
giach dwudziestowiecznych totalitaryzmów, a ostatnio w rewolucji 
kulturowej 1968 r., w neomarksizmie, który ostatnio rozlewa się po 
naszej Europie, nie omijając Polski. We wszystkich tych działaniach 
chodziło i zawsze chodzi o wypędzenie Pana Boga z życia ludzkiego, 
tak z życia indywidualnego, jak i społecznego. Usiłowania te nazywamy 
próbą ubóstwiania człowieka, deifi kacją człowieka. O tym co dobre, 
a co złe, co należy do prerogatyw Pana Boga, próbowali decydować 
tyrani, przywódcy rewolucji, partii, rasy. Usiłowali oni zawładnąć 
całą ludzkością i kazali śpiewać: „gdy związek nasz bratni ogarnie 
ludzki ród”. Gdy upiory rewolucyjne i totalitarne doznały porażki, 
szatan przybrał nowe szaty, wymyślił w ostatnim czasie nowe miraże, 
nowe hasła i mity, z którymi staje przed dzisiejszym człowiekiem. 
Wiemy dobrze, jak się nazywają i jakie mają barwy. Za ich sprawą 
znowu nagłaśnia się dziś pogląd, że człowiek sam może ustalać sobie 
co jest złe, a co dobre, że nie powinien podlegać żadnym odgórnym 
normom moralnym, że nie jest lektorem norm moralnych, ale jest ich 
kreatorem; że nie ma już prawdy ogólnie ważnej ani obiektywnych, 
zawsze obowiązujących norm moralnych. Jeśli już coś ad hoc, na 
chwilę obecną, trzeba ustalić, to należy to czynić w demokratycznym 
głosowaniu. Zakłada się więc, że prawda nie jest dana, ale trzeba 
ją dopiero negocjować. W tzw. demokratycznych krajach Zachodu, 
także i u nas, próbuje się usuwać z miejsc publicznych krzyże i inne 
religijne znaki, w imię tzw. tolerancji i doktryny o neutralności pań-
stwa. Z liberalnych mediów, płyną fałszywe, czyli szatańskie hasła 
w rodzaju: embrion, płód ludzki nie jest jeszcze człowiekiem, więc 
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można go bezkarnie niszczyć, tak jak można np. bezkarnie niszczyć 
szyszkę sosny, podczas gdy za bezprawne wycięcie drzewa sosny, 
trzeba ponieść karę. Tzw. obrońcy życia w przyrodzie z wielką deter-
minacją bronią dziś zwierząt, na czele z psami, kotami, krowami, co 
jest czymś pozytywnym, ale zarazem często, ci sami ludzie stanowczo 
domagają się prawa do aborcji, nie zważając na Boże przykazanie „Nie 
zabijaj”, czyli zwierzęta trzeba chronić a ludzi bezbronnych można 
zabijać. Jeśli dzisiejszy człowiek, tak jak rajski Adam, da się nabrać 
na te hasła, sam będzie musiał ponieść fatalne konsekwencje takiej 
postawy. Na szczęście, ci którzy wsłuchują się w Boże słowo, którzy 
autentycznie się modlą, oświeceni Bożym światłem, mocą czerpaną 
od Chrystusa odrzucają tego rodzaju hasła, tego rodzaju pokusy, 
które pochodzą od złego ducha. 

I przejdźmy do końcowej, trzeciej części naszej refl eksji.

3. Los Żołnierzy Wyklętych - owocem działań ludzi opętanych 
przez szatana
Drodzy bracia i siostry, wspomnieliśmy już, że diabeł w najnow-

szych czasach wcielił się w wielu ludzi, w ludzi, którzy ze swoich serc 
wypędzili Pana Boga, przestali być świątynią dla Ducha Świętego, 
a stali się mieszkaniem ducha złego. Wśród nich patrzymy dzisiaj na 
oprawców, którzy po drugiej wojnie światowej skazywali na śmierć 
i rękami katów mordowali tych, którzy walczyli o prawdziwą, pełną 
niepodległość i suwerenność naszej Ojczyny. 

Dzisiaj w Narodowy dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, trze-
ba przypomnieć, że po drugiej wojnie światowej poplecznicy Stalina 
zakatowali w aresztach ponad 20 tys. żołnierzy niepodległościowego 
podziemia, a blisko 5 tys. zamordowali na mocy tzw. „wyroków sa-
dowych”. W prawicowej prasie czytamy, że pogrobowcy komunistów 
mają swoje media, zasiadają w sądach, uczą w szkołach, są posłami 
i działają w samorządach i nadal kłamią o Żołnierzach Wyklętych. Pod 
wzniosłymi hasłami demokracji, praworządności, tolerancji i równości 
szerzą bezbożne idee oraz podejmują gorszące, szkodliwe działania. 

My zaś uzbrojeni w wiarę i miłość do Pana Boga, do Kościoła 
i do Ojczyzny widzimy w Żołnierzach Wyklętych narodowych boha-
terów. Znamy ich nazwiska i dokonania. Dziś wymieńmy tylko dwa 
nazwiska. Łukasz Ciepliński napisał na grypsie przed śmiercią takie 
słowa: „Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, 
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że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za 
Polskę niepodległą i szczęśliwą”. Danuta Siedzikówna „Inka”, idąca 
na śmierć prosiła, aby do jej babci dotarły słowa, że zachowała się 
jak trzeba.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, w modlitwie „Ojcze nasz” codziennie po-

wtarzamy słowa: „I nie wódź nas na pokuszenie”, co w Ewangeliach 
ma zapis: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”. Bóg nam daje siły 
do zwyciężania pokus. Ta moc i siła płynie z Krzyża Chrystusa. 
Zatem w chwili pokusy patrzmy na krzyż, patrzmy na obraz Jezusa 
Miłosiernego i mówmy: „Jezu, ufam Tobie”; „Jezu, Twój jestem 
w życiu i po śmierci”. Jezu, nasz Zbawicielu, wspomagaj nas, aby-
śmy Twoją mocą, mocą Ducha Świętego pokonywali pokusy szatana. 
Idziemy za Tobą wielkopostną drogą: modlitwy, postu i jałmużny, 
abyś nas w nadchodzące święta wielkanocne obdarzył nową wiarą, 
nadzieją i miłością, a w przyszłości życiem wiecznym. Amen. 

