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I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

A. PODRÓŻ APOSTOLSKA  
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
DO KANADY (24-30 VI 2022)

1. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA Z RDZENNĄ 
LUDNOŚCIĄ PIERWSZYCH NARODÓW, METYSÓW 

I INUITÓW

Maskwacis, 25 lipca 2022 r.

Pani Gubernator Generalna,
Panie Premierze,
Drodzy rdzenni mieszkańcy Maskwacis i tej kanadyjskiej ziemi,
Drodzy bracia i drogie siostry!

Czekałem na to, żeby przybyć do was. To stąd, z tego miejsca 
o tak smutnej wymowie pragnę rozpocząć to, co noszę w sercu: 
pielgrzymkę pokutną. Przybywam na wasze rodzinne ziemie, aby 
osobiście powiedzieć wam, że jestem zasmucony, aby błagać Boga 
o przebaczenie, uzdrowienie i pojednanie, aby okazać wam moją bli-
skość, aby modlić się z wami i za was.

Wspominam spotkania, które odbyłem w Rzymie cztery mie-
siące temu. Dostałem wtedy w zastaw dwie pary mokasynów, znak 
cierpienia, jakiego doznały dzieci z rdzennych ludów, zwłaszcza te, 
które niestety więcej nie wróciły do domów ze szkół rezydencjal-
nych. Poproszono mnie o zwrot tych mokasynów po przyjeździe do 
Kanady; przywiozłem je i tym gestem zakończę moje słowa, w któ-
rych chciałbym się odwołać do tego właśnie symbolu, który w ciągu 
minionych miesięcy na nowo rozpalił we mnie żal, oburzenie i wstyd. 
Pamięć o tych dzieciach budzi strapienie i wzywa do działania, aby 
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każde dziecko było traktowane z miłością, czcią i szacunkiem. Ale 
te mokasyny mówią nam również o podróży, o drodze, którą chce-
my wspólnie przebyć. O wspólnym podążaniu naprzód, wspólnym 
modleniu się i wspólnym działaniu, aby cierpienia z przeszłości ustą-
piły miejsca przyszłości, która będzie wypełniona sprawiedliwością, 
uzdrowieniem i pojednaniem.

Z tego właśnie względu pierwszy etap mojej pielgrzymki pośród 
was odbywa się w tym regionie, który obejmuje, od niepamiętnych 
czasów, obecność ludów rdzennych. Jest to terytorium, które do nas 
przemawia, które pozwala nam upamiętniać.

Upamiętnianie: bracia i siostry, żyliście na tej ziemi przez tysiące 
lat, prowadząc styl życia, który szanował samą ziemię, odziedziczoną 
po poprzednich pokoleniach i strzeżoną dla przyszłych, które nadej-
dą. Traktowaliście ją jako dar od Stwórcy, którym należy się dzielić 
z innymi i który należy kochać w harmonii ze wszystkim, co istnieje, 
w żywym wzajemnym powiązaniu ze wszystkimi istotami żywymi. 
W ten sposób nauczyliście się pielęgnować sens rodziny i wspólno-
ty, rozwinęliście silne więzi między pokoleniami, czcząc starszych 
i troszcząc się o młodych. Jak wiele tu dobrych zwyczajów i nauk, 
skupionych na trosce o innych i umiłowaniu prawdy, na odwadze 
i szacunku, na pokorze i uczciwości, na mądrości życiowej!

Ale, o ile tak wyglądały pierwsze kroki podejmowane na tych 
terenach, o tyle pamięć zasmucająco prowadzi nas ku następnym. 
Miejsce, w którym teraz jesteśmy sprawia, że rozbrzmiewa we mnie 
bolesne wołanie, zduszony krzyk, który towarzyszył mi przez te 
miesiące. Myślę o tragedii doznanej przez wielu z was, przez wasze 
rodziny, wasze wspólnoty; o tym, czym podzieliliście się ze mną na 
temat cierpienia, jakie znosiliście w szkołach rezydencjalnych. Są to 
traumy, które w pewnym sensie są przeżywane na nowo za każdym 
razem, gdy zostają przywołane, i zdaję sobie sprawę, że nawet nasze 
dzisiejsze spotkanie może obudzić wspomnienia i rany, i że wielu 
z was trudno będzie słuchać moich słów. Mimo wszystko, upamięt-
nianie jest słuszne, bo zapomnienie prowadzi do obojętności, a jak 
powiedziano, „przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz jest 
nim obojętność [...] przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obo-
jętność na życie lub śmierć” (E. Wiesel). Upamiętnianie druzgocą-
cych doświadczeń, które miały miejsce w szkołach rezydencjalnych, 
porusza nas, oburza, rodzi w nas ból, ale jest konieczne.
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Trzeba pamiętać o tym, w jaki sposób polityka asymilacji i eman-
cypacji, która obejmowała system szkół rezydencjalnych, była nisz-
cząca dla mieszkańców tych ziem. Kiedy po raz pierwszy przybyli 
tam osadnicy europejscy, pojawiła się wielka szansa rozwoju owoc-
nego spotkania między kulturami, tradycjami i duchowościami. 
Zasadniczo jednak do niego nie doszło. I przypominają mi się wasze 
opowieści: o tym, jak polityka asymilacji zakończyła się systema-
tyczną marginalizacją rdzennej ludności; także o tym, jak poprzez 
system szkół rezydencjalnych, wasze języki i wasze kultury były 
oczerniane i tłamszone; i jak dzieci doznały znęcania się fizycznego 
i słownego, psychologicznego i duchowego nad sobą; jak zabierano 
je z ich domów, gdy były malutkie i jak odcisnęło się to trwałym pięt-
nem na relacjach między rodzicami a dziećmi, dziadkami a wnukami.

Dziękuję wam, że sprawiliście, iż to wszystko znalazło się 
w moim sercu, że wydobyliście na światło dzienne brzemiona, któ-
re nosicie w sobie, że podzieliliście się ze mną tymi krwawiącymi 
wspomnieniami. Dziś jestem tu, na tej ziemi, która wraz z dawną 
pamięcią strzeże śladów ran, które wciąż są otwarte: jestem tu, po-
nieważ pierwszym krokiem tej pokutnej pielgrzymki pośród was 
jest ponowna prośba o przebaczenie i powiedzenie wam z serca, 
że głęboko ubolewam: proszę o przebaczenie za to, w jaki sposób 
wielu chrześcijan wspierało, niestety, kolonizacyjną mentalność mo-
carstw, uciskających rdzenne narody. Ubolewam. Proszę o przeba-
czenie, w szczególności za sposób, w jaki wielu członków Kościoła 
i wspólnot zakonnych współpracowało, także poprzez obojętność, 
w tych projektach niszczenia kultury i przymusowej asymilacji, re-
alizowanych przez ówczesne rządy, których kulminacją był system 
szkół rezydencjalnych.

Chociaż chrześcijańskie miłosierdzie było obecne i niemało było 
wzorowych przykładów poświęcania się dla dzieci, ogólne konse-
kwencje polityki związanej ze szkołami rezydencjalnymi okazały się 
katastrofalne. Wiara chrześcijańska mówi nam, że był to niszczący 
błąd, nie do pogodzenia z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Boli świado-
mość, że ten solidny fundament wartości, języka i kultury, który dał 
waszym ludom autentyczne poczucie tożsamości, został zniszczony 
i boli, że nadal płacicie za to cenę. W obliczu tego oburzającego zła, 
Kościół klęka przed Bogiem i błaga o przebaczenie za grzechy swoich 
dzieci (por. Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium (29 listopada 
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1998), 11: AAS 91 (1999), 140). Chciałbym to podkreślić ze wstydem 
i jasnością: pokornie proszę o przebaczenie za zło popełnione przez 
tak wielu chrześcijan wobec rdzennej ludności.

Drodzy bracia i siostry, wielu z was i waszych przedstawicieli 
mówiło, że przeprosiny to nie koniec. W pełni się zgadzam: stano-
wią one tylko pierwszy krok, punkt wyjścia. Mam też świadomość, 
że „patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przeba-
czenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód” oraz że „patrząc 
w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć 
kulturę zdolną do chronienia nie tylko przed powtarzaniem się takich 
sytuacji, lecz także niedopuszczającą możliwości ich ukrywania 
i trwania” (List do Ludu Bożego, 20 sierpnia 2018 r.: „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, nr 8-9 (405)/2018, s. 7). Ważną częścią 
tego procesu jest przeprowadzenie poważnych poszukiwań prawdy 
o przeszłości i pomaganie osobom, które przeżyły doświadczenie 
szkół rezydencjalnych, aby weszły one na drogę uzdrowienia z do-
znanych traum.

Modlę się i żywię nadzieję, że chrześcijanie i społeczeństwo tej 
ziemi będą wzrastać w zdolności do przyjęcia i poszanowania toż-
samości i doświadczenia ludów tubylczych. Pragnę, aby znaleziono 
konkretne sposoby, by je poznano i doceniono, ucząc się wspólnego 
wędrowania. Ze swej strony będę nadal zachęcał do zaangażowania 
wszystkich katolików na rzecz rdzennych ludów. Czyniłem to przy 
innych okazjach i w różnych miejscach, poprzez spotkania, apele, 
a także poprzez adhortacje apostolskie. Wiem, że to wszystko wyma-
ga czasu i cierpliwości: są to procesy, które, nie wystarczy, że zstąpią 
z góry, muszą wejść do serc, a moja obecność tutaj i zaangażowanie 
biskupów kanadyjskich są świadectwem woli podążania tą drogą.

Drodzy przyjaciele, ta pielgrzymka rozciąga się na kilka dni 
i obejmie miejsca, które są oddalone od siebie, jednak nie pozwoli 
mi ona na zrealizowanie wielu zaproszeń i odwiedzenie takich ośrod-
ków, jak Kamloops, Winnipeg, różnych miejsc w Saskatchewan, 
w Jukonie i terytoriach północno-zachodnich. I choć nie jest to moż-
liwe, wiedzcie, że wszyscy jesteście w moich myślach i w mojej mo-
dlitwie. Wiedzcie, że znam cierpienie, traumę i wyzwania rdzennej 
ludności we wszystkich regionach tego kraju. Moje słowa wypowie-
dziane podczas tej pielgrzymki pokutnej są skierowane do wszyst-
kich rdzennych wspólnot i osób, których ogarniam całym sercem.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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W tym pierwszym etapie chciałem stworzyć przestrzeń dla upa-
miętnienia. Dziś jestem tu, by wspominać przeszłość, by płakać wraz 
z wami, by w milczeniu patrzeć na ziemię, by modlić się przy grobach. 
Pozwólmy, aby milczenie pomogło nam wszystkim w przyswojeniu 
sobie cierpienia. Milczenie i modlitwa: w obliczu zła módlmy się do 
Pana dobra; w obliczu śmierci módlmy się do Boga życia. Z grobu, 
ostatniego przystanku nadziei, przed którym zniknęły wszelkie ma-
rzenia i pozostał tylko płacz, ból i rezygnacja, Pan Jezus Chrystus 
uczynił miejsce odrodzenia, zmartwychwstania, od którego rozpo-
częła się historia nowego życia i powszechnego pojednania. Nasze 
wysiłki nie wystarczą, uzdrowić i pojednać, potrzebna Jego Łaska: 
potrzebna łagodna i mężna mądrość Ducha, czułość Pocieszyciela. 
Niech On będzie Tym, który wypełni oczekiwania serc. Niech On 
weźmie nas za rękę. Niech On będzie Tym, który sprawi, że będzie-
my szli razem.

2.  
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA Z RDZENNĄ 

LUDNOŚCIĄ I CZŁONKAMI WSPÓLNOTY 
PARAFIALNEJ

Edmonton, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
25 lipca 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, dobry wieczór!
Cieszę się, że jestem pośród was i ponownie widzę twarze róż-

nych przedstawicieli ludności rdzennej, którzy odwiedzili mnie 
w Rzymie kilka miesięcy temu. Ta wizyta wiele dla mnie znaczyła: 
teraz jestem w waszym domu, jako przyjaciel i pielgrzym, jestem 
na waszej ziemi, w świątyni, w której spotykacie się, by jako bracia 
i siostry chwalić Boga. W Rzymie, po wysłuchaniu was, powiedzia-
łem wam, że „skuteczny proces uzdrawiania wymaga konkretnych 
działań” (Przemówienie do delegacji ludów rdzennych Kanady, 
1 kwietnia 2022 r.). Cieszę się, widząc, że ten proces już się rozpo-
czął w tej parafii, w której spotykają się osoby z różnych wspólnot 
Pierwszych Narodów, Metysów i Inuitów, wraz z mieszkańcami 
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lokalnych dzielnic, którzy nie wywodzą się spośród ludności rdzen-
nej oraz z różnymi braćmi i siostrami imigrantami. To jest dom dla 
wszystkich, otwarty i inkluzywny, taki, jakim powinien być Kościół, 
rodzina dzieci Bożych, w którym gościnność i przyjęcie, typowe 
wartości kultury rdzennej, mają fundamentalne znaczenie: gdzie 
każdy winien czuć się mile widziany, niezależnie od tego co prze-
żył i od swych indywidualnych okoliczności życiowych. Chciałbym 
wam też podziękować za waszą konkretną bliskość okazywaną po-
przez miłosierdzie wobec tak wielu ubogich, którzy są liczni nawet 
w tym bogatym kraju – to bardzo mnie porusza. Tego pragnie Jezus, 
który powiedział nam i zawsze powtarza w Ewangelii: „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40). Jezus jest tam obecny.

I jednocześnie, nie możemy zapominać, że także w Kościele do-
bra pszenica jest zmieszana z kąkolem. Także w Kościele. I właśnie 
z powodu tego chwastu chciałem podjąć tę pielgrzymkę pokutną, 
rozpoczynając ją dziś rano od przypomnienia zła, doznanego przez 
rdzenne ludy od wielu chrześcijan, i z wielkim żalem prosząc o wy-
baczenie. Boli mnie myśl, że katolicy byli zaangażowani w politykę 
asymilacji i emancypacji, która umacniała poczucie niższości, ogra-
biając wspólnoty i pojedyncze osoby z ich tożsamości kulturowej 
i duchowej, odcinając ich korzenie i podsycając postawy uprzedzenia 
i dyskryminacji, a także, że odbywało się to również w imię eduka-
cji rzekomo chrześcijańskiej. Edukacja musi zawsze zaczynać się od 
poszanowania i promowania talentów, które już istnieją w człowieku. 
Nie jest ona i nigdy nie może być czymś, co można odgórnie narzu-
cić, bo wychowanie to przygoda wspólnego poznawania i odkrywa-
nia tajemnicy życia. Dzięki Bogu, w takich parafiach jak ta, poprzez 
spotkania, dzień po dniu budowane są fundamenty uzdrowienia 
i pojednania. Uzdrowienie, pojednanie. Chciałbym powiedzieć coś, 
co nie jest tu napisane. Chcę szczególnie podziękować za pracę, jaką 
wykonali biskupi, abym mógł tu przyjechać i abyście wy mogli przy-
jechać tam [do Rzymu]. Konferencja Episkopatu zjednoczona, czyni 
znaczące gesty, przynosi obfite owoce. Wielkie podziękowania dla 
Konferencji Episkopatu!

Pojednanie: dziś wieczorem chciałbym podzielić się pewny-
mi refleksjami związanymi z tym słowem. Co sugeruje nam Jezus, 
gdy mówi o pojednaniu? Lub kiedy inspiruje nas pojednanie? Co 
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pojednanie oznacza dla nas dzisiaj? Drodzy przyjaciele, pojednanie 
dokonane przez Chrystusa nie było zewnętrznym porozumieniem 
pokojowym, rodzajem kompromisu, który miał zadowolić strony. 
Nie był to też pokój zrzucony z nieba, ustanowiony odgórnie lub po-
przez podporządkowanie sobie drugiego człowieka. Apostoł Paweł 
wyjaśnia, że Jezus jedna, łącząc razem, przez uczynienie z dwóch 
odległych rzeczywistości jedną rzeczywistość, jedną rzecz, jeden lud. 
A jak tego dokonuje? Przez krzyż (por. Ef 2, 14). To jest Jezus, który 
jedna nas między sobą na krzyżu – na tym drzewie życia, jak lubili 
go nazywać starożytni chrześcijanie. Krzyż, drzewem życia.

Wy, drodzy bracia i siostry z ludów rdzennych, możecie nas wiele 
nauczyć o życiodajnym znaczeniu drzewa, które złączone z ziemią 
poprzez swe korzenie, daje tlen dzięki swym liściom i karmi nas swo-
imi owocami. Wspaniale jest też dostrzec symbolikę drzewa przed-
stawioną w fizjonomii tego kościoła, gdzie pień łączy z ziemią ołtarz, 
na którym Jezus jedna nas w Eucharystii, „akcie kosmicznej miło-
ści”, który „jednoczy niebo i ziemię, obejmuje […] całe stworzenie” 
(Encyklika Laudato sì, nr 236). Ta symbolika liturgiczna przywodzi 
mi na myśl wspaniały fragment wypowiedzi św. Jana Pawła II w tym 
kraju: „Chrystus ożywia centrum całej kultury. Tak więc nie tylko 
chrześcijaństwo jest związane z ludem indiańskim, ale Chrystus, 
w członkach swojego Ciała sam staje się Indianinem” (Liturgia 
Słowa z Indianami Kanady (15 września 1984) w: Nauczanie papie-
skie, VII, 2, Poznań 2002, s. 264). I to On jedna na krzyżu, łączy na 
nowo to, co wydawało się niewyobrażalne i niewybaczalne, ogarnia 
wszystkich i wszystko. Wszystkich i wszystko: ludy rdzenne przy-
pisują wielkie znaczenie kosmiczne tzw. „punktom kardynalnym”, 
rozumianym nie tylko jako geograficzne punkty odniesienia, ale jako 
wymiary obejmujące całą rzeczywistość i wskazujące drogę do jej 
uzdrowienia, reprezentowane przez tzw. „koło medyczne”. Ta świą-
tynia podejmuje tę symbolikę punktów kardynalnych i nadaje im 
znaczenie chrystologiczne. Jezus krańcami swojego krzyża obejmuje 
punkty kardynalne i jednoczy najbardziej odległe ludy, Jezus uzdra-
wia i czyni wszystko pokojem (por. Ef 2, 14). Tam wypełnia Boży 
plan: „aby wszystko pojednać” (por. Kol 1, 20).