13.
BP IGNACY DEC

WRACAJMY DO PANA BOGA, 
BY JEGO MIŁOŚCIĄ OCALIĆ ŚWIAT

Świdnica, 20 marca 2020 r. – Homilia wygłoszona w kościele 
pw. św. Józefa na rozpoczęcie nabożeństwa „24 godziny dla Pana”

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie, wyjęte z Księgi 

proroka Ozeasza zaczyna się do słowa: „Wróć”. Słowo to jest ważne 
szczególnie w okresie Wielkiego Postu; jest bardzo ważne w obec-
nym czasie, gdy doświadczamy w świecie i także u nas pandemii 
koronawirusa. Osnujmy wokół tego wielkopostnego słowa „wróć” 
nasze rozważanie na początku naszego nabożeństwa: „24 godziny 
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dla Pana”. Najpierw popatrzmy, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji się 
znajdujemy i do czego czy do kogo winniśmy wrócić. 

1. Świat, w którym dziś jesteśmy 
Świat został sparaliżowany przez koronawirusa, przez wręcz mi-

kroskopijną cząstkę, wielkości zaledwie kilku mikronów. Ta mała 
cząsteczka powaliła świat na kolana, wywróciła do góry nogami nasze 
życie i obaliła mit o potędze i stabilności naszego świata. Stanęła 
gospodarka, padła giełda, opustoszały ulice miast. Zamknięto szkoły, 
uczelnie wyższe, niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa. Odwołano 
sympozja, sesje naukowe. Zamarł ruch samolotowy i kolejowy. 
Odwołano lub przełożono wizyty państwowe, masowe imprezy, w tym 
imprezy sportowe. Zamknięto granice. W niektórych krajach czy 
regionach zamknięto kościoły lub ograniczono do minimum liczbę 
uczestników we Mszach św. i nabożeństwach. 

Jeden z polskich teologów, pilny obserwator zjawisk społecznych 
i religijnych, zauważył, że kryzys pandemii demaskuje różne oblicza 
naszej cywilizacji, że koronawirus pojawił się w czasie, gdy większość 
społeczeństwa niektórych narodów, uznała, że nie potrzebuje Boga, 
że kryzys obecny pojawił się w świecie, w którym rozpowszechnia 
się pandemia ideologii gender, wedle której nie ma Boga Stwórcy, 
a człowiek jest tylko wytworem kultury i nie ma wrodzonej płci, 
którą sobie sam może ustalić. Ideologia gender obala dotychczasowy, 
chrześcijański świat obiektywnych wartości, takich jak: prawda, dobro, 
piękno; usiłuje wyzwolić człowieka z wszelkich zobowiązań, zwłaszcza 
moralnych i religijnych, a piękno i wielkość miłości sprowadza do 
seksu. Ideologia ta jest wynikiem pogardy nie tylko dla religijnej 
wiary, ale także dla rozumu, dla zdrowego rozsądku. W tej nowej 
cywilizacji, którą usiłuje się zastąpić cywilizację łacińską, Bóg został 
zastąpiony chlebem i igrzyskami. Postmodernistyczne narracje nie 
głoszą już strachu przed piekłem, a niebo sytuują w świecie przy-
jemności i konsumpcjonizmu. „I oto – pisze ów autor – koronawirus 
wprowadził w tę narrację dawno zapomniane albo wykpione słowo 
«piekło». Statek wycieczkowy – dla wielu symbol ziemskich rozkoszy 
– stał się więzieniem dla zainfekowanych pasażerów i piekłem, z któ-
rego nie sposób się wydostać. Dla tych, którzy uczynili sport bogiem, 
otwarła się otchłań pustych stadionów i anulowanych rozgrywek. Dla 
tych, dla których pieniądz był fetyszem, przyszedł czas poddania siły 
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roboczej przymusowej kwarantannie. Wielbiciele konsumpcjonizmu 
stanęli w przerażeniu przed pustymi półkami supermarketów. Świat, 
który czciliśmy, zapada się” (por. ks. P. Bortkiewicz, Wirus, „Nasz 
Dziennik” nr 67*6725, piątek 20 marca 2020 s. 19).

Drodzy moi, co nam pozostaje, gdy patrzymy na te zjawiska? 
Jakie lekarstwo zaaplikować, by uleczyć świat? Ktoś odpowie – 
stosować się do zarządzeń władz rządowych, służb medycznych 
i sanitarnych. Oczywiście tak!; jak najbardziej! Ale czyż to wy-
starczy? Człowiek potrzebuje lekarstwa dla ducha, gdyż nie jest 
tylko organizmem biologicznym. Znając historię zbawienia oraz 
historię narodów i cywilizacji, trzeba powiedzieć, że świat dzisiejszy 
można uleczyć przez wprowadzenie w teraźniejszość i w przyszłość 
tego świata Pana Boga. Wracamy więc do pierwszego zdania dzi-
siejszego czytania.  

2. „Wróć,  Izraelu, do Pana Boga twojego” (Oz 14, 2) 
„To mówi Pan: «Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś 

bowiem przez własną twą winę!»” – tak Bóg ustami proroka Ozeasza 
nawoływał kiedyś naród pierwszego przymierza do odwrócenia się 
od fałszywych bożków i do powrotu do prawdziwego Boga Izraela. 
Narodowi groziła niewola asyryjska i utrata własnej ojczyzny. Prorok 
tłumaczył, że Bóg da narodowi wspaniałą przyszłość, ale naród winien 
wrócić do Boga. „Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś 
bowiem przez własną twą winę! Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie 
się do Pana. Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę»” 
(Oz 14, 2-3). Wiemy z historii, że naród opamiętał się i obietnica 
Boża się spełniła, naród został ocalony. 