Bracia, siostry, co to oznacza dla tych, którzy noszą w sobie tak 
bolesne rany? Wyobrażam sobie, jak trudno jest dostrzec jakąkol-
wiek perspektywę pojednania tym osobom, które doznały tak wielu 
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cierpień od mężczyzn i kobiet, którzy powinni dawać świadectwo 
życia chrześcijańskiego. Nic nie może wymazać doświadczenia 
pogwałconej godności, doznanej krzywdy, zdradzonego zaufania. 
Nigdy też nie może się zatrzeć wstyd nas wierzących. Trzeba jednak 
zacząć od nowa, a Jezus nie proponuje nam słów i dobrych postano-
wień, ale proponuje nam krzyż, tę skandaliczną miłość, która pozwa-
la na przebicie sobie stóp i nadgarstków gwoździami i okaleczenie 
głowy cierniem. Oto kierunek, w którym należy podążać: spoglądać 
razem na Chrystusa, na miłość zdradzoną i ukrzyżowaną dla nas; 
spojrzeć na Jezusa, ukrzyżowanego w tak wielu wychowankach szkół 
rezydencjalnych. Jeśli między sobą i wewnątrz nas samych, chcemy 
pojednać się z przeszłością, z doznanymi krzywdami i ze zranionymi 
wspomnieniami, z traumatycznymi wydarzeniami, których nie może 
uleczyć żadna ludzka pociecha, jeżeli chcemy naprawdę pojednać 
się, nasze spojrzenie musi być wzniesione ku Jezusowi ukrzyżowa-
nemu, a pokój należy czerpać z jego ołtarza. Ponieważ właśnie to na 
drzewie krzyża cierpienie przemienia się w miłość, śmierć w życie, 
rozczarowanie w nadzieję, opuszczenie w komunię, a oddalenie 
w jedność. Pojednanie to nie tyle nasze dzieło, jest to prezent, to dar, 
który wypływa z Ukrzyżowanego, to pokój, który płynie z Serca 
Jezusa, to łaska, o którą trzeba prosić. Pojednanie to łaska, o którą 
trzeba prosić.

Jest jeszcze jeden aspekt pojednania, o którym chciałbym powie-
dzieć. Apostoł Paweł wyjaśnia, że Jezus przez krzyż pojednał nas 
w jednym ciele (por. Ef 2, 14). O jakim ciele mówi? Mówi o Kościele: 
Kościół jest tym żywym ciałem pojednania. Kiedy jednak pomyślimy 
o nieusuwalnym cierpieniu, jakiego doświadczyło w tych miejscach 
wiele osób, wewnątrz instytucji kościelnych, można jedynie poczuć 
złość, można jedynie poczuć wstyd. Stało się tak, gdy wierzący dali 
się zeświecczyć i zamiast promować pojednanie, narzucili swój 
własny wzorzec kulturowy. Taka postawa, bracia i siostry, zanika 
z trudem, także z religijnego punktu widzenia. Istotnie, wygodniej-
sze wydaje się wpojenie w ludzi Boga niż pozwolenie ludziom, by 
zbliżyli się do Niego – to jest sprzeczność. Ale to się nigdy nie udaje, 
ponieważ Pan nie przychodzi w ten sposób: nie przymusza, nie tłumi 
i nie uciska; natomiast zawsze miłuje, wyzwala i pozostawia wolny-
mi. Nie wspiera swoim Duchem tych, którzy podporządkowują sobie 
innych, tych, którzy mylą Ewangelię pojednania z prozelityzmem. 
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Nie można bowiem głosić Boga w sposób, który jest sprzeczny 
z Bogiem. A jednak, ileż razy działo się tak w historii! Podczas gdy 
Bóg zwyczajnie i pokornie proponuje Siebie, my zawsze mamy po-
kusę, by narzucać Go i w Jego imię narzucać siebie. Jest to pokusa 
światowa, by sprawić, że zejdzie On z krzyża, by objawić Go poprzez 
władzę i pozory. Jednak Jezus dokonuje pojednania na krzyżu, a nie 
przez zejście z krzyża. Na dole, wokół krzyża, byli ci, którzy myśleli 
o sobie samych i kusili Chrystusa, powtarzając Mu, żeby ocalił sie-
bie (por. Łk 23, 35-36), nie myśląc o innych. Bracia i siostry, w imię 
Jezusa, niech w Kościele nie powtórzy się takie postępowanie. Niech 
Jezus będzie głoszony tak jak On chce, w wolności i miłości, a każda 
osoba ukrzyżowana, którą spotykamy, niech nie będzie dla nas przy-
padkiem do rozwiązania, lecz bratem lub siostrą, których należy mi-
łować, ciałem Chrystusa, które należy kochać. Niech Kościół, Ciało 
Chrystusa będzie żyjącym ciałem pojednania!

Samo słowo pojednanie jest praktycznie synonimem Kościoła. 
Termin ten w rzeczywistości oznacza „uczynienie na nowo soboru”: 
pojednanie, czynić nowy sobór. Kościół jest domem, gdzie można 
pojednać się na nowo, gdzie można spotkać się, aby zacząć od nowa 
i razem wzrastać. Jest miejscem, w którym przestajemy myśleć o so-
bie jako o jednostkach, aby uznać się za braci, patrząc sobie w oczy, 
przyjmując historię i kulturę innego człowieka, pozwalając, aby mi-
styka wspólnoty, tak miła Duchowi Świętemu, sprzyjała uzdrowie-
niu zranionej pamięci. To jest droga: nie decydować za innych, nie 
szufladkować wszystkich w ustalonych schematach, ale stanąć przed 
Ukrzyżowanym i przed bratem, aby nauczyć się podążać razem. Taki 
jest Kościół i niech takim będzie: miejscem, gdzie rzeczywistość 
zawsze przewyższa ideę. Taki jest Kościół i niech takim będzie: nie 
zbiorem idei i nakazów do wpojenia ludziom; Kościół jest domem 
gościnnym dla wszystkich! Taki jest Kościół i niech takim będzie: 
świątynią o zawsze otwartych drzwiach, jak usłyszeliśmy od tych 
dwóch naszych braci, że ta parafia jest taka: świątynia z zawsze 
otwartymi drzwiami, w której my wszyscy, żywe świątynie Ducha, 
spotykamy się, służymy sobie nawzajem i jednamy się ze sobą. 
Drodzy bracia i siostry, gesty i wizyty mogą być ważne, ale więk-
szość słów i działań pojednania dzieje się lokalnie, we wspólnotach 
takich jak ta, gdzie pojedyncze osoby i rodziny podążają ramię w ra-
mię, dzień po dniu. Wspólna modlitwa, wspólna pomoc, dzielenie się 
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historiami życia, wspólnymi radościami i zmaganiami – to wszystko 
otwiera drzwi do pojednawczego dzieła Boga.

Jest taki obrazek podsumowujący, który może nam pomóc. W tej 
świątyni, ponad ołtarzem i tabernakulum widzimy cztery słupy ty-
powego namiotu tubylczego, który, jak się dowiedziałem, nazywa-
ny był tepee. Namiot ma wielkie znaczenie biblijne. Kiedy Izrael 
szedł przez pustynię, Bóg mieszkał w namiocie, który był rozbi-
jany zawsze, kiedy lud się zatrzymywał: był to Namiot Spotkania. 
Przypomina on nam, że Bóg idzie z nami i bardzo lubi spotykać nas 
wspólnie, gdy się zbieramy, by obradować. A kiedy Bóg stał się czło-
wiekiem, Ewangelia mówi dosłownie, że „rozbił swój namiot pośród 
nas” (por. J 1, 14). Bóg jest Bogiem bliskości, w Jezusie uczy nas 
języka współczucia i czułości. Trzeba to rozumieć za każdym razem, 
gdy przychodzimy do kościoła, gdzie On jest obecny w tabernaku-
lum; to słowo oznacza właśnie namiot. Bóg zatem rozbija swój na-
miot pośród nas, towarzyszy nam w naszych pustyniach: nie mieszka 
w pałacach niebieskich, ale w naszym Kościele i pragnie, by ten stał 
się domem pojednania.

Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały, który mieszkasz w tym 
ludzie, który jest Twój; Panie, który pragniesz jaśnieć poprzez nasze 
wspólnoty i kultury, Jezu, weź nas za rękę i nawet na pustyniach hi-
storii prowadź nasze kroki na drodze pojednania. Amen.

3. 
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Edmonton, Commonwealth Stadium, 26 lipca 2022 r.

Dzisiaj obchodzone jest święto dziadków Jezusa; Pan zechciał, 
abyśmy się tak licznie spotkali właśnie z tej okazji, tak drogiej za-
równo wam, jak i mnie. W domu Joachima i Anny mały Jezus pozna-
wał swoich przodków i doświadczył bliskości, czułości i mądrości 
dziadków. Pomyślmy i my o naszych dziadkach i zastanówmy się 
nad dwoma ważnymi aspektami.

Pierwszy: jesteśmy dziećmi historii, której należy strzec. Nie je-
steśmy odizolowanymi jednostkami, nie jesteśmy wyspami, nikt nie 
przychodzi na świat w oderwaniu od innych. Nasze korzenie, miłość, 
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która na nas czekała i którą otrzymaliśmy przychodząc na świat, śro-
dowiska rodzinne, w których wzrastaliśmy, są częścią wyjątkowej 
historii, która nas poprzedziła i zrodziła. My nie wybraliśmy jej, ale 
otrzymaliśmy jako dar, i jest to dar, do którego strzeżenia jesteśmy 
powołani. Jesteśmy bowiem – jak przypomina nam Księga Syracha 
– „potomstwem” tych, którzy odeszli przed nami, jesteśmy ich „do-
brym dziedzictwem” (Syr 44, 11). Dziedzictwem, które niezależnie 
od osiągnięć czy autorytetu jednych, inteligencji lub kreatywności 
drugich, wyrażanej w pieśni lub poezji, ma swoje centrum w spra-
wiedliwości, w byciu wiernym Bogu, Jego woli. I to właśnie nam 
przekazali. Aby naprawdę przyjąć to, kim jesteśmy i jak cenni je-
steśmy, musimy przyswoić sobie tych, od których się wywodzimy, 
tych, którzy nie myśleli jedynie o sobie, ale przekazali nam skarb 
życia. Jesteśmy tu dzięki naszym rodzicom, ale także dzięki naszym 
dziadkom, dzięki którym doświadczyliśmy, że jesteśmy na świecie 
upragnieni. To oni często kochali nas bez ograniczeń i niczego od 
nas nie oczekując, brali nas za rękę, gdy się baliśmy, dodawali otu-
chy w mrokach nocy, zachęcali, gdy za dnia musieliśmy stawić czoła 
życiowym wyborom. Dzięki naszym dziadkom doświadczyliśmy 
czułości dziejów, które nas poprzedziły: nauczyliśmy się, że dobroć, 
łagodność i mądrość to solidne korzenie człowieczeństwa. W domu 
dziadków wielu z nas oddychało wonią Ewangelii, mocą wiary, któ-
ra ma posmak domu. Dzięki nim odkryliśmy wiarę rodzinną, wiarę 
domową; tak, jest tak, ponieważ wiara jest zasadniczo przekazywana 
w ten sposób, jest przekazywana „w dialekcie”, jest przekazywana 
poprzez uczucia i zachętę, troskę i bliskość.

To jest nasza historia, której trzeba strzec, historia, której jesteśmy 
spadkobiercami: jesteśmy dziećmi, ponieważ jesteśmy wnukami. 
Dziadkowie odcisnęli na nas oryginalne piętno swojego sposobu by-
cia, dając nam poczucie godności i zaufanie do samych siebie i do 
innych. Przekazali nam coś, czego nigdy nie uda się z nas wymazać, 
a jednocześnie pozwolili nam być osobami wyjątkowymi, oryginal-
nymi i wolnymi. Tak więc właśnie od naszych dziadków nauczyli-
śmy się, że miłość nigdy nie jest przymusem, że nie pozbawia dru-
giego człowieka jego wewnętrznej wolności. Tak właśnie Joachim 
i Anna kochali Maryję i kochali Jezusa; i tak właśnie Maryja kochała 
Jezusa, miłością, która nigdy Go nie tłamsiła ani nie zatrzymywała, 
ale towarzyszyła Mu w podejmowaniu misji, dla której przyszedł na 
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świat. Starajmy się uczyć tego siebie jako jednostki i jako Kościół: 
nigdy nie uciskajmy sumienia innych, nigdy nie krępujmy wolności 
tych, którzy stają przed nami, a przede wszystkim niech nigdy nie 
zabraknie nam miłości i szacunku dla osób, które nas poprzedziły i są 
nam powierzone, będących cennymi skarbami, które strzegą historii 
większej niż one same.

 Strzec historii, która nas zrodziła – mówi nam znowu Księga 
Syracha – oznacza nie przysłonić „chwały” naszych przodków: nie 
zatracić pamięci o nich, nie zapomnieć o historii, która zrodziła nasze 
życie, zawsze pamiętać o tych dłoniach, które nas pieściły i trzymały 
w ramionach, ponieważ to jest źródło, z którego czerpiemy pocie-
chę w chwilach zniechęcenia, światło w rozeznawaniu, odwagę, by 
stawiać czoła wyzwaniom życia. Ale strzec historii, która nas zrodzi-
ła, oznacza również nieustanne powracanie do tej szkoły, w której 
uczyliśmy się i żyliśmy miłością. Oznacza to, że w obliczu wyborów, 
przed którymi dziś stajemy, pytamy siebie, co na naszym miejscu 
zrobiliby najmądrzejsi starsi, których poznaliśmy, co radzą nam lub 
co doradzaliby nam nasi dziadkowie i pradziadkowie.

Drodzy bracia i siostry, zadajmy sobie zatem pytanie: czy jeste-
śmy dziećmi i wnukami, które umieją strzec otrzymane bogactwo? 
Czy pamiętamy o dobrych lekcjach, które otrzymaliśmy w spadku? 
Czy rozmawiamy z naszymi starszymi, czy poświęcamy czas na ich 
wysłuchanie? Ponadto, czy w naszych coraz lepiej wyposażonych, 
nowoczesnych i funkcjonalnych domach potrafimy wygospodarować 
godną przestrzeń dla zachowania ich wspomnień, specjalne miejsce, 
małą rodzinną świątynię, która poprzez obrazy i drogie przedmio-
ty pozwala nam również wznieść nasze myśli i modlitwy do tych, 
którzy nas poprzedzili? Czy zachowaliśmy Biblię i różaniec naszych 
przodków? Modlitwa za nich i w jedności z nimi, poświęcenie czasu 
na pamięć, zachowanie spuścizny: w mgle zapomnienia, która spowi-
ja nasze zawirowane czasy; bracia i siostry, czymś fundamentalnym 
jest troszczyć się o korzenie. W ten sposób rośnie drzewo, tak buduje 
się przyszłość.

I tak dochodzimy do refleksji nad drugim aspektem: oprócz tego, 
że jesteśmy dziećmi historii, której należy strzec, jesteśmy budowni-
czymi historii, którą należy konstruować. Każdy może odkryć kim 
tak naprawdę jest, ze swoimi blaskami i cieniami, w zależności od 
miłości, jaką otrzymał lub której mu zabrakło. Tajemnica ludzkiego 
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życia jest następująca: wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi, przez 
kogoś zrodzonymi i ukształtowanymi, ale kiedy stajemy się doro-
śli, jesteśmy również powołani do bycia płodnymi ojcami, matkami 
i dziadkami kogoś innego. Patrząc więc na osobę, którą jesteśmy 
dzisiaj, zadajmy sobie pytanie: co chcemy uczynić z nami samymi? 
Dziadkowie, od których się wywodzimy, starsi, którzy marzyli, mieli 
nadzieję i poświęcili się dla nas, zadają nam fundamentalne pytanie: 
jakie społeczeństwo chcemy zbudować? Jakże wiele otrzymaliśmy 
z rąk tych, którzy odeszli przed nami: co chcemy pozostawić w spad-
ku naszym potomnym? Żywą czy „powierzchowną” wiarę; społe-
czeństwo oparte na zysku jednostek czy na braterstwie; świat żyjący 
w pokoju czy w wojnie; zdewastowane stworzenie czy dom, który 
nadal jest gościnny?

I nie zapominajmy, że ten życiodajny ruch przebiega od korzeni 
do gałęzi, do liści, do kwiatów, do owoców drzewa. Prawdziwa tra-
dycja wyraża się w tym wertykalnym wymiarze: od dołu ku górze. 
Uważajmy, aby nie popaść w karykaturę tradycji, która nie porusza 
się w linii pionowej – od korzeni do owoców – ale w linii poziomej 
– na przód/wstecz – która prowadzi nas do kultury „cofania się” jako 
szukania samolubnego schronienia, i która nie robi nic innego, jak 
tylko szufladkuje teraźniejszość i unieruchamia ją w logice „zawsze 
tak robiono”.

W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, Jezus mówi uczniom, że są 
błogosławieni, ponieważ mogą widzieć i słyszeć to, czego tak wielu 
proroków i sprawiedliwych mogłoby tylko pragnąć (por. Mt 13, 16-
17). Wielu bowiem uwierzyło w Bożą obietnicę przyjścia Mesjasza, 
przygotowało Mu drogę i zapowiedziało Jego przyjście. Teraz jed-
nak, gdy Mesjasz przyszedł, ci, którzy mogą Go zobaczyć i usłyszeć, 
są wezwani do przyjęcia i głoszenia Go.

Bracia i siostry, dotyczy to również nas. Ci, którzy poprzedzili nas, 
przekazali nam pasję, siłę i tęsknotę, ogień, którego ponowne rozpa-
lenie należy do nas; nie chodzi o strzeżenie popiołów, ale o roznie-
cenie na nowo ognia, który oni zapalili. Nasi dziadkowie i starsi pra-
gnęli zobaczyć świat bardziej sprawiedliwy, braterski i zjednoczony 
i walczyli o zapewnienie nam przyszłości. Teraz kolej na nas, aby ich 
nie zawieść. Do nas należy podjęcie tej tradycji, którą otrzymaliśmy, 
ponieważ tradycja jest żywą wiarą naszych zmarłych. Proszę, nie za-
mieniajmy jej w tradycjonalizm, który jest martwą wiarą żywych, jak 
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to powiedział pewien myśliciel. Wspierani przez nich, przez naszych 
ojców, mając w nich swoje korzenie, mamy za zadanie wydawać 
owoce. Jesteśmy gałęziami, które muszą rozkwitnąć i wydać nowe 
nasiona w historii. Zatem postawmy sobie jedno konkretne pytanie: 
co czynię w obliczu historii zbawienia, do której należę, i wobec tych, 
którzy mnie poprzedzili i mnie umiłowali? Mam wyjątkową i nieza-
stąpioną rolę w dziejach: jaki ślad zostawiam po sobie, co czynię, co 
zostawiam tym, którzy idą po mnie, co z siebie daję? Często mierzy 
się życie zarobionymi pieniędzmi, osiągniętą karierą, sukcesem i po-
ważaniem u innych. Ale to nie są kryteria życiodajne. Pytanie brzmi: 
czy rodzę życie? Rodzę życie? Czy wnoszę w historię miłość nową 
i odnowioną? Czy głoszę Ewangelię tam, gdzie żyję, czy służę komuś 
bezinteresownie, jak czynili to ci, którzy byli przede mną? Co robię 
dla mojego Kościoła, dla mojego miasta i mojego społeczeństwa? 
Bracia i siostry, łatwo jest krytykować, ale Pan nie chce, abyśmy byli 
tylko krytykami systemu, nie chce, abyśmy byli zamknięci, nie chce, 
byśmy byli „indietrystami”, tymi, którzy się cofają, jak mówi autor 
Listu do Hebrajczyków (por. 10, 39), ale chce, abyśmy byli rzemieśl-
nikami nowej historii, tkaczami nadziei, budowniczymi przyszłości, 
wprowadzającymi pokój.

Niech Joachim i Anna wstawiają się za nami, niech pomogą nam 
strzec dziejów, które nas zrodziły i budować życiodajną historię. 
Niech przypominają nam o duchowym znaczeniu oddawania czci 
naszym dziadkom i naszym starszym i doceniania ich obecności, by 
budować lepszą przyszłość, taką, w której osoby starsze nie są od-
rzucane jako funkcjonalnie „już niepotrzebne”; przyszłość, która nie 
ocenia wartości ludzi tylko na podstawie tego, ile produkują; przy-
szłość, która nie jest obojętna na tego, który teraz, w zaawansowanym 
wieku, potrzebuje więcej czasu, słuchania i uwagi; przyszłość, w któ-
rej dla nikogo nie powtarza się historia przemocy i marginalizacji, 
jakiej doświadczyli nasi bracia i siostry spośród rdzennej ludności. 
Jest to przyszłość możliwa, jeśli z Bożą pomocą nie zerwiemy więzi 
z tymi, którzy nas poprzedzili i jeśli będziemy pielęgnować dialog 
z tymi, którzy przyjdą po nas: razem, jako młodzi i starsi, dziadkowie 
i wnuki. Idźmy razem naprzód, wspólnie snujmy marzenia i nie za-
pominajmy rady św. Pawła skierowanej do jego ucznia Tymoteusza: 
„Pamiętaj o swojej matce i swojej babci” (por. 2 Tm 1, 5).
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4. 
HOMILIA PODCZAS LITURGII SŁOWA NA 

PIELGRZYMCE DO LAC STE. ANNE

Lac Ste. Anne, 26 lipca 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, âba-wash-did! Tansi! Oki! [dzień dobry]
Cieszę się, że mogę tutaj być jako pielgrzym z wami i pośród 

was. W tych dniach, a zwłaszcza dziś, poruszył mnie dźwięk bęb-
nów, który towarzyszył mi wszędzie, gdziekolwiek się udawałem. 
To bicie bębnów wydało mi się echem bicia wielu serc: serc, które 
przez wieki pulsowały nad tymi wodami; serc wielu pielgrzymów, 
którzy wspólnie stawiali kroki, aby dotrzeć do tego „Bożego jezio-
ra”! Tutaj naprawdę można poczuć wspólny rytm pielgrzymujące-
go ludu, pokoleń, które wyruszały ku Panu, aby doświadczać Jego 
uzdrawiającego działania. Ileż to serc przychodziło tu spragnionych 
i bez tchu, obciążonych ciężarami życia, i to nad tymi wodami znala-
zło pocieszenie i siłę, aby iść naprzód! Także tu, zanurzeni w dziele 
stworzenia, możemy usłyszeć jeszcze jeden bijący rytm, matczyny 
rytm ziemi. I tak jak tętno dziecka, począwszy od łona matki, jest 
zharmonizowane z jej tętnem, tak też, aby wzrastać jako istoty ludz-
kie, musimy dopasować rytmy życia do rytmów stworzenia, dającego 
nam życie. W ten sposób idziemy dziś znów do naszych źródeł życia: 
do Boga, do rodziców, a w dniu i w domu św. Anny – do dziadków, 
których pozdrawiam z wielką serdecznością.

Niesieni tymi życiodajnymi uderzeniami serca, znajdujemy się 
teraz tutaj, w milczeniu, kontemplujemy wody tego jeziora. Pomaga 
nam ono także powrócić do źródeł wiary. Istotnie, pozwala nam piel-
grzymować duchowo do miejsc świętych: wyobrazić sobie Jezusa, 
który znaczną część swojej posługi sprawował właśnie nad brzegiem 
jeziora, Jeziora Galilejskiego. Tam wybrał i powołał Apostołów, 
ogłosił Błogosławieństwa, opowiedział większość przypowieści, 
dokonał znaków i uzdrowień. Jezioro to stanowiło serce „Galilei 
pogan” (Mt 4, 15), peryferyjnej strefy handlowej, w której zbiegały 
się różne ludy, ubarwiając region odmiennymi tradycjami i kultami. 
Było to miejsce geograficznie i kulturowo najbardziej odległe od 
czystości religijnej, która koncentrowała się w Jerozolimie, wokół 
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świątyni. Możemy więc wyobrazić sobie to jezioro, zwane Morzem 
Galilejskim, jako kondensację różnic: na jego brzegu spotykali się ry-
bacy i celnicy, setnicy i niewolnicy, faryzeusze i ubodzy, mężczyźni 
i kobiety z najróżniejszych środowisk i warstw społecznych. Tam, 
właśnie tam, Jezus głosił Królestwo Boże: nie wybranym osobom 
religijnym, ale różnym ludom, które napływały z wielu miejsc, tak 
jak dzisiaj; głosił, przyjmując wszystkich w takiej scenerii natural-
nej, jak ta. Bóg wybrał ten wielowymiarowy i różnorodny kontekst, 
aby ogłosić światu coś rewolucyjnego: na przykład, nadstawcie drugi 
policzek, miłujcie waszych nieprzyjaciół, żyjcie jak bracia, aby być 
dziećmi Boga, Ojca, który sprawia, że słońce świeci nad dobrymi 
i nad złymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych 
(por. Mt 5, 38-48). W ten sposób właśnie to jezioro – ten „tygiel róż-
norodności” – stało się miejscem bezprecedensowego głoszenia bra-
terstwa; rewolucji bez martwych i rannych, rewolucji miłości. I tu, na 
brzegach tego jeziora, dźwięk bębnów, który przekracza wieki i łączy 
różne narody, przenosi nas aż w tamte czasy. Przypomina nam, że 
braterstwo jest prawdziwe, jeśli łączy tych, którzy są od siebie daleko, 
że orędzie jedności, które Niebo zsyła na ziemię, nie lęka się różnic 
i zaprasza nas do komunii, do komunii różnic, aby wyruszyć razem, 
ponieważ wszyscy – wszyscy! – jesteśmy pielgrzymami w drodze.

Bracia, siostry, pielgrzymujący do tych wód, co możemy z nich 
zaczerpnąć? Słowo Boże pomaga nam to odkryć. Prorok Ezechiel 
dwukrotnie powtórzył, że wody, które wypływają ze świątyni, „dają 
życie” ludowi Bożemu i go „uzdrawiają” (por. Ez 47, 8-9).

Dają życie. Myślę o babciach, które są tu z nami, licznie! 
Najmilsze, wasze serca są źródłami, z których wypłynęła żywa 
woda wiary, którą ugasiłyście pragnienie waszych dzieci i wnuków. 
Porusza mnie życiodajna rola kobiet we wspólnotach rdzennych: 
zajmują one poczesne miejsce jako błogosławione źródła życia nie 
tylko fizycznego, ale i duchowego. A myśląc o waszych kokum [bab-
ciach], wracam też myślami do mojej babci. To ona jako pierwsza 
głosiła mi wiarę i od niej nauczyłem się, że to w ten sposób przeka-
zuje się Ewangelię: poprzez czułość opieki i mądrość życia. Wiara 
rzadko rodzi się w trakcie samotnego czytania książki w salonie, ale 
rozprzestrzenia się w rodzinnej atmosferze, przekazywana jest w ję-
zyku matek, przy słodkim śpiewie gwarowym babć. Moje serce się 
raduje widząc tutaj tylu dziadków i pradziadków. Dziękuję! Dziękuję 
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wam. A tym, którzy mają w swych domach, w rodzinie osoby starsze, 
chciałabym powiedzieć: macie skarb! Strzeżecie w waszych murach 
owo źródło życia: proszę, dbajcie o nie, jak o najcenniejsze dziedzic-
two, które należy miłować i którego należy strzec.

Prorok powiedział, że wody nie tylko dają życie, ale i uzdrawiają. 
Ten aspekt przenosi nas z powrotem nad brzeg Jeziora Galilejskiego, 
gdzie Jezus „uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami” (Mk 
1, 34). Tam, „z nastaniem wieczora przynosili do Niego wszystkich 
chorych” (w. 32). Wyobraźmy sobie dziś wieczorem, że i my jeste-
śmy nad jeziorem, wraz Jezusem, który podchodzi, pochyla się, i ze 
współczuciem, cierpliwością i czułością uzdrawia wielu chorych na 
ciele i duchu: opętanych, trędowatych, paralityków, niewidomych, ale 
także ludzi strapionych i przygnębionych, zagubionych i zranionych. 
Jezus przyszedł i nadal przychodzi, aby się o nas troszczyć, aby po-
cieszać i uzdrawiać nasze samotne i znużone człowieczeństwo. Do 
wszystkich, także do nas, kieruje to samo zaproszenie: „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię” (Mt 11, 28). Albo, jak w usłyszanym dziś wieczorem fragmencie: 
„Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7, 37).

Bracia, siostry, wszyscy potrzebujemy Jezusowego uzdrowie-
nia, lekarza dusz i ciał. Panie, tak jak zebrani nad brzegiem Jeziora 
Galilejskiego nie bali się wykrzykiwać Tobie swoich potrzeb, tak 
i tego wieczoru przychodzimy do Ciebie z naszym cierpieniem we-
wnętrznym. Przynosimy Ci nasze oschłości i znoje, przynosimy Ci 
traumy spowodowane przemocą, jakiej doznali nasi bracia i siostry 
z rdzennych ludów. W tym błogosławionym miejscu, gdzie panuje 
harmonia i pokój, przedstawiamy Ci dysharmonie naszych histo-
rii, straszliwe skutki kolonizacji, nieuśmierzony ból wielu rodzin, 
dziadków i dzieci. Pani, pomóż nam uleczyć nasze rany. Wiemy, że 
wymaga to trudu, troski i konkretnych działań z naszej strony; ale 
wiemy także, Panie, że nie możemy tego uczynić sami. Powierzamy 
się Tobie i wstawiennictwu Twojej Matki i Twojej babci.

Tak, Panie, zawierzamy się wstawiennictwu Twojej Matki i Twojej 
babci, ponieważ matki i babcie pomagają leczyć rany serca. Podczas 
dramatu konkwisty, to właśnie Matka Boża z Guadalupe przekazała 
prawdziwą wiarę tubylcom, mówiąc ich językiem i nosząc ich szaty, 
bez przemocy i bez narzucania czegokolwiek. A wkrótce potem, wraz 
z pojawieniem się prasy drukarskiej, ukazały się pierwsze gramatyki 
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i katechizmy w językach tubylczych. Jak wiele dobrego zrobili w tym 
względzie misjonarze, autentyczni ewangelizatorzy, dla zachowania 
rdzennych języków i kultur w wielu częściach świata! W Kanadzie, ta 
„matczyna inkulturacja” dokonała się dzięki dziełu św. Anny, która po-
łączyła ze sobą piękno tradycji rdzennych ludów oraz wiarę, i ukształ-
towała je z mądrością babci, będącej po dwakroć matką. Także Kościół 
jest niewiastą, także Kościół jest matką. Rzeczywiście, nigdy w jego 
dziełach nie było okresu, w którym wiara nie byłaby przekazywana 
w języku ojczystym przez matki i babcie. Natomiast, część bolesnego 
dziedzictwa, z którym mamy dziś do czynienia, to efekt uniemożliwie-
nia tubylczym babciom przekazywania wiary w ich własnym języku 
i kulturze. Ta strata jest z pewnością tragedią, ale wasza obecność 
tutaj jest świadectwem wytrwałości i wyruszenia na nowo, pielgrzy-
mowania ku uzdrowieniu, otwierania serc na Boga, który uzdrawia 
nasze bycie wspólnotą. Teraz my wszyscy, jako Kościół, potrzebujemy 
uzdrowienia: potrzebujemy zostać uzdrowionymi z pokusy zamyka-
nia się w sobie, wybierania obrony instytucji zamiast poszukiwania 
prawdy, przedkładania władzy doczesnej nad ewangeliczną służbę. 
Drodzy bracia i siostry, pomagajmy sobie, dając swój wkład w budo-
wanie, z pomocą Bożą, Kościoła-matki, tak jak się to Jemu podoba: 
Kościoła, zdolnego wziąć w objęcia każdego syna i córkę; otwartego 
dla wszystkich i przemawiającego do każdego i do każdej; który nie 
idzie przeciwko nikomu, lecz który wychodzi na spotkanie wszystkim.

Rzesze nad Jeziorem Galilejskim, które tłoczyły się wokół Jezusa, 
składały się głównie ze zwykłych, prostych ludzi, którzy przynosili 
Mu swoje potrzeby i rany. Podobnie, jeśli chcemy otoczyć opieką 
i uzdrowić życie naszych wspólnot, musimy zacząć od ubogich, naj-
bardziej zmarginalizowanych. Zbyt często pozwala się, by kierowały 
nami interesy nielicznych, którym powodzi się dobrze; powinno się 
bardziej patrzeć na peryferie i słuchać krzyku ostatnich; jest koniecz-
nym umieć słuchać bólu tych, którzy, często w milczeniu, w naszych 
zatłoczonych i odczłowieczonych miastach, wołają: „Nie zostawiaj-
cie nas samych!”. Jest to także krzyk osób starszych, którym grozi sa-
motna śmierć w domu lub w opuszczeniu w jakimś ośrodku, a także 
niewygodnych chorych, którym zamiast uczucia podaje się śmierć. 
Jest to stłumiony krzyk chłopców i dziewcząt, których bardziej się 
pyta niż słucha, młodych, powierzających swoją wolność telefono-
wi komórkowemu, podczas gdy tymi samymi drogami, błądzą ich 
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rówieśnicy, znieczuleni przez jakąś rozrywkę, padający ofiarą uza-
leżnień, które czynią ich smutnymi i nietolerancyjnymi, niezdolnymi 
do uwierzenia w samych siebie, do pokochania tego, kim są i piękna 
życia, jakie mają. Nie zostawiajcie nas samych, to wołanie tego, któ-
ry chciałby mieć lepszy świat, ale nie wie od czego zacząć.

Jezus, który uzdrawia i pociesza nas żywą wodą swojego Ducha, 
dzisiejszego wieczoru prosi w Ewangelii, aby również z nas, z łona 
tych, którzy wierzą, „wypłynęły strumienie wody żywej” (por. w. 
38). Ale czy my wiemy, jak ugasić pragnienie naszych braci i sióstr? 
Prosząc wciąż Boga o pocieszenie, czy umiemy dawać je też innym? 
Ile razy uwalniamy się od wielu ciężarów wewnętrznych, na przy-
kład od tego, że nie czujemy się kochani i szanowani, właśnie przez 
to, że zaczynamy bezinteresownie miłować innych. W naszych sa-
motnościach i nietolerancjach, Jezus przynagla nas do wyjścia, przy-
nagla nas do dawania, przynagla nas do miłowania. I dlatego pytam 
samego siebie: co czynię dla tych, którzy mnie potrzebują? Patrząc 
na ludy rdzenne, myśląc o ich historiach i o bólu, którego doznali, 
co ja dla nich czynię? Czy słucham ich z odrobiną świeckiej cieka-
wości, i gorszę się tym, co się wydarzyło w przeszłości lub czy robię 
dla nich coś konkretnego? Czy modlę się, spotykam, czytam, doku-
mentuję, daję się poruszyć ich historiom? I patrząc na siebie samego, 
jeśli doświadczam cierpienia, czy słucham Jezusa, który chce mnie 
wyciągnąć z zamknięcia mojej nietolerancji i zaprasza mnie do roz-
poczęcia od nowa, do pójścia dalej, do miłowania? Czasami dobrym 
sposobem pomocy drugiemu człowiekowi nie jest danie mu od razu 
tego, o co prosi, ale towarzyszenie mu, zaproszenie do miłowania, 
do stawania się darem. Ponieważ w ten sposób, poprzez dobro, które 
będzie mógł czynić innym, odkryje swoje rzeki wody żywej, odkryje 
wyjątkowy i cenny skarb, jakim jest.