Moi drodzy, historia lubi się powtarzać. Jak kiedyś naród wybrany 
znalazł się w niewoli, tak dzisiaj koronawirus powalił świat na kolana. 
Możemy powiedzieć, że lekarstwo na uzdrowienie człowieka i świata 
jest podane w pierwszym zdaniu dzisiejszej liturgii słowa: „Wróć, 
Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą 
winę!”. Słowa te, moi drodzy, są skierowane także do dzisiejszego 
świata, także do nas. Powtórzmy jeszcze raz, że świat można uleczyć 
przez wprowadzenie Boga w ludzie umysły i serca. Możemy do tych 
słów dołączyć słowo sprzed 41 lat proroka naszego czasu, św. Jana 
Pawła II: „Nie lękajcie się! [...] Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi!”.
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Moi drodzy, to słowo „wróć” skierowane jest także do każdego 
z nas. Wróć mężu do swojej ślubnej żony. Wróć żono do swojego 
ślubnego męża. Wróć obrażony synu do swoich rodziców. Wróć wy-
kształcony człowieku do wiana, które wyniosłeś z domu rodzinnego, 
do tego, co ci mówiła twoja mama, twój tato. 

Wróć do codziennej modlitwy. Wróć do sakramentu pokuty. Wróć 
do Eucharystii. Wróć do pierwotnej gorliwości. Wróć, mój synu, 
wróć moja córko, wróć moje dziecko do Mnie, bo ja cię kocham, 
jesteś mój, jesteś moja.

Bóg mówi do ciebie: Wróć, do wiary w to, że cię kocham. Ja ko-
cham cię bezwarunkowo. Kocham cię niezależnie czy jesteś moim 
przyjacielem, czy grzesznikiem. Kocham cię wtedy, gdy rozmawiasz 
codziennie ze Mną, ale i wtedy, gdy o Mnie zapomniałeś, gdy żyjesz 
tak, jakby Mnie nie było. Kocham cię na przestrzeni całego twojego 
życia, a więc i w dzieciństwie, i w młodości, i w wieku dojrzałym 
i w wieku starczym. Kocham cię, gdy jesteś zdrowy, radosny, szczęśli-
wy, ale także i wtedy, gdy chorujesz, gdy jesteś psychicznie załamany, 
zdołowany. Kocham cię i czekam na twoją miłość. 

Jeszcze zapytajmy, jaka ma być ta moja miłość do Pana Boga. 
Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii.

3. Bóg chce być pierwszy i najważniejszy w naszej miłości
Moi drodzy, Pan Bóg pragnie od nas miłości nie byle jakiej, ale 

największej. Jak słyszeliśmy przed chwilą, winna to być miłość całym 
naszym sercem, całą naszą duszą, całym naszym umysłem i cała naszą 
mocą, a więc winna to być miłość największa na jaką nas tylko stać. 
Także miłość do drugiego człowieka, do bliźniego nie może być byle 
jaka. Miarą jej winna być miłość samego siebie, ale dodajmy – miłość 
zdrowa samego siebie. Wiemy, że mogą być niezdrowe formy miłości 
samego siebie. Może to być miłość egoistyczna, gdy poza sobą nie 
widzimy nikogo. Może to być miłość narcystyczna, gdy uważamy, że 
jesteśmy najlepsi, najpiękniejsi, najdoskonalsi, najmądrzejsi. Może to 
być miłość egotyczna, gdy uważamy się za centrum świata. Zdrowa 
miłość samego siebie jest miłością siebie jako Bożego stworzenia, jest 
miłością obrazu Boga w nas. Ten obraz Boga winniśmy dostrzegać 
w drugim człowieku. Miłujemy bliźnich, miłujemy nawet nieprzyja-
ciół, gdyż we wszystkich ludziach znajduje się oraz Boga i wszystkich 
ludzi, także naszych nieprzyjaciół, miłuje Bóg. 
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Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, ofi arujmy dziś Bogu wraz z ofi arą Jezusa 

Chrystusa nas samych, nasze troski i niepokoje, naszą gotowość na 
pełnienie woli Bożej; ofi arujmy niepokoje naszych sióstr i braci do-
tkniętych chorobą koronawirusa. Prośmy Pana, aby nas wszystkich 
przyjął na audiencję podczas tej nocy i dnia, podczas „24 godzin dla 
Pana”. Obyśmy mogli za św. Piotrem powiedzieć: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy” (Mt 17, 4a). Amen. 

14.
BP IGNACY DEC

NISZCZĄCY I RATUJĄCY ŻYCIE

Świdnica, 24 marca 2020 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
w kaplicy maryjnej we wtorek po IV Niedzieli Wielkiego Postu, 

w 76. rocznicę męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów 
w Markowej koło Łańcuta

Wstęp
Przypomnijmy najpierw, co wydarzyło się 76 lat temu, w nocy 

z czwartku na piątek, z 23 na 24 marca 1944 r. we wsi Markowa 
koło Łańcuta, by złączyć to wydarzenie ze słowem Bożym i dzisiejszą 
sytuacją, w której się znajdujemy. 

1. Wyrok śmierci na Rodzinę Ulmów za czyn miłości 
bliźniego 
W 76. rocznicę zamordowania Rodziny Ulmów w Markowej na 

Podkarpaciu posłuchajmy świadectwa, jakie złożyła córka Władysława 
Ulmy o rodzinie swego wujka Józefa Ulmy: „Mój wujek, brat mojego 
ojca, Józef Ulma z żoną Wiktorią mieszkali we wsi Markowa koło 
Łańcuta. Mieli sześcioro dzieci, siódme miało się wkrótce urodzić. 
Ich dom stał samotnie na łagodnym wzniesieniu. Do najbliższych 
zabudowań było około trzysta metrów. Do owej ciemnej nocy mar-
cowej 1944 r., gdy jego dom otoczyli niemieccy żandarmi, wujek 
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zdążył przeżyć czterdzieści cztery lata. Było to życie niezwyczajne, 
pełne pasji, poszukiwań, a to, co robił na jednej mordze ziemi, miało 
znamiona pionierskie [...]. Niestety, wojna, która wybuchła w 1939 r., 
zmieniła wszystko, tak jak poprzewracała życie setek tysięcy Polaków.