Drodzy bracia i siostry rdzennych ludów, przybyłem jako piel-
grzym także po to, aby powiedzieć wam, jak cenni jesteście dla mnie 
i dla Kościoła. Pragnę, aby Kościół był spleciony między nami, tak 
jak ściśle splecione i zespolone są nici kolorowych opasek, które nosi 
wielu z was. Niech Pan pomoże nam kroczyć naprzód w procesie 
uzdrawiania, ku coraz zdrowszej i odnowionej przyszłości. Sądzę, 
że takie jest również pragnienie waszych babć i dziadków, naszych 
babć i naszych dziadków. Niech dziadkowie Jezusa, święci Joachim 
i Anna, błogosławią naszą drogę.
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5. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z WŁADZAMI CYWILNYMI, Z PRZEDSTAWICIELAMI 
RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW I KORPUSU 

DYPLOMATYCZNEGO

„Citadelle de Québec”, 27 lipca 2022 r.

Pani Gubernator Generalna,
Panie Premierze,
Dostojni przedstawiciele władz świeckich i religijnych,
Drodzy przedstawiciele rdzennych ludów,
Czcigodni członkowie korpusu dyplomatycznego,
Panie i Panowie!

Serdecznie was pozdrawiam i dziękuję Pani Mary Simon i Panu 
Justinowi Trudeau za uprzejme słowa. Cieszę się, że mogę zwrócić 
się do was, którzy podejmujecie odpowiedzialność służenia miesz-
kańcom tego wielkiego kraju, który „od morza do morza” oferuje 
niezwykłe bogactwo naturalne. Spośród jego licznych piękności, 
przychodzą mi na myśl jego ogromne i spektakularne lasy klonowe, 
które sprawiają, że krajobraz kanadyjski jest wyjątkowy i różnobarw-
ny. Chciałbym zaczerpnąć inspirację z tego, co jest najznakomitszym 
symbolem tych ziem, mianowicie: liścia klonowego, który, będąc 
herbem Québecu, tak szybko się upowszechnił, że stał się charaktery-
stycznym elementem flagi tego kraju.

Choć stało się to niedawno, to przecież drzewa klonowe zacho-
wują pamięć wielu minionych pokoleń, sprzed przybycia osadników 
na ziemię kanadyjską. Rdzenna ludność pozyskiwała z nich soki, 
z których przygotowywała odżywcze syropy. To przywołuje nam na 
myśl ich pracowitość, której zawsze towarzyszyła troska o ochronę 
ziemi i środowiska, i wierność harmonijnej wizji stworzenia, które 
jest otwartą księgą, uczącą człowieka miłości do Stwórcy i życia 
w symbiozie z innymi istotami żywymi. Wiele można się nauczyć od 
tego, z umiejętności słuchania Boga, ludzi i przyrody. Potrzebujemy 
tego szczególnie w szaleńczych zawirowaniach dzisiejszego świata, 
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charakteryzującego się nieustannym „przyspieszaniem”, utrudnia-
jącym rozwój prawdziwie ludzki, zrównoważony i integralny (por. 
Enc. Laudato sì, nr 18), co w rezultacie prowadzi do powstawania 
„społeczeństwa znużenia i rozczarowania”, któremu trudno odkryć 
na nowo smak kontemplacji, autentyczny smak relacji, mistykę 
wspólnoty. Jakże bardzo potrzebujemy wzajemnego słuchania i dia-
logu, oderwania się od panującego indywidualizmu, pochopnych 
sądów, szalejącej agresji, pokusy dzielenia świata na dobrych i złych! 
Widok dużych liści klonu, które pochłaniają zanieczyszczone powie-
trze i przywracają tlen, jest dla nas zachętą do podziwiania piękna 
stworzenia i do tego, abyśmy dali się pociągnąć zdrowym wartościom 
obecnym w kulturach rdzennych: są one inspiracją dla nas wszystkich 
i mogą pomóc w uzdrowieniu szkodliwych nawyków wyzyskiwania. 
Wyzyskiwania stworzenia, relacji, czasu, oraz regulowania ludzkiej 
działalności wyłącznie według kryteriów użyteczności i zysku.

Te życiodajne nauki były jednak w przeszłości brutalnie zwalczane. 
Mam na myśli zwłaszcza politykę asymilacji i emancypacji, w tym 
system szkół rezydencjalnych, który zniszczył wiele rdzennych rodzin, 
podkopując ich język, kulturę i wizję świata. W ten godny pożałowa-
nia system, promowany przez ówczesne władze państwowe, który 
oddzielił wiele dzieci od ich rodzin, były zaangażowane różne lokalne 
instytucje katolickie. Wyrażam z tego powodu wstyd i żal, wspólnie 
z biskupami tego kraju ponawiam prośbę o przebaczenie za zło po-
pełnione przez tak wielu chrześcijan wobec ludów rdzennych. Za to 
wszystko proszę o przebaczenie. Jest czymś tragicznym, jak to miało 
miejsce w tamtym okresie historycznym, gdy niektórzy wierzący, do-
stosowują się do korzyści świata, a nie do Ewangelii. Jeśli wiara chrze-
ścijańska odegrała istotną rolę w kształtowaniu najwyższych ideałów 
Kanady, charakteryzujących się pragnieniem zbudowania lepszego 
kraju dla wszystkich jej mieszkańców, to przyznając się do swoich 
błędów, należy wspólnie zaangażować się w realizację tego, co – jak 
wiem – wszyscy podzielacie: w promowanie słusznych praw rdzennej 
ludności i wspieranie procesów uzdrawiania i pojednania między nią 
a nie-rodzimymi mieszkańcami kraju. Znajduje to odzwierciedlenie 
w waszym staraniu o właściwe odpowiadanie na apele Komisji Prawdy 
i Pojednania, jak również w uwzględnianiu praw ludów rdzennych.

Stolica Apostolska i lokalne wspólnoty katolickie żywią kon-
kretną wolę promowania kultur rdzennych, ze specyficznymi 
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i odpowiednimi drogami duchowymi, z uwzględnieniem tradycji kul-
turowych, ich zwyczajów, języków i własnych procesów edukacyj-
nych, w duchu Deklaracji Praw Ludów Rdzennych ONZ. Jest naszym 
pragnieniem odnowić relacje między Kościołem a rdzennymi luda-
mi Kanady, relacje naznaczone zarówno miłością, która przyniosła 
wspaniałe owoce, jak i, niestety, ranami, które staramy się zrozumieć 
i uzdrowić. Jestem bardzo wdzięczny za to, że w ciągu minionych 
miesięcy spotkałem i wysłuchałem w Rzymie różnych przedstawi-
cieli rdzennych narodów, a także za to, że mogłem umocnić tutaj 
w Kanadzie piękne relacje, które z nimi nawiązałem. Wspólnie prze-
żyte chwile pozostawiły we mnie ślad i stanowcze pragnienie podję-
cia działań – po doświadczeniu oburzenia i wstydu z powodu cierpie-
nia, którego doznały ludy rdzenne – poprzez kontynuację braterskiej 
i cierpliwej drogi, w którą należy wyruszyć wspólnie ze wszystkimi 
Kanadyjczykami, w prawdzie i sprawiedliwości, dążąc do uzdrowie-
nia i pojednania i będąc stale ożywianymi nadzieją.

Tę „historię bólu i pogardy”, wywodzącą się z mentalności kolo-
nizacyjnej, „niełatwo uleczyć”. Jednocześnie aktualna jest przestrze-
ga, że „kolonizacja nie ustaje, ale w wielu miejscach przekształca się, 
zmienia swe szaty i skrywa się” (Adhort. apost. Querida Amazonia, 
nr 16). To jest przypadek kolonizacji ideologicznych. Podobnie jak 
kiedyś, mentalność kolonizacyjna lekceważyła konkretne życie lu-
dzi, narzucając im ustalone modele, tak i dziś nie brakuje kolonizacji 
ideologicznych, które są sprzeczne z realiami ludzkiej egzystencji, 
tłumią naturalne przywiązanie do wartości ludów, usiłując wykorze-
nić ich tradycje, historię i więzi religijne. Chodzi o mentalność, która 
rzekomo przezwyciężając „mroczne karty historii”, robi miejsce dla 
kultury unieważniania, która ocenia przeszłość tylko na podstawie 
pewnych aktualnych kategorii. W ten sposób zaszczepia się modę 
kulturową, która ujednolica, czyni wszystko takim samym, nie to-
leruje różnic i skupia się jedynie na chwili obecnej, na potrzebach 
i prawach jednostek, często zaniedbując obowiązki wobec najsłab-
szych i najbardziej wrażliwych: ubogich, migrantów, osób starszych, 
chorych, nienarodzonych. To oni są zapomniani w społeczeństwach 
dobrobytu; są oni, przy ogólnej obojętności, wyrzucani jak suche li-
ście do spalenia.

Tymczasem, bogate, wielobarwne korony drzew klonowych przy-
pominają nam o znaczeniu całości, o rozwijaniu wspólnot ludzkich, 
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które nie są homologiczne, ale prawdziwie otwarte i inkluzywne. 
I tak, jak każdy liść jest niezbędny do wzbogacenia listowia, tak 
każda rodzina, podstawowa komórka społeczeństwa, musi być do-
ceniana, ponieważ „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!” 
(Adhort. apost. Familiaris consortio, nr 86). Jest ona pierwszą kon-
kretną rzeczywistością społeczną, ale zagraża jej wiele czynników: 
przemoc domowa, pogoń za pracą, mentalność indywidualistyczna, 
niepohamowane dążenie do kariery, bezrobocie, samotność młodych, 
porzucenie starszych i chorych... Ludy rdzenne mogą nas wiele na-
uczyć w kwestii opieki i ochrony rodziny, w której od dziecka uczy-
my się rozpoznawać co jest dobre, a co złe, mówić prawdę, dzielić 
się, naprawiać krzywdy, zaczynać od nowa, wspierać się, godzić się 
ze sobą. Niech zło, jakiego doświadczyły ludy tubylcze, a czego teraz 
wstydzimy się, posłuży nam dzisiaj za przestrogę, aby troska i prawa 
rodziny nie były odrzucane w imię ewentualnych potrzeb produkcyj-
nych i indywidualnych korzyści.

Powróćmy do obrazu klonowego liścia. W czasach wojny żołnie-
rze używali go jako bandaża i opatrunku na rany. Dziś, w obliczu 
bezsensownego szaleństwa wojny, znów musimy łagodzić skrajno-
ści przeciwstawieństw i leczyć rany nienawiści. Świadek tragicznej 
przemocy z przeszłości powiedziała niedawno, że „pokój ma swój 
sekret: nigdy nikogo nie nienawidzić. Jeśli chcesz żyć, nie możesz ni-
gdy nienawidzić” (Intervista a E. Bruck, „Avvenire”, 8 marca 2022). 
Nie potrzebujemy dzielenia świata na przyjaciół i wrogów, dystan-
sowania się i zbrojenia po zęby: to nie wyścig zbrojeń i strategie 
odstraszania przyniosą pokój i bezpieczeństwo. Nie trzeba pytać, jak 
kontynuować wojny, ale jak je zakończyć. I jak zapobiec ponowne-
mu wykorzystaniu narodów, jako zakładników w kleszczach, przera-
żających zimnych wojen, które nadal rozszerzają się. Trzeba polityk 
kreatywnych, dalekowzrocznych, potrafiących wyjść poza schematy 
stron, aby dać odpowiedzi na wyzwania globalne.

Istotnie, wielkie wyzwania dnia dzisiejszego, takie jak pokój, 
zmiany klimatyczne, skutki pandemii i migracje międzynarodowe, 
łączy jedna niezmienna cecha: są globalne, są globalnymi wyzwania-
mi, dotyczą wszystkich. A jeśli wszystkie one mówią o potrzebie by-
cia razem, polityka nie może pozostać więźniem interesów partyku-
larnych. Trzeba umieć patrzeć – jak uczy mądrość rdzennych ludów 
– na siedem przyszłych pokoleń, a nie na doraźne korzyści, terminy 
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wyborcze czy poparcie lobby. A także docenić pragnienia braterstwa, 
sprawiedliwości i pokoju, żywionych przez pokolenia młodych. Tak, 
jak dla odzyskania pamięci i mądrości konieczne jest słuchanie star-
szych, tak dla uzyskania dynamiki i przyszłości konieczna jest akcep-
tacja marzeń młodych. Zasługują oni na lepszą przyszłość niż ta, któ-
rą im przygotowujemy, zasługują na włączenie ich w podejmowanie 
decyzji dotyczących budowy dnia dzisiejszego i jutra, a zwłaszcza na 
rzecz ochrony wspólnego domu, dla którego cenne są wartości i na-
uki ludów rdzennych. W związku z tym, chciałbym wyrazić uznanie 
dla godnego pochwały lokalnego zaangażowania na rzecz ochrony 
środowiska. Można byłoby wręcz powiedzieć, że symbole zaczerp-
nięte z natury, takie jak lilia na fladze tej Prowincji Québecu i liść 
klonu na fladze kraju, potwierdzają ekologiczne powołanie Kanady.

Kiedy właściwa Komisja miała ocenić tysiące otrzymanych szki-
ców przedstawiających propozycje narodowej flagi, z których wiele 
zostało złożonych przez zwykłych ludzi, zaskakujące było to, że pra-
wie wszystkie zawierały obraz liścia klonowego. Zebranie się wokół 
tego wspólnego symbolu jest dla mnie podpowiedzią, by podkreślić 
kluczowe dla Kanadyjczyków słowa: wielokulturowość. Stanowi 
ona podstawę spójności społeczeństwa tak różnorodnego, jak kolo-
rowe są korony klonów. Sam liść klonu, charakteryzujący się złożo-
nym kształtem, sugeruje postać wielowymiarową i mówi, że jesteście 
ludem zdolnym do integrowania, aby ci, którzy przybywają, mogli 
znaleźć miejsce w tej różnorodnej jedności i wnieść w nią swój ory-
ginalny wkład (por. Evangelii gaudium, nr 236). Wielokulturowość to 
ciągłe wyzwanie: to przyjęcie i objęcie różnych obecnych elementów, 
z jednoczesnym poszanowaniem różnorodności ich tradycji i kultur, 
bez myślenia, że proces ten jest zakończony raz na zawsze. W tym 
kontekście, wyrażam uznanie dla waszej wielkoduszności w przyj-
mowaniu licznych migrantów z Ukrainy i Afganistanu. Trzeba też 
pracować nad przezwyciężeniem retoryki strachu wobec migrantów, 
i dać im, zgodnie z możliwościami kraju, realną szansę na odpowie-
dzialne włączenie się w społeczeństwo. Aby to uczynić, konieczne 
są prawa i demokracja. Trzeba jednak zmierzyć się z mentalnością 
indywidualistyczną, pamiętając, że wspólne życie opiera się na zało-
żeniach, których sam system polityczny nie jest w stanie wytworzyć. 
Również w tym kontekście, kultura ludów rdzennych jest bardzo 
pomocna w przypominaniu nam o znaczeniu wartości społecznych. 



  Homilia podczas Mszy Świętej w intencji pojednania 27

Także Kościół katolicki, ze swoim wymiarem powszechnym i troską 
o najsłabszych, ze swoją, zgodną z prawem, służbą na rzecz życia 
ludzkiego na każdym jego etapie, od poczęcia do naturalnej śmierci, 
z radością wnosi swój wkład.

W tych dniach słyszałem o licznych osobach potrzebujących, 
które pukają do drzwi parafii. Także w kraju tak rozwiniętym i postę-
powym jak Kanada, który poświęca wiele uwagi opiece społecznej, 
nie brakuje bezdomnych, którzy powierzają się kościołom i bankom 
żywności, by otrzymać niezbędną pomoc i pocieszenie, które – nie 
zapominajmy –nie są jedynie materialne. Ci bracia i siostry przyna-
glają nas do uważnego przyjrzenia się pilnej potrzebie zastosowania 
remedium przeciw radykalnej niesprawiedliwości, która zanieczysz-
cza nasz świat, sprawiając, że obfitość darów stworzenia jest rozdzie-
lana zbyt nierówno. To skandaliczne, że z bogactwa wytworzonego 
przez rozwój gospodarczy, nie korzystają wszystkie grupy społeczne. 
I smutne jest to, że właśnie wśród tubylców często widzimy liczne 
wskaźniki ubóstwa, z którymi wiążą się inne negatywne dane, takie 
jak: niski poziom wykształcenia, niełatwy dostęp do mieszkań i opie-
ki zdrowotnej. Niech symbol liścia klonowego, który zazwyczaj 
widnieje na etykietach produktów tego kraju, będzie dla wszystkich 
zachętą do podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych, ma-
jących na celu dzielenie się i troskę o potrzebujących.

To właśnie pracując wspólnie, razem, można stawić czoła dzi-
siejszym pilnym wyzwaniom. Dziękuję wam za gościnność, uwagę 
i szacunek, i mówię wam ze szczerym uczuciem, że Kanada i jej 
mieszkańcy są naprawdę w moim sercu.

6. 
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI 

POJEDNANIA

Narodowe Sanktuarium Świętej Anny w Beaupré,  
28 lipca 2022 r.