Którejś jesiennej nocy 1941 r. ktoś zapukał w drzwi samotnej chaty 
na wzniesieniu nad Markową. Józef wziął lampę naftową, zapalił knot 
i otworzył drzwi. Ujrzał w progu bliźniego swego, którego dawno 
nie widział. Przybyły nazywał się Szall. Znali się sprzed wojny. Szall 
z synami handlował bydłem i często bywał w Markowej. Był Żydem. 

Józef wiedział, dlaczego Szall zapukał do jego drzwi. Otworzył 
je szerzej. Z mroku nocy wyłoniło się siedem innych wyniszczonych 
postaci. Rozpoznał wśród nich żonę Szalla i czworo jego dzieci. 
Długo przyglądał się dwom dorosłym dziewczynom. Wreszcie je 
rozpoznał. Były córkami Chaima Goldmana z Markowej. Zniknęły 
na początku wojny razem z matką i ojcem. Teraz wyszły z mroków 
nocy. Zaprowadził wszystkich na strych.

Ich wspólne życie mijało dzień za dniem, tydzień za tygodniem, 
tygodnie obrastały w miesiące, a miesiące w lata. Józef z rodziną 
mieszkał w dwóch izbach na dole, Żydzi na strychu [...].

Niby nikt nie widział Żydów, niby nikt o nich nie wiedział. Coraz 
powszechniej jednak wiedziano o tej tajemnicy. Rodzina i znajomi 
ostrzegali Józefa, że kroczy po wąskiej linii między życiem a śmiercią 
[...]. 

Ci, którzy w marcową noc obudzili rodzinę Ulmów, też byli bliźni-
mi. I mieli w pogardzie przykazania Dekalogu. Gdy obeszli dwie izby 
i komórkę chaty, lecz nie znaleźli, kogo szukali, przystawili drabinę 
do otworu w strychu. Dwóch żandarmów zrzuciło ciężkie płaszcze 
i z karabinami w rękach prześliznęli się przez otwór. Po chwili ci na 
dole usłyszeli osiem strzałów i osiem uderzeń o podłogę.

Żandarmi zeszli po drabinie do przedsionka. Najwyższy szarżą 
kazał im wyprowadzić całą rodzinę Ulmów na podwórze. Wyszli 
w noc. Ten najwyższy szarżą nazywał się Józef Kokot. Miał tylko 
dwadzieścia trzy lata. Był zniemczonym Czechem z pochodzenia, 
z natury sadystą i zwyrodniałym mordercą. 

Dzieci kazał Kokot ustawić w szeregu, od najstarszego do naj-
młodszego. Naprzeciw rozkazał stanąć rodzicom. Dwóch żandarmów 
trzymało ojca, dwóch matkę. Dzieci szlochały. Trzęsły się z zimna 
i przerażenia.
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Do stojących w szeregu podszedł od tyłu. Wyciągnął z kabury pi-
stolet. Pierwszym dzieckiem, któremu strzelił w tył głowy była Stasia. 
Za cztery miesiące miała skończyć osiem lat. Druga kula roztrza-
skała głowę Barbary Jadwigi. Miała siedem i pół roku. Trzecia kula 
utkwiła w mózgu Władysława. Miał pięć lat i trzy miesiące. Czwarta 
kula zakończyła życie Franciszka. Brakowało dwudziestu jeden dni, 
by dożył czwartego roku życia. Piąta kula przerwała spazmatyczny 
szloch Antoniego. Miał dwa lata i dziewięć miesięcy. Półtoraroczna 
Maria płakała, wijąc się ze strachu w błocie. Ją też dosięgła kula. Aby 
ją zabić, bandyta w mundurze niemieckiego żandarma przykucnął. 
Z tej pozycji lepiej mu było celować. Gdy rozległ się huk wystrzału, 
ciało malutkiego jeszcze dziecka znieruchomiało.

Bandyta ruszył w stronę skamieniałych z trwogi i rozpaczy ro-
dziców. Wtedy Wiktoria wyrwała się trzymającym ją żandarmom 
i pobiegła w stronę furtki. Chciała umknąć śmierci w mroku nocy. 
Biegła ciężko, niezdarnie. Była w dziewiątym miesiącu ciąży. Kokot 
nie podniósł broni. Strzelił jeden z żandarmów. Wiktoria upadła za 
furtką. 

Kokot podszedł do Józefa. Popatrzył mu w oczy. Ojciec rozstrze-
lanej rodziny nie drgnął. Też patrzył bandycie w oczy. Kokot strzelił 
mu między oczy. Z dwudziestu centymetrów.

Minęło niecałe pół godziny od chwili, gdy trzy furmanki zatrzymały 
się przed domem na wzniesieniu nad Markową. Było znów cicho. 
Nawet pies nie zaszczekał.

Potem przyprowadzono z najbliższych domostw dwóch mężczyzn. 
Później sołtysa. Ubłagali Niemców, by wykopać dwie mogiły. Dla 
Ulmów jedną, dla Szallów i córek Goldmana drugą. Gdy skończyli 
zasypywać mogiły, nad horyzontem na wschodzie pojawiła się plamka 
światła. Świtało, zaczynał się dzień 24 marca 1944 r. Piątek. 

Do Wielkiego Piątku, dnia pamiątki Męki Pańskiej, przed 
Wielkanocą brakowało dwóch tygodni. Do końca wojny na tych 
terenach – niecałe pięć miesięcy” (Godni synowie naszej Ojczyzny. 
Świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja, część 1, Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, s. 9-12).

Drodzy bracia i siostry, to była śmierć za zachowanie pierwszego, 
najważniejszego przykazania, przykazania miłości Pana Boga i bliź-
niego. Ulmowie nie przegrali, żyją w niebie, żyją w pamięci miesz-
kańców Markowej. Żyją jako bohaterowie miłości.
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2. Dzisiejsze żniwo śmierci spowodowane przez koronawirusa
Moi drodzy, sprzed siedemdziesięciu sześciu lat przenosimy się 

do dzisiejszych dni. Jesteśmy przerażeni żniwem śmierci spowodo-
wanym przez koronawirusa. Świat stał się bezbronny, jak niegdyś 
podczas II wojny światowej. Tym razem nie mordują ludzie opętani 
przez szatana, ale maleńki, niewidzialny koronawirus. Świat nagle 
spokorniał. Niektórym wydawało się, że jesteśmy już tak mocni i tak 
mądrzy, że Bóg nie jest już nam potrzebny, że wszelkie moce są 
w naszych rękach. A oto niewidzialny wróg, maluteńki wirus zabiera 
nam ludzi z tego świata i wyciska łzy najbliższym.