Wędrówka uczniów do Emaus, opisana na zakończenie Ewangelii 
św. Łukasza, jest obrazem naszej osobistej drogi i drogi Kościoła. 
Na drodze życia, a także życia wiary, realizując marzenia, plany, 
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oczekiwania i nadzieje, które mamy w sercach, napotykamy także na 
nasze ułomności i słabości, doświadczamy porażek i rozczarowań, 
a niekiedy stajemy się więźniami pewnego poczucia porażki, która 
nas paraliżuje. Ewangelia ogłasza nam, że w tym właśnie momencie 
nie jesteśmy sami: Pan wychodzi nam na spotkanie, staje obok nas, 
idzie tą samą drogą co my, z dyskrecją uprzejmego wędrowca, który 
chce na nowo otworzyć nam oczy i sprawić, by nasze serca ponow-
nie zapłonęły. A kiedy porażka ustępuje miejsca spotkaniu z Panem, 
życie odradza się do nadziei i możemy się pojednać: z samymi sobą, 
z braćmi i z Bogiem.

Prześledźmy zatem trasę tej wędrówki, którą moglibyśmy zatytu-
łować: „Od porażki do nadziei”.

Jest w nim przede wszystkim poczucie porażki, które gości w ser-
cach tych dwóch uczniów po śmierci Jezusa. Wcześniej, z entuzja-
zmem podążali oni za marzeniem. W Jezusie pokładali wszystkie 
swoje nadzieje i pragnienia. Teraz, po skandalicznej śmierci na krzy-
żu, odwracają się od Jerozolimy, by wrócić do domu, do dawnego 
życia. Ich droga jest podróżą powrotną, jakby po to, by zapomnieć 
o tym doświadczeniu, które napełniło ich serca goryczą, i o tym 
Mesjaszu wystawionym niczym łotr na śmierć na krzyżu. Wracają do 
domu rozczarowani, „ze smutnym obliczem” (por. Łk 24, 17): ocze-
kiwania, które pielęgnowali, legły w gruzach, nadzieje, którym uwie-
rzyli, zostały zrujnowane, marzenia, które chcieliby spełnić, ustąpiły 
miejsca rozczarowaniu i goryczy.

Jest to doświadczenie, które dotyczy również naszego życia i tej 
samej drogi duchowej, w tych wszystkich przypadkach, w których 
jesteśmy zmuszeni do reorganizacji naszych oczekiwań i uporania się 
z niejednoznacznością rzeczywistości, z mrokami życia, z naszymi 
słabościami. Dzieje się tak za każdym razem, gdy nasze ideały zde-
rzają się z rozczarowaniami życia, a nasze intencje są lekceważone 
z powodu naszych słabości; gdy pielęgnujemy dobre plany, ale po-
tem nie potrafimy ich zrealizować (por. Rz 7, 18); gdy w naszych 
działaniach, które spełniamy, lub w naszych relacjach, prędzej czy 
później doświadczamy jakiejś porażki, jakiegoś błędu, niepowodze-
nia, upadku, widząc, jak rozpada się to, w co wierzyliśmy lub w co 
się zaangażowaliśmy; czując się przygniecionymi naszym grzechem 
i poczuciem winy.
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I to jest to, co przydarzyło się Adamowi i Ewie, jak usłyszeliśmy 
w pierwszym czytaniu: ich grzech nie tylko oddalił ich od Boga, ale 
sprawił, że oddalili się od siebie: potrafią się tylko wzajemnie oskar-
żać. Widzimy to również w uczniach z Emaus, których strapienie, po 
tym, jak zobaczyli zawalenie się planu Jezusa pozostawia miejsce je-
dynie na jałową dyskusję. Podobnie może się zdarzyć także w życiu 
Kościoła, wspólnoty uczniów Pana, którą reprezentują dwaj ucznio-
wie z Emaus. Choć jest ona wspólnotą Zmartwychwstałego, może się 
okazać, że błądzi zagubiona i rozczarowana w obliczu skandalu zła 
i przemocy Kalwarii. Nie może wtedy uczynić nic innego, jak tylko 
uchwycić poczucie porażki i zapytać siebie: co się stało? Dlaczego 
tak się stało? Jak to się mogło wydarzyć?

Bracia i siostry, są to pytania, które każdy z nas sobie stawia; 
są to również palące pytania, które ten oto pielgrzymujący Kościół 
w Kanadzie wznosi w swoim sercu podczas mozolnego procesu 
uzdrawiania i pojednania. Także i my, w obliczu skandalu zła, i sta-
jąc przed Ciałem Chrystusa zranionego w ciele naszych braci i sióstr 
z ludów rdzennych, pogrążamy się w goryczy i odczuwamy ciężar 
porażki. Pozwólcie mi zatem zjednoczyć się duchowo z licznymi 
pielgrzymów, którzy przechodzą tutaj „świętymi schodami”, któ-
re przywodzą nam na myśl tamto wchodzenie Jezusa do pretorium 
Piłata, i towarzyszyć wam jako Kościołowi w tych pytaniach, które 
rodzą się w sercu pełnym bólu: dlaczego stało się to wszystko? Jak to 
mogło się stać we wspólnocie osób idących za Jezusem?

Musimy jednak uważać przy tym na pokusę ucieczki, obecną 
w dwóch uczniach z Ewangelii: uciec, cofnąć się, uciec z miejsca, 
w którym to się wydarzyło, próbować wymazać te wydarzenia, szu-
kać „spokojnego miejsca”, takiego jak Emaus, byle o tym zapomnieć. 
Nie ma nic gorszego, w obliczu niepowodzeń życiowych, niż uciecz-
ka, po to, by nie stawiać im czoła. Jest to pokusa nieprzyjaciela, który 
zagraża naszej drodze duchowej i drodze Kościoła: chce on, abyśmy 
uwierzyli, że owa porażka jest już ostateczna, chce nas sparaliżować 
w goryczy i smutku, przekonać, że nie można już uczynić nic więcej, 
i więc nie warto szukać drogi, by zacząć od nowa.

Ewangelia objawia nam natomiast, że właśnie w sytuacjach 
rozczarowania i cierpienia, właśnie wtedy, gdy ze zdumieniem do-
świadczamy przemocy zła i wstydu winy, gdy rzeka naszego życia 
wysycha z powodu grzechu i porażki, gdy ogołoceni ze wszystkiego 
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zdaje się nam, że nie mamy już nic, właśnie wtedy Pan wychodzi 
nam na spotkanie i wędruje z nami. Na drodze do Emaus dyskretnie 
pojawia się obok nas, by towarzyszyć i dzielić zrezygnowane kroki 
tych smutnych uczniów. I co czyni? Nie oferuje on ogólnikowych 
słów zachęty, okolicznościowych wyrażeń czy łatwych pocieszeń, 
ale odsłaniając w świętych Pismach tajemnicę swojej śmierci i zmar-
twychwstania, rzuca światło na ich historię i na wydarzenia, których 
doświadczyli. W ten sposób otwiera im oczy na nowe postrzeganie 
spraw. Również my, którzy w tej bazylice dzielimy w Eucharystii, 
możemy na nowo odczytać wiele wydarzeń historii. Na tej samej zie-
mi stały wcześniej trzy świątynie; i byli tu ci, którzy nie uciekli przed 
trudnościami, którzy wrócili do marzeń, pomimo własnych i cudzych 
błędów; którzy nie dali się pokonać niszczącemu pożarowi sprzed 
stu lat i z odwagą i kreatywnością zbudowali tę świątynię. A ci, któ-
rzy dzielą się Eucharystią na pobliskiej Równinie Abrahama, mogą 
również poczuć ducha tych, którzy nie dali się pojmać w niewolę 
nienawiści wojny, zniszczenia i cierpienia, ale potrafili raz jeszcze 
zaplanować miasto i kraj.

Wreszcie wobec uczniów z Emaus Jezus łamie chleb, ponownie 
otwierając im oczy i ukazując się po raz kolejny jako Bóg miłości, 
który oddaje życie za swoich przyjaciół. W ten sposób pomaga im 
wyruszyć ponownie z radością, zacząć na nowo, przejść od porażki 
do nadziei. Bracia i siostry, Pan chce uczynić to samo także z każdym 
z nas i ze swoim Kościołem. W jaki sposób nasze oczy mogą zostać 
na nowo otwarte, w jaki sposób nasze serca mogą znów zapłonąć 
w nas dla Ewangelii? Co czynić, gdy spadają na nas różne próby du-
chowe i materialne, gdy szukamy drogi do bardziej sprawiedliwego 
i braterskiego społeczeństwa, gdy pragniemy się podnieść z naszych 
rozczarowań i znużenia, gdy mamy nadzieję wyleczyć się z ran prze-
szłości i pojednać się z Bogiem i między sobą?

Jest tylko jeden sposób, tylko jedna droga: jest to droga Jezusa, jest 
to droga, którą jest Jezus (por. J 14, 6). Uwierzmy, że Jezus dołącza do 
naszej drogi i pozwólmy Mu spotkać się z nami; pozwólmy, aby Jego 
słowo wyjaśniało historię, którą przeżywamy jako poszczególne oso-
by i jako wspólnota, i aby wskazywało nam drogę uzdrowienia i po-
jednania; wspólnie dzielmy z wiarą Chleb eucharystyczny, abyśmy 
wokół tego stołu mogli na nowo odkryć siebie jako umiłowane dzieci 
Ojca, powołane do bycia braćmi. Jezus, łamiąc chleb, potwierdza to, 
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co uczniowie otrzymali wcześniej poprzez świadectwo kobiet, a w co 
nie chcieli uwierzyć: że zmartwychwstał! W tej bazylice, w której 
wspominamy matkę Maryi Dziewicy i w której znajdujemy również 
kryptę poświęconą Niepokalanemu Poczęciu, nie możemy nie pod-
kreślić roli, jaką Bóg chciał przyznać kobietom w swoim planie zba-
wienia. Święta Anna, Najświętsza Maryja Panna, kobiety wielkanoc-
nego poranka, pokazują nam nową drogę pojednania: macierzyńska 
czułość wielu kobiet może towarzyszyć nam – jako Kościołowi – ku 
czasom ponownie owocnym, w których możemy pozostawić za sobą 
wiele jałowości i śmierci, a w centrum postawić ponownie Jezusa, 
Zmartwychwstałego Ukrzyżowanego.

W istocie, w centrum naszych pytań, noszonego w głębi znużenia, 
samego życia duszpasterskiego, nie możemy postawić siebie i naszej 
porażki; musimy postawić Jego, Pana Jezusa. W sercu wszystkiego 
postawmy Jego słowo, które rozświetla wydarzenia i przywraca nam 
oczy, byśmy widzieli czynną obecność Bożej miłości i możliwość 
dobra nawet w sytuacjach pozornie przegranych; postawmy Chleb 
Eucharystii, który Jezus dzisiaj ponownie dla nas łamie, by dzielić 
swoje życie z naszym, by ogarnąć nasze słabości, by dodawać sił na-
szym znużonym krokom i dać nam uzdrowienie serca. A pojednani 
z Bogiem, z innymi ludźmi i z samymi sobą, możemy także i my 
stać się narzędziami pojednania i pokoju w społeczeństwie, w któ-
rym żyjemy.

Panie Jezu, nasza drogo, nasza mocy i pocieszenie, zwracamy się 
do Ciebie jak uczniowie z Emaus: „Zostań z nami, Panie, gdyż ma 
się ku wieczorowi” (Łk 24, 29). Zostań z nami, Panie, gdy słabnie 
nadzieja i zstępuje ciemna noc rozczarowania. Zostań z nami, bo 
z Tobą, Jezu, zmienia się kierunek drogi, ze ślepych zaułków nieufno-
ści odradza się zaskoczenie radości. Zostań z nami, Panie, bo z Tobą 
noc cierpienia zmienia się w jaśniejący poranek życia. Mówimy po 
prostu: pozostań z nami, Panie, bo kiedy idziesz obok nas, porażka 
otwiera się na nadzieję nowego życia. Amen.
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7. 
HOMILIA PODCZAS NIESZPORÓW Z BISKUPAMI, 

KAPŁANAMI, DIAKONAMI, OSOBAMI 
KONSEKROWANYMI, SEMINARZYSTAMI 

I PRACOWNIKAMI DUSZPASTERSKIMI

Québec, Bazylika Notre-Dame de Québec, 28 lipca 2022 r.

Drodzy bracia biskupi, drodzy kapłani i diakoni, kobiety konsekro-
wane, mężczyźni konsekrowani i seminarzyści, pracownicy duszpa-
sterscy, dobry wieczór!

Dziękuję księdzu biskupowi Poissonowi za słowa powitania 
skierowane do mnie i pozdrawiam was wszystkich, zwłaszcza tych, 
którzy musieli przebyć długą drogę, aby tu dotrzeć: odległości w wa-
szym kraju są rzeczywiście wielkie! Zatem, dziękuję! Cieszę się, że 
was spotykam.

Znamienne jest to, że jesteśmy w bazylice Notre-Dame de Québec, 
katedrze tego Kościoła partykularnego i prymasowskiej stolicy 
Kanady, której pierwszy biskup św. Franciszek de Laval, otworzył 
w 1663 r. seminarium i przez cały czas swojej posługi zajmował się 
formacją kapłanów. O „starszych”, czyli prezbiterach, mówi wysłu-
chane przez nas czytanie. Święty Piotr napomina nas: „paście stado 
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z wła-
snej woli” (1 P 5, 2). Gromadząc się tutaj jako Lud Boży pamiętajmy, 
że to Jezus jest Pasterzem naszego życia, który troszczy się o nas, bo 
nas naprawdę miłuje. Od nas, pasterzy Kościoła, wymaga się takiej sa-
mej wielkoduszności w pasterzowaniu trzodzie, aby mogła przejawić 
się troska Jezusa o wszystkich i Jego współczucie dla ran każdego.

I właśnie dlatego, że jesteśmy znakiem Chrystusa, Apostoł Piotr 
zachęca: paście stado, prowadźcie je, nie pozwólcie, by się zagubiło, 
podczas gdy zajmujecie się swoimi sprawami, troszczcie się o nie z od-
daniem i czułością. I dodaje – czyńcie to „chętnie”, nie na siłę: nie jako 
obowiązek, nie jako płatni pracownicy religijni czy funkcjonariusze 
sacrum, ale z sercem pasterzy, z entuzjazmem. Jeśli wpierw, niż na sa-
mych siebie, patrzymy na Niego – Dobrego Pasterza – to odkrywamy, 
że jesteśmy otoczeni czułą opieką, odczuwamy bliskość Boga. Stąd 



  Homilia podczas nieszporów z biskupami, kapłanami, diakonami... 33

rodzi się radość z posługi, a jeszcze wcześniej radość wiary: nie z tego, 
że widzimy, co jesteśmy w stanie zrobić, ale z tego, że wiemy, że Bóg 
jest blisko, że pierwszy nas umiłował i towarzyszy nam każdego dnia.

To bracia i siostry jest nasza radość: nie jest to jakaś tania radość, 
jaką proponuje nam czasem świat, łudząc nas fajerwerkami; ta radość 
nie jest związana z bogactwem i bezpieczeństwem; nawet nie jest 
związana z przekonaniem, że życie zawsze będzie się nam dobrze 
układało, bez krzyży i problemów. Radość chrześcijańska łączy się 
raczej z doświadczeniem pokoju, który pozostaje w naszych sercach 
nawet wtedy, gdy nękają nas trudne próby i utrapienia, ponieważ 
wiemy, że nie jesteśmy sami, ale towarzyszy nam Bóg, któremu nasz 
los nie jest obojętny. Jak wtedy, gdy morze jest wzburzone: na po-
wierzchni jest burza, ale w głębi pozostaje spokojne i ciche. Oto ra-
dość chrześcijańska: dar darmo dany, pewność, że w każdej sytuacji 
życiowej jesteśmy kochani, wspierani i obejmowani przez Chrystusa. 
Ponieważ to On wyzwala nas od egoizmu i grzechu, od smutku sa-
motności, od wewnętrznej pustki i lęku, dając nam nowe spojrzenie 
na życie, nowe spojrzenie na historię: „Z Jezusem Chrystusem rodzi 
się zawsze i odradza radość” (Encyklika Evangelii gaudium, nr 1).

Możemy zatem zadać sobie pytanie: jak wygląda nasza ra-
dość? Jak wygląda moja radość? Czy nasz Kościół wyraża radość 
Ewangelii? Czy w naszych wspólnotach jest obecna wiara, która 
przyciąga za sprawą radości, którą przekazuje?

Jeśli chcemy zmierzyć się z tymi pytaniami, sięgając do ich ko-
rzeni, nie możemy nie zastanawiać się nad tym, co w naszych cza-
sach zagraża radości wiary i co może tę radość przysłonić, poważnie 
wprowadzając w kryzys doświadczenie chrześcijańskie. Od razu 
przychodzi na myśl sekularyzacja, która już dawno przekształciła 
styl życia dzisiejszych kobiet i mężczyzn, pozostawiając Boga nie-
mal w tle. Wydaje się, że zniknął z horyzontu, Jego słowo nie wydaje 
się już być kompasem dla życia, dla fundamentalnych decyzji, dla re-
lacji międzyludzkich i społecznych. Musimy jednak od razu dokonać 
uściślenia: kiedy obserwujemy kulturę, w której jesteśmy zanurzeni, 
jej języki i symbole, musimy uważać, aby nie pozostać więźniami 
pesymizmu i rozgoryczenia, otwierając się na negatywne oceny lub 
bezużyteczne nostalgie. W istocie, istnieją dwa możliwe spojrzenia 
na świat, w którym żyjemy: jedno nazwałbym „spojrzeniem nega-
tywnym”, drugie „spojrzeniem rozeznającym”.
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Pierwsze spojrzenie – negatywne – rodzi się często z wiary, któ-
ra czując się atakowana, postrzega siebie jako swoistą „zbroję” do 
obrony przed światem. Gorzko oskarża rzeczywistość, mówiąc: 
„świat jest zły, króluje grzech”, i grozi jej w ten sposób przyoblecze-
nie się w „ducha krucjaty”. Strzeżmy się tego, bo to nie jest chrze-
ścijańskie, to nie jest w istocie sposób działania Boga, który – jak 
przypomina nam Ewangelia – „tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3, 16). Pan, który brzydzi się światowością 
i z dobrocią spogląda na świat, błogosławi nasze życie, mówi dobrze 
o nas i naszej rzeczywistości, wciela się w sytuacje dziejowe nie po to, 
by potępiać, ale po to, by ziarno Królestwa zakiełkowało tam, gdzie 
zdają się triumfować ciemności. Natomiast, jeśli poprzestaniemy 
na spojrzeniu negatywnym, to w końcu zaprzeczymy wcieleniu, bo 
będziemy uciekać od rzeczywistości, zamiast być w niej konkretnie 
obecnymi. Zamkniemy się w sobie, będziemy opłakiwać nasze straty, 
ciągle narzekać i popadać w smutek i pesymizm: smutek i pesymizm 
nigdy nie pochodzą od Boga. Jesteśmy natomiast powołani do tego, 
by mieć spojrzenie podobne do spojrzenia Boga, który potrafi rozróż-
niać dobro i nieustępliwie go szuka, dostrzega i pielęgnuje. Nie jest 
to spojrzenie naiwne, lecz spojrzenie rozeznające rzeczywistość.

Aby wyostrzyć nasze rozeznawanie dotyczące zsekularyzowane-
go świata, zainspirujmy się tym, co napisał św. Paweł VI w Adhortacji 
apostolskiej Evangelii nuntiandi, jeszcze dzisiaj w pełni aktualnej: 
dla niego sekularyzacja to „usiłowanie słuszne i prawowite, wcale nie 
sprzeczne z wiarą i religią” (nr 55), mające na celu odkrycie praw rze-
czywistości i samego życia ludzkiego ustanowionych przez Stwórcę. 
W istocie, Bóg nie chce, abyśmy byli niewolnikami, ale dziećmi, nie 
chce za nas decydować, ani uciskać nas władzą sakralną, w świecie 
rządzonym przez prawa religijne. Nie, stworzył nas wolnymi i prosi, 
byśmy byli osobami dorosłymi, osobami odpowiedzialnymi w życiu 
i w społeczeństwie. Czym innym jest – jak rozróżniał to św. Paweł VI 
– sekularyzm, jako koncepcja życia, która całkowicie oddziela nas od 
więzi ze Stwórcą, tak że Bóg „staje się zbyteczny, a nawet przeszka-
dza” i powstają „nowe formy ateizmu”, przebiegłe i różnorodne: „cy-
wilizacja konsumpcyjna, hedonizm podniesiony do rangi najwyższe-
go dobra, wola władzy i panowanie, oraz dyskryminacje wszelkiego 
typu” (tamże). Tutaj naszym zadaniem jako Kościoła, zwłaszcza jako 
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pasterzy Ludu Bożego, jako pasterzy, jako kobiet konsekrowanych 
i jako mężczyzn konsekrowanych, jako seminarzystów i jako pra-
cowników duszpasterskich, jest umiejętność dokonywania tych roz-
różnień, rozeznawania. Jeśli poddamy się spojrzeniu negatywnemu 
i będziemy osądzać w sposób powierzchowny, grozi nam wysyłanie 
niewłaściwego komunikatu, tak jakby za krytyką sekularyzacji kryła 
się nasza nostalgia za światem zsakralizowanym, za społeczeństwem 
minionych czasów, w którym Kościół i jego duszpasterze mieli wię-
cej władzy i znaczenia społecznego. A taka perspektywa jest błędna.

Natomiast, jak zauważa pewien wielki badacz tych zagadnień, 
problemem sekularyzacji, dla nas chrześcijan, nie powinien oznaczać 
zmniejszenia znaczenia społecznego Kościoła czy utraty bogactw 
materialnych i przywilejów; wymaga on raczej od nas refleksji nad 
przemianami w społeczeństwie, które wpłynęły na sposób myślenia 
i organizowania życia przez osoby. Jeśli zastanowimy się nad tym 
aspektem, to zdamy sobie sprawę, że to nie wiara przeżywa kryzys, 
lecz pewne formy i tradycyjne sposoby, przy pomocy których ją gło-
simy. I dlatego sekularyzacja jest wyzwaniem dla naszej wyobraźni 
duszpasterskiej, jest „okazją do przebudowy życia duchowego w nowe 
formy, a także do nowych sposobów życia” (C. Taylor, A Secular Age, 
Cambridge 2007, s. 437). Zatem spojrzenie, które rozeznaje, ukazując 
nam trudności, jakie mamy w przekazywaniu radości wiary, jedno-
cześnie pobudza nas do odnalezienia na nowo nowej pasji ewange-
lizacyjnej, do poszukiwania nowych języków, do zmiany niektórych 
priorytetów duszpasterskich, do przejścia do spraw zasadniczych.

Drodzy bracia i siostry, istnieje potrzeba głoszenia Ewangelii, 
aby dać dzisiejszym mężczyznom i kobietom radość wiary. Ale to 
głoszenie nie dokonuje się przede wszystkim słowami, lecz poprzez 
świadectwo przepełnione bezinteresowną miłością, tak jak czyni to 
Bóg wobec nas. Jest to głoszenie, które wymaga wcielenia w osobi-
stym i eklezjalnym stylu życia, które może na nowo rozpalić pragnie-
nie Pana, zaszczepić nadzieję, przekazać zaufanie i wiarygodność. 
I w związku z tym, pozwalam sobie – w duchu braterskim – zapropo-
nować wam trzy wyzwania, które możecie realizować w modlitwie 
i posłudze duszpasterskiej.

Wyzwanie pierwsze: sprawić, by poznawano Jezusa. Na pusty-
niach duchowych naszych czasów, zrodzonych przez sekularyzm 
i obojętność, trzeba powrócić do pierwszego przepowiadania. 
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Powtarzam: trzeba powrócić do pierwszego przepowiadania. Nie mo-
żemy zakładać, że będziemy przekazywać radość wiary, przedstawia-
jąc drugorzędne aspekty tym, którzy jeszcze nie przyjęli Pana w swo-
im życiu lub powtarzając tylko pewne praktyki czy powielając formy 
duszpasterskie z przeszłości. Trzeba znaleźć nowe sposoby głoszenia 
istoty Ewangelii tym, którzy jeszcze nie spotkali Chrystusa. Wymaga 
to kreatywności duszpasterskiej, aby dotrzeć do ludzi tam, gdzie żyją, 
nie czekając, że oni przyjdą: tam, gdzie żyją, znajdując okazje do słu-
chania, dialogu i spotkania. Trzeba powracać do esencjalności, trzeba 
powracać do entuzjazmu Dziejów Apostolskich, do piękna odczucia, 
że jesteśmy dziś narzędziami owocności Ducha Świętego. Trzeba 
wrócić do Galilei. To jest spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym: 
wrócić do Galilei aby – pozwolę sobie na takie określenie – zacząć 
od nowa po porażce. Powrócić do Galilei. A każdy z nas ma swoją 
„Galileę”, to pierwsze przepowiadanie. Odzyskać to wspomnienie.

Aby głosić Ewangelię, trzeba być jednak także wiarygodnymi. 
A oto drugie wyzwanie: świadectwo. Ewangelię głosi się skutecznie, 
kiedy to samo życie przemawia, gdy ukazuje wolność, która wyzwa-
la innych, współczucie, które nie wymaga niczego w zamian, owo 
miłosierdzie, które bez słów mówi o Chrystusie. Kościół w Kanadzie 
rozpoczął nowy etap, po tym jak został zraniony i wstrząśnięty złem 
popełnionym przez niektóre swoje dzieci. Myślę w szczególności 
o nadużyciach seksualnych popełnianych wobec małoletnich i osób 
bezbronnych, skandalach, które wymagają zdecydowanych dzia-
łań i bezustannej walki. Chciałbym wraz z wami jeszcze raz prosić 
wszystkie ofiary o przebaczenie. Ból i wstyd, które odczuwamy, 
muszą stać się okazją do nawrócenia: nigdy więcej! I myśląc o dro-
dze uzdrowienia i pojednania z naszymi braćmi i siostrami z ludów 
rdzennych, niech nigdy więcej wspólnota chrześcijańska nie pozwoli 
się skazić ideą, że istnieje wyższość jednej kultury nad innymi i że 
wolno wobec drugich stosować środki przymusu. Odzyskajmy mi-
syjny zapał waszego pierwszego biskupa, świętego Franciszka de 
Laval, który oburzał się na tych wszystkich, którzy poniżali tubyl-
ców, upajając ich, aby ich oszukać. Nie pozwólmy, aby jakakolwiek 
ideologia wykluczała i mieszała style i formy życia naszych ludów, 
próbując je pokonywać i zdominować. Niech nowe zdobycze ludz-
kości zostaną zasymilowane w ich kulturowej tożsamości za pomocą 
kluczy kultury.
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Ale żeby przezwyciężyć tę kulturę wykluczenia, trzeba być tymi, 
którzy zaczną: jako pasterze, którzy nie czują się ważniejsi od bra-
ci i sióstr z Ludu Bożego; aby osoby konsekrowane przeżywały we 
wspólnocie braterstwo i wolność w posłuszeństwie; aby seminarzy-
ści byli gotowi do bycia uległymi i dyspozycyjnymi sługami, oraz 
aby pracownicy duszpasterscy nie traktowali swojej służby jako wła-
dzy. Zaczyna się od tego. Jesteście bohaterami i budowniczymi in-
nego Kościoła: pokornego, łagodnego, miłosiernego, Kościoła, który 
towarzyszy procesom, który zdecydowanie i spokojnie pracuje nad 
inkulturacją, który docenia każdego i każdą różnorodność kulturową 
i religijną. Dawajmy temu świadectwo!

Wreszcie trzecie wyzwanie: braterstwo. Pierwsze – poznawanie 
Jezusa; drugie – świadectwo; trzecie – braterstwo. Kościół będzie 
tym wiarygodniejszym świadkiem Ewangelii, im bardziej jego człon-
kowie będą żyli komunią, tworząc szanse i przestrzenie, aby każdy 
kto zbliża się do wiary znalazł wspólnotę gościnną, umiejącą słuchać, 
umiejącą podejmować dialog, krzewiącą dobrą jakość relacji. Oto co 
wasz święty biskup powiedział do misjonarzy: „Często gorzkie sło-
wo, niecierpliwość, odrzucająca twarz, zniszczą w jednej chwili to, 
co było budowane przez długi czas” (Istruzioni ai missionari, 1668).

Chodzi o życie wspólnoty chrześcijańskiej, która w ten sposób 
staje się szkołą człowieczeństwa, w której można nauczyć się miło-
wania nawzajem jako bracia i siostry, chętni do współpracy na rzecz 
dobra wspólnego. W sercu głoszenia ewangelicznego jest bowiem 
miłość Boga, która przemienia i czyni nas zdolnymi do komunii ze 
wszystkimi i do służby wszystkim. Pewien teolog tej ziemi napisał: 
„Miłość, którą obdarza nas Bóg, rozlewa się miłością… Jest to mi-
łość, która każe Dobremu Samarytaninowi zatrzymać się i zaopieko-
wać wędrowcem napadniętym przez zbójców. Jest to miłość, która 
nie ma granic, która szuka królestwa Bożego..., a to królestwo jest 
powszechne” (B. Lonergan, The Future of Christianity, w: A Second 
Collection: Papers by Bernard F.J. Lonergan SJ., Londyn 1974, 
s.154). Kościół jest powołany do ucieleśniania tej miłości bez granic, 
do budowania tego marzenia, które Bóg żywi wobec ludzkości: aby 
wszyscy byli braćmi. Zadajmy sobie pytanie: jak wygląda braterstwo 
między nami? Biskupi między sobą i z kapłanami, kapłani między 
sobą i z Ludem Bożym: czy jesteśmy braćmi, czy konkurentami po-
dzielonymi na partie? A jak wyglądają nasze relacje z tymi, którzy 
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nie są „z naszych”, z tymi, którzy nie wierzą, z tymi, którzy mają inne 
tradycje i obyczaje? Droga jest taka: promowanie relacji braterskich 
ze wszystkimi, z naszymi braćmi i siostrami z ludów rdzennych, 
z każdą siostrą i bratem, których spotykamy, ponieważ w twarzy każ-
dego z nich odbija się obecność Boga.

To, drodzy bracia i siostry, tylko kilka wyzwań. Nie zapominajmy, 
że możemy je realizować jedynie w mocy Ducha Świętego, którego 
zawsze musimy przywoływać w modlitwie. Z drugiej strony nie po-
zwólmy, aby wstąpił w nas duch sekularyzmu, myśląc, że możemy 
tworzyć projekty, które działają same z siebie i wyłącznie dzięki ludz-
kim siłom, bez Boga. To jest bałwochwalstwo, to bałwochwalstwo 
projektów bez Boga. I pamiętajcie, nie zamykajmy się w „nostalgii 
za przeszłością”, lecz idźmy naprzód, z radością!

Wprowadźmy w życie te słowa, które kierujemy do świętego 
Franciszka de Laval: „Byłeś człowiekiem dzielenia się, odwiedzając 
chorych, ubierając ubogich, walcząc o godność rdzennych ludów, 
wspierając wyczerpanych misjonarzy, zawsze gotowym do udziele-
nia pomocy tym, którzy czuli się gorzej niż ty.

Ileż razy twoje plany były unicestwiane! Za każdym razem je od-
budowywałeś. Zrozumiałeś, że dzieło Boże nie jest z kamienia, i że 
w tej krainie zniechęcenia trzeba budowniczego nadziei”.

Dziękuję za wszystko, co czynicie i błogosławię Was z całego ser-
ca. I proszę, nadal módlcie się za mnie.

8. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z DELEGACJĄ RDZENNEJ LUDNOŚCI OBECNEJ 
W QUEBECU

Québec, Siedziba Arcybiskupstwa, 29 lipca 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Serdecznie was pozdrawiam i dziękuję za przybycie tutaj 

z różnych miejsc. Ogrom tej ziemi skłania do refleksji nad długo-
ścią drogi uzdrowienia i pojednania, którą wspólnie odbywamy. 
Rzeczywiście, hasło, które towarzyszy nam od marca, od czasu, gdy 
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rdzenni delegaci odwiedzili mnie w Rzymie, i które charakteryzuje 
moją wizytę tutaj wśród was, to „Kroczyć razem” (Walking Together 
/ Marcher Ensemble).

Przybyłem do Kanady jako przyjaciel, aby się z wami spotkać, 
aby zobaczyć, posłuchać, nauczyć się i docenić, jak żyją ludy rdzen-
ne tego kraju. Nie przybyłem jako turysta, przyjechałem jako brat, 
aby osobiście odkryć dobre i złe owoce, wydane na przestrzeni lat 
przez członków miejscowej rodziny katolickiej. Przybyłem w duchu 
pokutnym, aby wyrazić wam ból, jaki nosimy w sercu jako Kościół 
z powodu zła, jakie liczni katolicy wyrządzili wam, wspierając 
opresywną i niesprawiedliwą politykę. Przybyłem jako pielgrzym, 
z moimi ograniczonymi możliwościami fizycznymi, aby podjąć dal-
sze kroki naprzód z wami i dla was: aby kontynuować poszukiwanie 
prawdy, aby iść naprzód w promowaniu ścieżek uzdrowienia i pojed-
nania, aby iść naprzód w sianiu nadziei dla przyszłych pokoleń lu-
dów rdzennych i nie rdzennych, którzy chcą żyć razem po bratersku, 
w harmonii.

Ale chciałbym wam powiedzieć, podczas gdy zbliża się koniec 
tej intensywnej pielgrzymki, że jeśli przybyłem ożywiony pewny-
mi pragnieniami, to wracam do domu o wiele bardziej ubogacony, 
ponieważ noszę w sercu niezrównany skarb złożony z ludzi i lu-
dów, które mnie naznaczyły; z twarzy, uśmiechów i słów, które we 
mnie pozostają; z historii i miejsc, których nie będę w stanie zapo-
mnieć; z dźwięków, kolorów i emocji, które we mnie silnie wibrują. 
Doprawdy mogę powiedzieć, że podczas tej wizyty, to wasze realia, 
realia rdzenne tej ziemi, nawiedziły moją duszę: wniknęły we mnie 
i będą mi zawsze towarzyszyć. Ośmielę się powiedzieć, jeśli mi na to 
pozwolicie, że teraz, w pewnym sensie czuję się również częścią wa-
szej rodziny i jestem z tego powodu zaszczycony. W moim sercu po-
zostanie niezatarta pamięć o święcie św. Anny, przeżytym wspólnie 
z różnymi pokoleniami i wieloma rodzinami rdzennymi. W świecie, 
który niestety jest tak często indywidualistyczny, jakże cenne jest to 
poczucie rodzinności i wspólnoty, które jest tak autentyczne pośród 
was! I jak ważne jest dobre pielęgnowanie więzi między młodymi 
a starszymi oraz pielęgnowanie zdrowej i harmonijnej relacji z ca-
łym stworzeniem!

Drodzy przyjaciele, chciałbym powierzyć Panu to, co przeżyliśmy 
w tych dniach, i kontynuację drogi, która jest przed nami; i powierzyć 
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to też troskliwej opiece tych, którzy wiedzą, jak strzec tego, co liczy 
się w życiu: myślę o kobietach, a w szczególności o trzech kobietach. 
Przede wszystkim o św. Annie, której czułość i opiekę mogłem od-
czuć, czcząc ją razem z Ludem Bożym, który uznaje i czci babcie. 
Po drugie, myślę o Świętej Bożej Rodzicielce: żadne stworzenie nie 
zasługuje bardziej niż Ona na miano pielgrzyma, ponieważ zawsze, 
także dziś, także teraz, jest w podróży: w drodze między Niebem 
a ziemią, aby w imieniu Boga opiekować się nami i prowadzić nas za 
rękę do swojego Syna. I wreszcie, moja modlitwa i moja myśl często 
kierowane były w tych dniach do trzeciej kobiety o łagodnej obecno-
ści, która nam towarzyszyła, a której szczątki znajdują się niedaleko 
stąd: mam na myśli św. Kateri Tekakwithę. Czcimy ją za jej święte 
życie, ale czy nie moglibyśmy pomyśleć, że jej świętość życia, na-
znaczona przykładnym poświęceniem w modlitwie i pracy, a także 
zdolnością do znoszenia jakże wielu prób z cierpliwością i słodyczą, 
była możliwa także dzięki pewnym szlachetnym i cnotliwym ce-
chom, odziedziczonym po swej wspólnocie i środowisku rdzennym, 
w którym wzrastała?