Co mamy robić? Wołamy od kilku tygodni do Pana Boga: „Święty 
Boże, Święty mocny, Święty, Nieśmiertelny, zmiłuj sie nad nami”. 
Wołamy do Maryi: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl sie za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

3. Chrystus jest z nami z mocą i miłością
Drodzy moi, jesteśmy dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej 

Świdnickiej, którą czcimy jako „Uzdrowienie chorych”. W Ewangelii 
dzisiejszej widzimy Jezusa, który przyszedł nad Sadzawkę Owczą, 
Betesda, gdzie leżało mnóstwo chorych i czekało na poruszenie się 
uzdrawiającej wody w sadzawce. Wśród chorych znajdował sie czło-
wiek od trzydziestu ośmiu lat cierpiący na nieuleczalną chorobę. 
Jezus zapytał go: „Czy chcesz stać się zdrowym?”(J 5, 6b). Po chwili 
powiedział do niego: „Wstań, weź swoje łoże i chodź!” (J 5, 8). Chory 
natychmiast wyzdrowiał. Ten sam Jezus z tą samą miłością do ludzi 
i z tą samą mocą jest dzisiaj z nami w tej Eucharystii. Tu jest stud-
nia wody żywej – światło i moc Ducha Świętego. Tu jest sadzawka 
Owcza. Stąd wypływa owa woda, którą widział prorok Ezechiel, która 
dokądkolwiek przybywała przynosiła i zachowywała życie. 

Zakończenie
Moi drodzy, poddajmy się uzdrawiającej mocy Chrystusa, tu, gdzie 

także jest z nami Maryja. Tutaj też wypraszajmy uzdrowienie dla 
naszych sióstr i braci doświadczonymi chorobą spowodowaną przez 
koronawirusa. Módlmy się, by zarażeni chorzy wracali do zdrowia, 
by lekarzom i całej służbie zdrowia nie zabrakło sił i poświęcenia 
w posłudze medycznej bliźnim. Niech się spełniają dziś i jutro wśród 
nas słowa dzisiejszego refrenu psalmu responsoryjnego: „Pan Bóg 
Zastępów jest naszą obroną” (Ps 46, 8). Amen.
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15.
BP IGNACY DEC

CHRYSTUS PRZYWRACA ŻYCIE BOŻE 
W CZŁOWIEKU

(Homilia do wiernych parafi i Polskiej Misji Katolickiej w Riegelsbergu 
na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu – przesłana 

w wersji audio-wizualnej do Polonii w Riegelsbergu)

Wstęp
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Tym chrześcijańskim 

pozdrowieniem witam się z wami: czcigodny księże proboszczu 
Marcinie i wszyscy, drodzy bracia i siostry, przynależący do parafi i 
pw. Narodzenia NMP w Polskiej Misji Katolickiej w Riegelsbergu. 
W dzisiejszą, piątą niedzielę Wielkiego Postu, która jest ostatnią 
niedzielą w marcu, miałem kończyć rekolekcje wielkopostne w wa-
szej wspólnocie parafi alnej. Jednakże nasze plany pokrzyżowały się 
w wyniku pandemii spowodowanej koronawirusem Covid-19. Dlatego 
też, korzystając z możliwości dzisiejszej techniki medialnej, tą drogą 
kieruję do Was wielkopostne rozważanie w nawiązaniu do słowa 
Bożego czytanego na liturgii w dzisiejszą piątą niedzielę Wielkiego 
Postu. Moje refl eksje układam w formę tryptyku. Najpierw popatrzy-
my na przebytą wielkopostną drogę. Przypomnę, co nam Chrystus 
mówił i zapytam, co nam z tego pozostało, co się w nas zmieniło? 
W drugiej części naszej refl eksji powiem o głównym przesłaniu tek-
stów biblijnych dzisiejszej niedzieli, i w trzeciej zatrzymamy się na 
kilku szczegółowych wątkach dzisiejszej Ewangelii, abyśmy mieli nad 
czym myśleć i o czym rozmawiać w naszych wspólnotach rodzinnych.

1. Na przebytej wielkopostnej drodze
Drodzy bracia i siostry, już w Środę Popielcową, gdy przyjmo-

waliśmy popiół na nasze głowy, Pan Jezus wezwał nas do pełnienia 
uczynków pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Kościół przypo-
mniał nam, że przez spełnianie tych uczynków możemy uczestniczyć 
w cierpieniu Jezusa, gdyż jest On także dzisiaj przez wielu odrzucany, 
biczowany zabijany w Jego uczniach. Cierpienie i męka Jezusa trwa. 
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Chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą religijną, 
o wiele bardziej niż Muzułmanie czy Żydzi. Przez modlitwę, post 
i jałmużnę możemy także zmieniać ten świat na lepszy i uzdrawiać 
naszą duszę, odnawiając osłabione przez grzech chrzcielne przymie-
rze z Bogiem. Pamiętajmy, że wielkopostne hasło brzmi: „więcej 
modlitwy, więcej postu i więcej jałmużny”!

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu zostaliśmy wezwani do 
zwyciężania z Chrystusem szatańskich pokus. Tak jak Chrystusowi, 
tak i nam szatan przedstawia kłamstwo w otoczce prawdy i zło w opa-
kowaniu dobra. Chrystus wezwał nas, abyśmy dawali odpór szata-
nowi i z nim nie pertraktowali, by nie przegrać życia ziemskiego 
i wiecznego. 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przyjęliśmy świadectwo i we-
zwanie naszego Ojca z niebios z Góry Przemienienia: „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 
17, 5b). Jezus zna pełną prawdę o wszystkim. Warto Go zawsze 
słuchać. Nikt dotąd nie żałował, że Go słuchał. Po przemienieniu 
Jezus powiedział do uczniów, a także nam wszystkim: „Wstańcie, nie 
lękajcie się!” (Mt 17, 7). Jakże to ważne słowa także na dziś, gdy cały 
świat walczy z niewidzialnym wrogiem, który czyha na nasze życie. 
Nie bójmy się, tylko wierzmy – Jezus płynie z nami w łodzi Kościoła.