Te kobiety mogą pomóc w jednoczeniu, w powrocie do budo-
wania pojednania, które gwarantowałoby prawa najsłabszych i po-
trafiło spojrzeć na historię bez urazy i zapomnienia. Dwie z nich, 
Najświętsza Maryja Panna i św. Kateri, otrzymały od Boga plan ży-
cia i nie pytając żadnego człowieka, odważnie wypowiedziały swoje 
„tak”. Kobiety te mogłyby źle zareagować wobec wszystkich, którzy 
sprzeciwiali się temu projektowi, albo pozostać poddanymi patriar-
chalnym normom tamtego czasu i zrezygnowanymi, nie walcząc 
o marzenia, którymi Bóg naznaczył ich dusze. Nie dokonały tego 
wyboru, ale z łagodnością i stanowczością, z proroczymi słowami 
i zdecydowanymi gestami utorowały drogę i wypełniły to, do czego 
były powołane. Niech błogosławią naszą wspólną drogę, wstawiają 
się za nami i za tym wielkim dziełem uzdrowienia i pojednania, tak 
miłym Bogu. Błogosławię was z całego serca. I proszę was łaskawie, 
abyście nadal modlili się za mnie.
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9. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 
Z MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI

Iqaluit, 29 lipca 2022 r.

Drodzy bracia i siostry, dobry wieczór!
Serdecznie pozdrawiam Panią Gubernator Generalną i was 

wszystkich, ciesząc się, że mogę się z wami spotkać. Dziękuję za 
wasze słowa, a także za piosenki, tańce i muzykę, które bardzo mi 
się podobały!

Przed chwilą wysłuchałem kilkoro z was, byłych uczniów szkół 
rezydencjalnych: dziękuję wam za to, co mieliście odwagę powie-
dzieć, dzieląc się wielkim cierpieniem, których nie mógłbym sobie 
wyobrazić. Obudziło to we mnie oburzenie i wstyd, które towarzy-
szyły mi od miesięcy. Także dzisiaj, także tutaj, chciałbym powie-
dzieć, że jestem bardzo zasmucony i pragnę prosić o przebaczenie 
za zło popełnione przez licznych katolików, którzy w tych szkołach 
przyczynili się do polityki asymilacji kulturowej i emancypacji. 
Mamianak [przepraszam]. Przypomniało mi się świadectwo pew-
nego starca, który opisywał piękno klimatu, jaki panował w rodzi-
nach rdzennych przed nadejściem systemu szkół rezydencyjnych. 
Porównywał tamten okres, kiedy dziadkowie, rodzice i dzieci byli 
ze sobą w harmonii, do wiosny, kiedy ptaki śpiewają radośnie wo-
kół matki. Ale nagle – mówił – śpiew ustał: rodziny zostały rozbite, 
maluchy zabrane, daleko od swojego środowiska; na wszystko zstą-
piła zima.

Te słowa, prowokując ból, wywołują też zgorszenie; tym bardziej, 
jeśli zestawimy je ze słowem Bożym, które nakazuje: „Czcij ojca 
twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie” (Wj 20, 12). Takiej możliwości nie miało wiele waszych 
rodzin, zabrakło jej, gdy dzieci zostały oddzielone od rodziców, a ich 
własny kraj był postrzegany jako niebezpieczny i obcy. Te przymuso-
we asymilacje przywołują inną kartę biblijną, opowieść o sprawiedli-
wym Nabocie (por. 1 Krl 21), który nie chciał oddać winnicy odzie-
dziczonej po swoich ojcach temu, który rządząc, gotowy był użyć 
wszelkich środków, aby mu ją wyrwać. I przychodzą też na myśl te 
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mocne słowa Jezusa przeciwko temu, który gorszy maluczkich i gar-
dzi choćby jednym z nich (por. Mt 18, 6.10). Ileż zła zawarte jest 
w zerwaniu więzi między rodzicami a dziećmi, w zranieniu najdroż-
szych, w skrzywdzeniu i zgorszeniu maluczkich!

Drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj, pragnąc wspólnie kroczyć dro-
gą uzdrowienia i pojednania, która z pomocą Stwórcy, niech pomoże 
nam rzucić światło na to, co się wydarzyło i przezwyciężyć mroczną 
przeszłość. Mówiąc o pokonywaniu ciemności, także teraz, jak na 
naszym spotkaniu pod koniec marca, zapaliliście qulliq, który nie 
tylko zapewniał światło podczas długich zimowych nocy, ale także, 
rozprowadzając ciepło, pozwalał znieść surowość klimatu: był więc 
niezbędny do życia. Także dziś pozostaje pięknym symbolem życia, 
jasnego życia, które nie poddaje się mrokom nocy. Takimi jesteście, 
wiecznym świadectwem życia, które nie gaśnie, światła, które świeci 
i którego nikt nie zdołał przytłumić.

Jestem pełen wdzięczności za możliwość przebywania tu-
taj w Nunavut, w obrębie Inuit Nunangat. Po naszym spotkaniu 
w Rzymie, próbowałem sobie wyobrazić te rozległe miejsca, które 
zamieszkujecie od niepamiętnych czasów, a które dla innych były-
by wrogie. Potrafiliście je umiłować, szanować, chronić i doceniać, 
przekazując z pokolenia na pokolenie podstawowe wartości, takie 
jak szacunek dla starszych, autentyczne poczucie braterstwa i troska 
o środowisko naturalne. Istnieje piękna i harmonijna korespondencja 
między wami a ziemią, którą zamieszkujecie, ponieważ ona również 
jest silna i odporna, i odpowiada dużą ilością światła na ciemność, 
która ogarnia ją przez większą część roku. Ale i ta ziemia, jak każda 
osoba i populacja, jest delikatna i wymaga troski o nią. Zatroszczyć 
się, przekazywać troskę: do tego powołani są zwłaszcza ludzie mło-
dzi, wspierani przykładem osób starszych! Troska o ziemię, troska 
o osobę, troska o historię.

Chciałbym więc zwrócić się do ciebie, młody Inuito, przyszłości 
tej ziemi i teraźniejszości jej historii. Chciałbym ci powiedzieć, cytu-
jąc wielkiego poetę: „To coś po ojcach odziedziczył w spadku, jeśli 
chcesz posiąść, zdobądź jeszcze raz!” (J.W. von Goethe, Faust, I, 
Noc, przeł. Feliks Konopka, PIW, Warszawa 1977, s. 57). Nie wystar-
czy żyć z procentów, trzeba odzyskać to, co się otrzymało w darze. 
Dlatego nie bój się słuchać i raz jeszcze słuchać rad starszych, przy-
swoić swoją historię, by napisać jej nowe karty, by się zafascynować, 
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by zająć stanowisko wobec faktów i ludzi, by się zaangażować! 
I żeby pomóc tobie w rozjaśnieniu lampy twego życia, chciałbym 
także i ja, jako starszy brat, dać ci trzy rady.

Pierwsza: dąż do tego, co w górze. Mieszkasz w tych rozległych 
regionach północnych. Niech one ci przypominają o twoim powo-
łaniu do wznoszenia się w górę, nie dając się ściągnąć w dół przez 
tych, którzy chcieliby, abyś uwierzył, że lepiej jest myśleć tylko 
o sobie i wykorzystywać czas, który masz, wyłącznie na własne 
rozrywki i zainteresowania. Przyjacielu, nie jesteś stworzony do 
wegetowania, do spędzania dni, równoważąc obowiązki i przy-
jemności, jesteś stworzony do wznoszenia się w górę, ku najpraw-
dziwszym i najpiękniejszym pragnieniom, które nosisz w sercu, ku 
Bogu, którego trzeba kochać i bliźniego, któremu należy służyć. Nie 
myśl, że wielkie życiowe marzenia to nieosiągalne niebiosa. Jesteś 
stworzony, by rozwinąć skrzydła, do objęcia odwagi prawdy i pro-
mowania piękna sprawiedliwości, do „podnoszenia twojego hartu 
moralnego, bycia współczującym, służenia innym i budowania re-
lacji” (por. Inunnguiniq Iq Principles 3-4), aby siać pokój i troskę 
tam, gdzie jesteś; do rozpalania entuzjazmu w tym, kto mieszka obok 
ciebie; do pójścia dalej, a nie do postawienia tego wszystkiego na 
jednym poziomie.

Ale – mógłbyś mi powiedzieć – żyć tak, jest trudniej niż latać. 
Oczywiście, nie jest to łatwe, bo ta „duchowa siła ciężkości” zawsze 
się czai, naciska, by ciągnąć nas w dół, paraliżując pragnienia, osła-
biając radość. Pomyśl zatem o arktycznej jaskółce, którą my nazy-
wamy charrán: nie pozwala ona, aby przeciwne wiatry lub skoki 
temperatury uniemożliwiły jej przelecenie z jednego krańca ziemi na 
drugi; czasami wybiera drogi nie na wprost, godzi się na odchyle-
nia, dostosowuje się do pewnych wiatrów..., ale zawsze zachowuje 
jasność co do celu, zawsze zmierza do celu. Spotkasz ludzi, którzy 
będą próbowali zniwelować twoje marzenia, którzy powiedzą ci, 
żebyś zadowolił się małym, żebyś walczył tylko o to, co tobie odpo-
wiada. Wtedy zadasz sobie pytanie: dlaczego muszę dążyć do tego, 
w co inni nie wierzą? I znowu: jak mogę wystartować w świecie, 
który wydaje się staczać coraz niżej pośród skandali, wojen, oszustw, 
braku sprawiedliwości, niszczenia środowiska, obojętności wobec 
najsłabszych, rozczarowania ze strony tych, którzy powinni dawać 
przykład? W obliczu tych pytań, jaka jest odpowiedź?
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Chciałbym ci powiedzieć młodzieńcze, tobie bracie, tobie młoda 
siostro: ty jesteś odpowiedzią. Ty, bracie, ty, siostro. Nie tylko dla-
tego, że jeśli się poddasz, to przegrałeś już na starcie, ale dlatego, 
że przyszłość jest w twoich rękach. W twoich rękach jest wspólno-
ta, która cię zrodziła, środowisko, w którym żyjesz, nadzieja twoich 
rówieśników, tych, którzy, nawet cię nie pytając, oczekują od ciebie 
oryginalnego i niepowtarzalnego dobra, które możesz wnieść do hi-
storię, ponieważ „każdy z nas jest niepowtarzalny” (por. Principle, nr 
5). Świat, w którym mieszkasz jest bogactwem, które odziedziczyłeś: 
kochaj go – tak jak zostałeś pokochany przez Tego, który dał ci życie 
i największe radości – tak jak kocha cię Bóg, który stworzył dla cie-
bie wszystko, co piękne, i nie przestaje ci ufać nawet przez najkrót-
szą chwilę. Wierzy twoje w talenty. Za każdym razem, gdy będziesz 
Go szukał, zrozumiesz, że droga, do kroczenia której cię powołuje 
zawsze prowadzi ku górze. Zauważysz to, gdy modląc się spojrzysz 
w niebo, a zwłaszcza, gdy wzniesiesz wzrok na Ukrzyżowanego. 
Zrozumiesz, że Jezus z krzyża nigdy nie wskazuje na ciebie palcem, 
ale obejmuje cię i zachęca, bo wierzy w ciebie nawet wtedy, gdy ty 
przestałeś wierzyć w siebie. Dlatego nigdy nie trać nadziei, walcz, 
wkładaj w to serce, a nie będziesz żałować. Idź dalej drogą, „krok 
po kroku ku temu, co lepsze” (por. Principle, nr 6). Ustaw nawigator 
swojego życia ku wielkiemu celowi, w górę!

Druga rada: wyjdź ku światłu. W chwilach smutku i przygnę-
bienia pomyśl o qulliqu: zawiera on przesłanie dla ciebie. Jakie? Że 
istniejesz po to, by każdego dnia wychodzić ku światłu. Nie tylko 
w dniu twoich narodzin, kiedy nie zależało to od ciebie, ale każde-
go dnia. Codziennie jesteś powołany, by nieść w świat nowe świa-
tło, światło twoich oczu, twojego uśmiechu, dobra, które ty i tylko 
ty możesz zaofiarować. Nikt inny nie może tego uczynić. Ale, aby 
wyjść ku światłu, trzeba codziennie zmagać się z ciemnością. Tak, 
codziennie dochodzi do starcia między światłem a ciemnością, które 
nie toczy się gdzieś tam na zewnątrz, gdzie indziej, ale w każdym 
z nas. Droga światła wymaga odważnych wyborów serca wobec 
ciemności fałszu, wymaga „wyrobienia dobrych nawyków, aby do-
brze żyć” (por. Principle, nr 1), a nie gonić za smugami światła, które 
szybko znikają, za fajerwerkami, które pozostawiają tylko dym. Są 
to „iluzje, parodie szczęścia”, jak powiedział tu, w Kanadzie św. Jan 
Paweł II: „nie istnieją gęstsze mroki niż te, które przenikają do dusz 
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ludzi młodych, gdy fałszywi prorocy gaszą w nich światło wiary, na-
dziei i miłości” (Homilia podczas XVII Światowego Dnia Młodzieży, 
Toronto (28 lipca 2002), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 
9 (246)/2002, s. 53). Bracie, siostro, Jezus jest blisko ciebie i pragnie 
oświecić twoje serce, abyś mógł wyjść ku światłu. On powiedział: 
„Ja jestem światłością świata” (J 8, 12), ale powiedział też swoim 
uczniom: „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14). Ty także jesteś 
więc światłem świata i będziesz się nim stawał coraz bardziej, jeśli 
będziesz walczył, by oddalić z serca smutne mroki zła.

Aby nauczyć się jak to robić, trzeba nieustannie uczyć się sztuki, 
która wymaga „pokonywania trudności i sprzeczności poprzez cią-
głe poszukiwanie rozwiązań” (por. Principle, nr 2). Jest to codzienna 
sztuka oddzielania światła od ciemności. Aby stworzyć dobry świat, 
mówi Biblia, Bóg zaczął właśnie w ten sposób: oddzielając światło 
od ciemności (por. Rdz 1, 4). Także my, jeśli chcemy stać się lep-
si, musimy nauczyć się rozróżniać światło od ciemności. Od czego 
zacząć? Możesz zacząć od zadania sobie pytania: co wydaje mi się 
błyszczące i uwodzicielskie, ale potem pozostawia we mnie wielką 
pustkę? To jest ciemność! Co natomiast jest dla mnie dobre i pozo-
stawia w moim sercu pokój, nawet jeśli najpierw wymaga ode mnie 
porzucenia pewnych wygód i opanowania pewnych instynktów? To 
jest światłem! I ponownie zadaję sobie pytanie – jaka jest siła, która 
pozwala nam oddzielić w nas światło od ciemności, która sprawia, że 
mówimy „nie” pokusom zła, a „tak” możliwościom dobra? Jest nią 
wolność. Wolność, która nie jest robieniem tego wszystkiego co chcę 
i co mi się podoba; nie jest tym, co mogę zrobić wbrew innym, lecz 
dla innych; nie jest całkowitą samowolą, lecz odpowiedzialnością. 
Wolność jest największym darem, który wraz z życiem dał nam nasz 
Ojciec niebieski.

Wreszcie trzecia rada: twórz zespół. Ludzie młodzi robią razem 
wielkie rzeczy, nie w pojedynkę. Bo wy, młodzi, jesteście jak gwiaz-
dy niebieskie, które tak wspaniale tu świecą: ich piękno pochodzi 
z całości, z konstelacji, które tworzą, a które dają światło i orientację 
nocom świata. Wy również, powołani na wyżyny nieba i do świe-
cenia na ziemi, jesteście stworzeni, aby jaśnieć razem. Trzeba mło-
dym pozwolić na tworzenie grup, bycie w ruchu: nie mogą spędzać 
dni w izolacji, będąc zakładnikami telefonu! Wielkie obszary lodo-
we tych ziem przypominają mi narodowy sport Kanady – hokej na 
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lodzie. Jak Kanadzie udaje się zdobyć te wszystkie medale olimpij-
skie? Jak Sarah Nurse czy Marie-Philip Poulin zdobyli te wszystkie 
bramki? Hokej dobrze łączy dyscyplinę i kreatywność, taktykę i fi-
zyczność, ale tym, co go zawsze wyróżnia, jest duch zespołu, będą-
cy koniecznym warunkiem, by radzić sobie z nieprzewidywalnymi 
sytuacjami gry. Tworzenie zespołu oznacza wiarę w to, że aby osią-
gnąć wielkie cele, nie można tego zrobić samemu; trzeba poruszać 
się razem, mieć cierpliwość do utkania gęstych sieci podań. Oznacza 
to również pozostawianie miejsca dla innych, szybkie wychodzenie, 
gdy nadejdzie nasza kolej i kibicowanie moim współzawodnikom. 
Oto duch zespołu!

Przyjaciele, dążcie do tego, co w górze, każdego dnia wychodź-
cie ku światłu, bądźcie zespołem! I róbcie to wszystko w waszej 
kulturze, w pięknym języku inuktitut. Życzę wam, abyście słuchając 
starszych i czerpiąc z bogactwa waszych tradycji i waszej wolności, 
przyjęli Ewangelię, strzeżoną i przekazywaną przez waszych przod-
ków i spotkali oblicze Inuk Jezusa Chrystusa. Z serca wam błogosła-
wię i mówię wam: qujannamiik! [dziękuję!].
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B. PODRÓŻ APOSTOLSKA  
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
DO KAZACHSTANU (13-15 IX 2022)

1. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z WŁADZAMI, SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM 
I KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

Nur-Sultan, „Qazaq Concert Hall”, 13 września 2022 r.