W trzecią wielkopostną niedzielę przysłuchiwaliśmy się rozmowie 
Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Ta rozmowa uświado-
miła nam, że trzeba się zatrzymać, usiąść na chwilę i porozmawiać 
z Jezusem: może w świątyni czy przy przydrożnym krzyżu lub ka-
pliczce, może na adoracji, a może w swoim pokoju. W każdym razie 
trzeba Jezusa gdzieś znaleźć, spotkać, by porozmawiać z Nim o życiu, 
o swoich zmartwieniach, o nieuleczonych zranieniach z przeszłości. 
On da nam żywą wodę życia, czyli Ducha Świętego, który sprawi, że 
wrócimy do swojego życia jako inni, nowi ludzie.

Przed tygodniem, w czwartą niedzielę czasu wielkopostnego, wy-
słuchaliśmy opowiadania o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. 
Mieliśmy okazję, by zastanowić się, czy nie dotknęła nas duchowa 
ślepota; czy potrafi my jeszcze popatrzeć z zachwytem nie tylko na 
Pana Boga, ale także na wschód i zachód słońca, spojrzeć w oczy 
ukochanej osobie; czy jesteśmy zdolni rozpoznać Boga, który zostawił 
swój ślad we wszystkim co piękne, dobre i prawdziwe. Potrzebujemy 
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uzdrowienia oczu serca, oczu naszej duszy, aby móc widzieć Boga, 
drugiego człowieka, aby ujrzeć prawdę, dobro, piękno. 

2. Ogólne przesłanie Liturgii słowa piątej niedzieli 
Wielkiego Postu
Moi drodzy, w drugiej części naszej refl eksji przechodzimy do 

Liturgii słowa dzisiejszej, piątej niedzieli wielkopostnej. Tematem jej 
jest śmierć i powrót do życia. Najpierw prorok Ezechiel w pierwszym 
czytaniu przybliża nam ciężką sytuację narodu wybranego w VI wieku 
przed Chrystusem, w czasach niewoli babilońskiej. Porównuje ową 
sytuację narodu do wielkiego pobojowiska, na którym leżą rozrzucone 
ludzkie kości. Prorok rysuje jednak przed ujarzmionym narodem wizję 
wyzwolenia, wizję powrotu do swojej ojczystej ziemi. Mówi, że owe 
kości mocą Boga obleką się znowu w ciało i ożyją: „Oto otwieram 
wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój, i wiodę was do 
kraju [...] Udzielę wam Mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę 
was do kraju waszego” (Ez 37, 12-14). Owa radosna perspektywa 
powrotu do życia, do wolności stała się rzeczywistością. Jak wiadomo 
z historii, naród wybrany, zgodnie z zapowiedzią proroka, odzyskał 
wolność, wrócił do swego kraju.

W podobną sytuację wprowadza nas także dzisiejsza Ewangelia. 
W okowach śmierci, w ciemnym grobie, leży przyjaciel Jezusa – 
Łazarz. Nad jego mogiłą staje Jezus. Staje i najpierw płacze. Płacze 
jako przyjaciel, jako autentyczny, współczujący człowiek. A potem, 
po modlitwie dziękczynnej do swego Ojca, już jako Wszechmocny 
Bóg, woła donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” (J 11, 
43). Zmarły na oczach wszystkich wychodzi, bowiem słowo Chrystusa 
jest skuteczne. Jezus przez ten cud wskrzeszenia oznajmia, że ma 
władzę nad śmiercią, nad tą rzeczywistością, której się często boimy, 
gdyż lękamy się unicestwienia.

W opisanych wydarzeniach widzimy z jednej strony człowieka, 
z całą jego małością i nędzą, wyrażającą się w niewoli, cierpieniu 
i śmierci. Z drugiej strony widzimy wszechmocnego i dobrego Boga, 
który podaje zbawczą rękę człowiekowi: „Oto otwieram wasze gro-
by” (Ez 37, 12a); „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” (J 11, 43). A więc 
małość i bezsilność człowieka splata się z wielkością i wszechmocą 
Boga. Od grobu Łazarza, a potem od pustego grobu Chrystusa 
płynie przesłanie, że Chrystus jest zwycięzcą śmierci, że człowiek 
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na ziemi nie zbawia się sam, że ograniczony człowiek potrzebuje 
nieograniczonego Boga. 

Jest jeszcze inny, równie ważny, wymiar przestawionych dziś 
w liturgii zdarzeń, na które rzuca światło dzisiejsze drugie czytanie 
z Listu św. Pawła do Rzymian. Niewola narodu, niewola śmierci 
Łazarza jest symbolem, obrazem niewoli duchowej, śmierci duchowej 
człowieka. Faktycznie, można mówić o śmierci Boga w człowieku, 
w jego umyśle i w sercu. Można mówić o uśmierceniu życia Bożego, 
nadprzyrodzonego w człowieku. O ile życie biologiczne w człowieku 
gaśnie samoczynnie w miarę upływu lat, albo też może być zabra-
ne wcześniej przez zabójstwo, albo nieszczęśliwy wypadek, o tyle 
niszczycielem życia Bożego w człowieku jest sam człowiek, który 
przestaje się o nie troszczyć. 

Byli i są na ziemi ludzie, którzy zabili życie Boże w sobie. Używając 
słów św. Pawła z dzisiejszego czytania możemy powiedzieć, że są 
ludzie, którzy żyją tylko według ciała, a nie według Ducha, którego 
wypędzili ze swego wnętrza. Trwają oni w śmierci duchowej i postępu-
ją nie według zasad Ewangelii, ale według fi lozofi i życia tego świata.

O które życie ludzie bardziej dbają? Wiemy z doświadczenia, że 
o biologiczne. Nie jest to wykroczenie, gdyż Bóg polecił nam o nie 
dbać. Podziwiamy dzisiaj i okazujemy wdzięczność lekarzom, diagno-
stykom, pielęgniarkom i wszystkim służbom medycznym i sanitarnym 
oraz wszelkim innym, które stają przy człowieku chorym, zarażonym 
i podają mu pomocną dłoń. Jednakże, pamiętajmy, że na początku 
Dekalogu, pierwsze trzy przykazania wzywają nas do dbania o życie 
duchowe, o życie Boże w nas. Ono musi być bardzo ważne, skoro Bóg 
troskę o nie umieścił na pierwszym miejscu. W Wielkim Poście winni-
śmy to życie Boże w nas odbudować, ożywić, abyśmy mogli podobać 
się Bogu i Jemu służyć, zachowując Jego przykazania. Zauważmy 
jeszcze, że kto tego nie respektuje i Boga sobie lekceważy, kto staje 
się nieprzyjacielem Boga, ten staje się często także nieprzyjacielem 
człowieka. Historia nas poucza, że najczęściej śmierć Boga w czło-
wieku prowadziła do niszczenia drugiego człowieka.

Moi drodzy, jesteście w kraju, który wydał wielkich ludzi nauki, 
wielkich fi lozofów, artystów: muzyków, kompozytorów, malarzy, 
architektów. Chciałoby się powiedzieć, że naród niemiecki przo-
duje w nauce, kulturze, w gospodarce, ale nie wolno nam zapomi-
nać, że to właśnie w tym kraju narodziła się szatańska, przeciwna 
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Bogu ideologia, która przekształciła się w nienawiść do człowieka. 
W XIX w. w Niemczech narodził się marksizm, z którego wyrósł 
bolszewicki komunizm. Pod koniec dziewiętnastego stulecia fi lozof 
niemiecki Fryderyk Nietzsche rzucił hasło: „bogowie umarli, niech 
żyje nadczłowiek”. A jeden z twórców hitlerowskiej organizacji wołał: 
„dusze nasze zapisujemy diabłu, miłość niemieckim dziewczętom, 
a życie Adolfowi Hitlerowi”. I rzucono hasło: precz z Bogiem, precz 
z Kościołem, precz z papieżem. Do czapki przypięto trupią czaszkę. 
Ramię ozdobiono znakiem połamanego krzyża i ruszono na podbój 
świata, na niszczenie ludzkiego życia. Podobną strategię podjęto 
w komunistycznym Związku Radzieckim. Zanim zadymiły krematoria 
w Auschwitz, już podczas pierwszej wojennej zimy, 10 lutego 1940 r. 
rozpoczęły się wywózki na Sybir – do krainy mrozu, głodu i śmierci. 
A potem zaraz w kwietniu przyszła zbrodnia katyńska, następnie 
ukraińskie mordy na Wołyniu i inne nieludzkie okropności. Takie 
oto bywają skutki śmierci Boga w człowieku. I o dziwo, że najpierw 
wypędzamy Boga z naszego życia, a gdy następuje katastrofa, pytamy: 
gdzie był Bóg? W XX w. fi lozof niemiecki Martin Heidegger, patrząc 
na świat, w którym żył, powiedział: „Tylko Bóg może nas uratować”.

3. Co warto sobie wziąć do serca ze wskrzeszenia Łazarza? 
Wskazania szczegółowe
Wysnujmy jeszcze kilka wskazań z tego, co się stało w Betanii 

przy wskrzeszeniu Łazarza.
a) Troska o drugiego człowieka
Siostry posłały do Jezusa wiadomość: „Choruje ten, którego ty ko-

chasz”. Dobrze jest mieć takie rodzeństwo, jakie miał Łazarz. Siostry 
zawiadomiły Jezusa o chorobie i cierpieniu swojego brata. Dbajmy 
o naszych bliskich. Bądźmy wrażliwi na ich potrzeby Otaczajmy ich 
naszą modlitwą. Pamiętajmy, u Jezusa możemy najwięcej otrzymać 
to, co potrzebujemy do godnego ludzkiego życia. 

b) Nie zniechęcajmy się, gdy nam się wydaje, że Bóg milczy
Gdy Jezus się zbliżał do Betanii siostra Marta wyszła mu na prze-

ciw i powiedziała pełna żalu i bólu, może i zawiedzionej miłości: 
„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Jezus bowiem dotarł 
do Betanii o cztery dni za późno. Czy nie mamy często wrażenia, 
że Bóg się spóźnia, milczy, nie odpowiada na rozpaczliwe wołanie 
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o ratunek? Nieraz mamy ochotę powiedzieć jak Marta: „Gdybyś tu 
był, nie doszłoby do tego nieszczęścia. Dlaczego nas zostawiłeś”. 
Przyjaciel tak nie robi! A oto Bóg działa po swojemu. Objawia swoją 
moc inaczej, niż my Mu dyktujemy. Wystawia naszą cierpliwość na 
próbę. Zaufajmy Bogu. On wie najlepiej kiedy i jak nam okazać 
swoją łaskawość. 

c) Bóg naprawdę nas kocha; jest wrażliwy, gdy jest nam ciężko
„Jezus zapłakał”. Bóg jest z nami w naszej żałobie. Łzy są dowo-

dem miłości. Objawiają czułość Boga. Kiedy żegnamy na cmentarzu 
bliskich, płaczemy, choć nie tracimy nadziei na zmartwychwstanie. 
Nie bądźmy ludźmi oschłymi. Miejmy więcej empatii do osób, z któ-
rymi żyjemy.

d) Chrystus pomaga przywrócić nam utracone wartości
„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”. W tym opisie wskrzeszenia tra-

dycja Kościoła widziała nie tylko opis cudownego wydarzenia, ale 
także symboliczny obraz wychodzenia z duchowej śmierci. Bóg nas 
wydobywa z grobu znieczulicy, obojętności, z grobu grzechu. Każdy 
grzech jest cząstkową śmiercią duszy. Bóg ożywia to, co umarło. Może 
przywrócić do życia umarłą miłość małżeńską, obumarłą przyjaźń, 
wiarę. Dlatego otwierajmy Chrystusowi drzwi naszych umysłów i serc. 
Nie zapominajmy o prośbie św. Jana Pawła II, jaką do nas skierował 
na początku swego pontyfi katu, a potem wielokrotnie ja ponawiał: 
„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. 

e) Po wyjściu z grzechu czy z nałogu uczmy się na nowo czynić 
dobrze 

„Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Gdy nas Chrystus wy-
prowadzi z jakiegoś grobu, z jakiegoś grzechu czy nałogu, trzeba 
nauczyć się żyć na nowo inaczej, bez tego grzechu. Rekonwalescencja 
może potrwać, ale najgorsze już jest za nami.  

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry. Przed nami dwa ostatnie tygodnie Wielkiego 

Postu. Takiego Wielkiego Postu jeszcze nie było. Z pewnością jest 
to jakiś znak czasu. Być może doświadczana przez nas pandemia 
koronawirusa jest upomnieniem się Pana Boga o Jego miejsce nie 
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tylko w ludzkich sercach, ale i w świecie, w życiu rodzinnym i pu-
blicznym, w świecie nauki, kultury, polityki, gospodarki. Stawiajmy 
na Pana Boga, a nie na bożki tego świata. Fałszywe bożki przemijają 
a prawdziwy Bóg trwa. Dajmy się prowadzić Panu Bogu. Kochajmy 
Kościół, który jest dzisiaj często opluwany, a przecież jest naszym 
domem. Nie dajmy go sobie obrzydzić przez pozornych mocarzy tego 
świata. Przetrwajmy ten trudny czas w postawie modlitwy, pokuty 
i jałmużny. 

Wszystkim już dzisiaj życzę obfi tości darów Chrystusa 
Zmartwychwstałego: daru wiary, pokoju, radości, miłości, dobrego 
zdrowia duchowego i fi zycznego. Wszystkim z serca udzielam paster-
skiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

16.
BP ADAM BAŁABUCH

 JASNOGÓRSKIE ZAWIERZENIE MATURZYSTÓW

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii w intencji maturzystów 
w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 

w dniu 20 marca 2020 r.

Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie; 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie; 

Drodzy maturzyści, szczególnie naszej świdnickiej diecezji!
Przywołajmy na początku znane słowa naszego wielkiego Rodaka 

– św. Jana Pawła II, które wypowiedział tutaj na Jasnej Górze: 
„Przyzwyczailiśmy się przede wszystkim niezliczone sprawy swojego 
życia, różne jego ważne momenty, rozstrzygające chwile, jak wybór 
drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, jak 
tyle innych... przynosić tutaj na Jasną Górę. Dlatego podejmujemy 
trud pielgrzymowania do jasnogórskiego sanktuarium. Przybywamy 
tu, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko 
ma swój Obraz, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest 
obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna dla 
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każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują” (Jan Paweł II, 
Homilia, Jasna Góra 1979). 

Podejmujemy dziś to pielgrzymowanie, można powiedzieć, w nie-
zwyczajnej formie, bo jeszcze parę miesięcy temu nikt się nie spo-
dziewał, że tak będą wyglądać pielgrzymki maturzystów z naszych 
diecezji. 

Stajemy tutaj przed Matką wobec przedziwnej tajemnicy spotkania 
z Maryją. W tym jasnogórskim sanktuarium odsłania się nam zapis 
Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi 
o obecności Matki Jezusa na weselu: „Była tam Matka Jezusa” (J 2, 
1). Ewangelia mówi też o zaproszeniu na to wesele samego Jezusa 
oraz Jego uczniów – rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania 
Syna Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei. 

Maryja jawi się nam w tym zapisie Ewangelii jako wzór zawierzenia, 
jako wzór Matki, która wierzy, która w wierze nam przewodniczy 
i która prowadzi nas do swojego Syna. Cóż takiego Maryja w Kanie 
Galilejskiej powiedziała do sług? „Zróbcie wszystko cokolwiek On 
wam powie” (J 2, 5). A co On nam chce powiedzieć dzisiaj? Chce 
nam powiedzieć to samo, co powiedział do sług w Kanie: „Napełnijcie 
stągwie wodą” (J 2, 7). Możemy zapytać: jakie stągwie i jaką wodą? 
Napełnijcie siebie samych wodą żywą, którą daje Jezus, „a która 
staje się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 3, 14).

A więc pójdźmy do Jezusa razem z Maryją, bo On sam wołał: 
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie 
i pije” (J 7, 37). tzn. niech przyjdzie i napełni się moim Duchem, a Ja 
go przemienię w nowego człowieka, stworzonego na obraz i Boże 
podobieństwo, tak jak przemieniłem wodę w wino. 

W każdego, kto uwierzy w Niego i przyjdzie, Jezus tchnie nowe 
serce i nowego ducha. Jakże bardzo dzisiaj potrzebujemy serca, które 
wierzy i ufa, tak jak wzywał nas do tego św. Jan Paweł II na rozpo-
częcie swojego pontyfi katu, gdy wołał: „Nie lękajcie się, otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Nie lękajcie się! Chrystus 
wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (Rzym, 
plac św. Piotra 22 października 1978 r.)

Jakże są to dla nas dzisiaj ważne słowa, można powiedzieć: pro-
rocze słowa. Dedykuję te słowa dzisiaj też wam, drodzy maturzyści. 
„Nie lękajcie się!” Oddajcie ten najbliższy czas przygotowania do 
matury w tak nietypowych i trudnych dla was warunkach. Ale też 
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oddajcie sam egzamin w ręce najlepszej z Matek – Maryi. A Ona 
opowie o waszych troskach, o waszych niepokojach Synowi, a na-
szemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który jest przecież naszą Drogą, 
Prawdą i Życiem, i który powiedział: „Ja jestem z wami” (Mt 28, 
20). Jemu możemy zaufać.

On – Jezus – jest z wami. Modlimy się tutaj, by posłał wam Ducha 
Świętego na oświecenie waszych umysłów i serc, by przeprowadził 
was przez ten trudny czas, który niech zaowocuje pomyślnym zda-
niem egzaminu maturalnego i podjęciem w przyszłości wymarzonych 
studiów. 

Nie lękajcie się! Jezus jest z Wami. Oręduje też za Wami naj-
lepsza z Matek.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.
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