Panie Prezydencie Republiki,
Dostojni członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego,
Szanowni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych,
Znamienici przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego 
i świata kultury,
Panie i Panowie!

Serdecznie was pozdrawiam, wdzięczny Panu Prezydentowi za 
skierowane do mnie słowa. Jestem zaszczycony, będąc tutaj z wami, 
na tej równie rozległej, jak i starożytnej ziemi, do której przybywam 
jako pielgrzym pokoju, poszukujący dialogu i jedności. Nasz świat 
pilnie ich potrzebuje, potrzebuje odzyskania harmonii. Harmonii, 
którą w tym kraju można dobrze zilustrować za pomocą tradycyj-
nego i charakterystycznego instrumentu muzycznego, który miałem 
okazję poznać: dombra. Stanowi on godło kulturowe i jeden z naj-
ważniejszych symboli Kazachstanu do tego stopnia, że niedawno 
poświęcono mu specjalny dzień. Chciałbym wykorzystać właśnie 
dombrę jako element, przy pomocy którego można wyrazić to, czym 
chcę się z wami podzielić.

Przygotowując się do tej podróży, dowiedziałem się, że przy 
użyciu niektórych modeli dombry muzykowano już w średniowie-
czu, i że przez wieki towarzyszyła ona muzycznym narracjom sag 
i dzieł poetyckich, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Będąc sym-
bolem tego, co ciągłe w różnorodności, wyznacza rytm pamięci 
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kraju, przypominając nam, jak ważne jest, by w obliczu zachodzą-
cych obecnie szybkich przemian gospodarczych i społecznych, nie 
zaniedbywać więzi łączących nas z życiem tych, którzy odeszli 
przed nami. Także za sprawą tych tradycji, które pozwalają doceniać 
przeszłość i szanować to, co odziedziczyliśmy. Myślę na przykład 
o rozpowszechnionym tu pięknym zwyczaju pieczenia w piątek rano 
siedmiu bochenków chleba na cześć przodków.

Pamięć o Kazachstanie, który pielgrzymujący tu papież Jan Paweł 
II nazwał „ziemią męczenników i wierzących, ziemią zesłańców 
i bohaterów, ziemią myślicieli i artystów” (Przemówienie podczas ce-
remonii powitalnej, Astana (22.09.2001), „L’Osservatore Romano”, 
wyd. polskie, nr 11-12 (238)/2001, s. 15), niesie ze sobą chwalebną 
historię kultury, humanizmu i cierpienia. Jakże nie pamiętać w szcze-
gólności o łagrach i masowych deportacjach, kiedy to w miastach i na 
bezkresnych stepach tych regionów uciskano wiele grup ludności? 
Jednak Kazachowie nie stali się więźniami tych represji: z pamięci 
o uwięzieniu rozkwitła troska o integrację. Niech na tej ziemi, która 
od czasów starożytnych była świadkiem przemieszczania się ludów, 
pamięć o przeżytych cierpieniach i trudnych doświadczeniach bę-
dzie niezbędnym bagażem do wyruszenia w przyszłość, stawiając na 
pierwszym miejscu godność człowieka: każdego człowieka i każdej 
grupy etnicznej, społecznej i religijnej.

Powróćmy do dombry: gra się na niej, trącając jej dwie struny. 
Podobnie Kazachstan charakteryzuje się umiejętnością rozwoju, 
dzięki tworzeniu harmonii pomiędzy „dwoma równoległymi stru-
nami”: temperaturami równie surowymi w zimie, jak i wysokimi 
w lecie; między tradycją a postępem, dobrze symbolizowanymi 
przez spotkanie miast historycznych z nowoczesnymi, jak ta sto-
lica. Przede wszystkim rozbrzmiewają w tym kraju nuty dwóch 
dusz, azjatyckiej i europejskiej, wskazując na jego stałą „misję po-
średniczenia między dwoma kontynentami” (Tenże, Przemówienie 
do młodzieży (23.09.2001), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 
nr 11-12 (238)/2001, s. 20); „pomostem pomiędzy Europą a Azją”, 
„łącznikiem między Wschodem a Zachodem” (Tenże, Przemówienie 
podczas uroczystości pożegnalnej (25.09.2001), „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, nr 11-12 (238)/2001, s. 26). Dźwięk strun 
dombry wybrzmiewa zazwyczaj wspólnie z innymi instrumentami 
strunowymi typowymi dla tych miejsc: ich współbrzmienie dojrzewa 
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i rośnie w zespole, w chórze, który nadaje harmonii życiu społecz-
nemu. „Źródłem sukcesu jest jedność” – mówi piękne tutejsze przy-
słowie. I o ile sprawdza się ono wszędzie, to tutaj jest ono szcze-
gólnie prawdziwe: około sto pięćdziesiąt grup etnicznych i ponad 
osiemdziesiąt języków obecnych w kraju, ze swymi różnorodnymi 
historiami, tradycjami kulturowymi i religijnymi, tworzy niezwykłą 
symfonię i sprawia, że Kazachstan jest wyjątkowym wieloetnicznym, 
wielokulturowym i wieloreligijnym laboratorium ukazującym swoje 
szczególne powołanie – bycie krajem spotkania.

Jestem tutaj, aby podkreślić wagę i pilność tego aspektu, do 
którego współtworzenia wezwane są zwłaszcza religie. Dlatego też 
będę miał zaszczyt wziąć udział w siódmym Kongresie Przywódców 
Religii Światowych i Tradycyjnych. We właściwy sobie sposób 
konstytucja Kazachstanu, określając kraj jako świecki, zapewnia 
wolność wyznania i przekonań, a także wolność odrzucenia przyna-
leżności religijnej, zakazując konwersji i wymuszonego uczestnicze-
nia. Zdrowa świeckość, która uznaje cenną i niezastąpioną rolę religii 
i przeciwdziała niszczącemu ją ekstremizmowi, jest podstawowym 
warunkiem sprawiedliwego traktowania każdego obywatela, a także 
wspierania poczucia przynależności do kraju przez wszystkie obecne 
w nim elementy etniczne, językowe, kulturowe i religijne. Bowiem 
religie, które odgrywają niezastąpioną rolę w poszukiwaniu i da-
waniu świadectwa o Absolucie, potrzebują wolności, aby mogły się 
wyrażać. Dlatego też swoboda religijna jest najlepszym podłożem 
współżycia obywatelskiego.

Jest to potrzeba wpisana w nazwę tego narodu, w słowo „Kazach”, 
które wyraża właśnie owo podążanie wolne i niezależne. Ochrona 
wolności, dążenie zapisane w sercu każdego człowieka, jedyny 
warunek, aby spotkanie między osobami i grupami było prawdzi-
we, a nie sztuczne, przekłada się w społeczeństwie obywatelskim 
przede wszystkim na uznanie praw, którym towarzyszą obowiązki. 
Chciałbym z tego punktu widzenia wyrazić uznanie dla potwierdze-
nia wartości życia ludzkiego, co dokonało się poprzez zniesienie kary 
śmierci, w imię prawa do nadziei przysługującego każdemu człowie-
kowi. Oprócz tego ważne jest też zagwarantowanie wolności myśli, 
sumienia i wypowiedzi, aby stworzyć przestrzeń dla wyjątkowej 
i równoprawnej roli, jaką każda osoba odgrywa dla całości.
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Również w tym zakresie dombra może być dla nas inspiracją. 
Jest to przede wszystkim instrument ludowy i jako taki przypomi-
na nam o pięknie strzeżenia geniuszu i żywotności ludu. Zadanie to 
jest powierzone przede wszystkim władzom cywilnym, które jako 
pierwsze odpowiadają za promowanie dobra wspólnego. Dokonuje 
się to w szczególny sposób poprzez wspieranie demokracji, która 
jest najodpowiedniejszą formą, dla tego, by władza przekładała się 
na służbę dla dobra całego narodu, a nie tylko nielicznych. Wiem, że 
rozpoczęto tu proces demokratyzacji, zwłaszcza w ostatnich miesią-
cach, mający na celu wzmocnienie uprawnień parlamentu i władz lo-
kalnych, oraz bardziej ogólnie, większy podział władzy. Jest to droga 
zasługująca na pochwałę i wymagająca, z pewnością nie krótka, wy-
magająca, aby podążać w kierunku celu, nie oglądając się za siebie. 
Rzeczywiście, zaufanie do rządzących wzrasta, gdy ich obietnice nie 
okazują się instrumentalne, lecz są realizowane rzeczywiście.

Nigdzie demokracja i modernizacja nie powinny ograniczać się 
jedynie do deklaracji, lecz powinny przekładać się na konkretną 
służbę ludziom: dobrą politykę polegającą na słuchaniu ludzi i od-
powiadaniu na ich uzasadnione potrzeby, na stałym zaangażowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych 
i humanitarnych, na zwróceniu szczególnej uwagi na pracowników, 
młodzież i grupy najsłabsze. A także – czego potrzebuje każdy kraj 
na świecie – na zastosowaniu środków zwalczania korupcji. Ten 
prawdziwie demokratyczny styl polityczny jest najskuteczniejszą 
odpowiedzią na ewentualny ekstremizm, kult jednostki i populizm, 
zagrażające stabilności i dobrobytowi narodów. Myślę też o koniecz-
ności pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, na które powoływa-
no się tutaj na początku roku w regionach, w których, pomimo tego, 
że zasoby energetyczne są obfite, występują różnorakie trudności. 
Jest to wyzwanie, które dotyczy nie tylko Kazachstanu, ale całego 
świata, w którym integralny rozwój jest zakładnikiem powszechnej 
niesprawiedliwości, polegającej na nierównym podziale zasobów. 
Tymczasem obowiązkiem państwa, ale także sektora prywatnego, 
jest traktowanie wszystkich grup ludności w sposób sprawiedliwy 
oraz z równymi prawami i obowiązkami, a także wspieranie rozwo-
ju gospodarczego nie w oparciu o zyski nielicznych, lecz o godność 
każdego pracownika.
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Wróćmy po raz ostatni do dombry (powiedzą, że ten papież jest 
muzykiem). Ona łączy Kazachstan z kilkoma innymi krajami regionu 
i przyczynia się do rozpowszechniania jego kultury na świecie. Mam 
nadzieję, że w podobny sposób także nazwa tego wielkiego kraju 
będzie nadal synonimem harmonii i pokoju. Kazachstan jest skrzyżo-
waniem ważnych węzłów geopolitycznych, dlatego odgrywa funda-
mentalną rolę w łagodzeniu konfliktów. To tutaj przybył Jan Paweł II, 
aby zasiać nadzieję, zaraz po tragicznych zamachach w 2001 roku. Ja 
zaś przybywam tutaj podczas szalonej i tragicznej wojny, która wyni-
kła z inwazji na Ukrainę, i podczas gdy inne starcia i groźby konflik-
tów zagrażają naszym czasom. Przybywam, aby nagłośnić wołanie 
tak wielu osób, które błagają o pokój, będący konieczną drogą roz-
woju dla naszego zglobalizowanego świata. A pokój jest tą konieczną 
drogą rozwoju dla naszego zglobalizowanego świata.

Istnieje zatem coraz pilniejsza potrzeba poszerzenia zaangażo-
wania dyplomatycznego na rzecz dialogu i spotkania, ponieważ 
problem kogoś pojedynczego jest dziś problemem wszystkich, a ci 
którzy posiadają w świecie większą władzę, obarczeni są większą 
odpowiedzialnością wobec innych, zwłaszcza wobec tych krajów, 
które są najbardziej dotknięte logiką konfliktu. Na to właśnie należy 
patrzeć, a nie tylko na interesy, które są korzystne dla nas samych. 
Nadeszła pora, aby uniknąć zaostrzenia rywalizacji i umacniania 
się przeciwstawnych bloków. Potrzebujemy przywódców, którzy 
na szczeblu międzynarodowym umożliwią narodom wzajemne zro-
zumienie i rozmowę oraz wytworzą nowego „ducha helsińskiego”, 
wolę umocnienia multilateralizmu, zbudowania bardziej stabilnego 
i pokojowego świata z myślą o nowych pokoleniach. A do tego po-
trzeba zrozumienia, cierpliwości i dialogu ze wszystkimi. Powtarzam: 
ze wszystkimi.

Właśnie mając na uwadze globalne zaangażowanie na rzecz poko-
ju, z zadowoleniem przyjmuję rezygnację z broni jądrowej, którą ten 
kraj zdecydowanie podjął, jak również rozwój polityki energetycznej 
i środowiskowej, skoncentrowanej na dekarbonizacji i inwestycjach 
w czyste źródła energii, co podkreślono podczas światowej wystawy 
pięć lat temu. Są one, wraz z uwagą poświęconą dialogowi między-
religijnemu i tolerancji, konkretnymi ziarnami nadziei zasianymi we 
wspólnej glebie ludzkości, których pielęgnowanie dla przyszłych 
pokoleń należy do nas; dla młodych, których pragnienia musimy 
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dostrzegać, dokonując wyborów dziś i jutro. Stolica Apostolska jest 
na tej drodze blisko was: zaraz po odzyskaniu przez ten kraj niepod-
ległości, trzydzieści lat temu, zostały nawiązane stosunki dyploma-
tyczne i cieszę się, że mogę odwiedzić ten kraj w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym tę rocznicę. Zapewniam was, że katolicy, obecni 
w Azji Środkowej od czasów starożytnych, pragną nadal dawać 
świadectwo duchowi otwartości i pełnego szacunku dialogu, który 
wyróżnia tę ziemię. I czynią to bez ducha prozelityzmu.

Panie Prezydencie, drodzy przyjaciele, dziękuję wam za zgo-
towane mi przyjęcie, które ukazuje wasz dobrze znany zmysł go-
ścinności, oraz za możliwość spędzenia tu dni braterskiego dialogu 
razem z przywódcami wielu religii. Niech Najwyższy błogosławi 
powołaniu Kazachstanu do pokoju i jedności, krajowi spotkania. 
Wam, którzy ponosicie główną odpowiedzialność za dobro wspólne, 
i każdemu z jego mieszkańców, wyrażam radość z tego, że jestem tu 
obecny, i gotowość wspierania modlitwą i bliskością wszelkie wysił-
ki na rzecz pomyślnej i harmonijnej przyszłości tego wielkiego kraju. 
Raqmét! [Dziękuję!]. Niech Bóg błogosławi Kazachstan!

2. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS OTWARCIA I SESJI 
PLENARNEJ VII KONGRESU LIDERÓW RELIGII 

ŚWIATOWYCH I TRADYCYJNYCH

Nur-Sułtan, 14 września 2022 r.

Bracia i siostry!
Pozwólcie, że zwrócę się do was tymi bezpośrednimi i serdecz-

nymi słowami. W ten sposób pragnę pozdrowić was, przywódców 
religijnych i przedstawicieli władz, członków korpusu dyplomatycz-
nego i organizacji międzynarodowych, przedstawicieli instytucji aka-
demickich i kulturalnych, społeczeństwa obywatelskiego i różnych 
organizacji pozarządowych, w imię tego braterstwa, które łączy nas 
wszystkich jako dzieci tego samego Nieba.

W obliczu tajemnicy nieskończoności, która góruje nad nami i nas 
pociąga, religie przypominają nam, że jesteśmy stworzeniami: że nie 
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jesteśmy istotami wszechmocnymi, ale kobietami i mężczyznami 
w drodze ku temu samemu Niebu. Owo bycie stworzeniem, będące 
naszym wspólnym udziałem, wprowadza pośród nas pewien element 
wspólny, prawdziwe braterstwo. Przypomina nam, że sens życia nie 
może sprowadzać się do naszych korzyści osobistych, ale jest wpi-
sany w charakteryzujące nas braterstwo. Rozwijamy się tylko wraz 
z innymi i dzięki innym. Drodzy przywódcy i przedstawiciele religii 
światowych i tradycyjnych, znajdujemy się na ziemi przemierzanej 
na przestrzeni wieków przez wielkie karawany: splotło się tutaj ze 
sobą tak wiele historii, idei, religii i nadziei. Oby Kazachstan raz 
jeszcze stał się krainą spotkania tych, którzy są od siebie daleko. Oby 
otworzył nowy Jedwabny Szlak, skoncentrowany nie na wartości 
handlu, ale na relacjach międzyludzkich: na szacunku, na szczerości 
dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby, na współpracy; na 
braterskiej drodze, aby wspólnie podążać ku pokojowi.

Wczoraj posłużyłem się obrazem dombry, dziś chciałbym powią-
zać z tym instrumentem muzycznym głos najsłynniejszego poety 
tego kraju, ojca jego nowoczesnej literatury, pedagoga i kompozy-
tora często przedstawianego z dombrą. Abaj (1845-1904), jak się go 
popularnie nazywa, pozostawił nam pisma przepojone religijnością, 
w których prześwituje to, co w tym ludzie najszlachetniejsze: har-
monijna mądrość, która pragnie pokoju i poszukuje go, rozmyślając 
się nad nim z pokorą, który tęskni za mądrością na miarę godności 
człowieka, która nigdy nie zamyka się w wąskich i ciasnych wizjach, 
ale jest gotowa by zainspirować się i sprowokować wielorakimi do-
świadczeniami. Abaj prowokuje nas ponadczasowym pytaniem: „Na 
czym polega piękno życia, jeśli nie sięga się w głąb?” (Poezja, 1898). 
Inny poeta zastanawiał się nad sensem istnienia, wkładając w usta pa-
sterza z tych bezkresnych ziem Azji równie istotne pytanie: „Dokąd 
zmierza ta moja krótka wędrówka?” (G. Leopardi, Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia). To właśnie pytania tego rodzaju budzą 
potrzebę religii, przypominają nam, że my ludzie nie istniejemy po 
to, by zaspokajać interesy doczesne i nawiązywać relacje o charak-
terze czysto gospodarczym, ale po to, by pielgrzymować razem jako 
wędrowcy ze wzrokiem skierowanym ku niebu. Potrzebujemy odna-
lezienia sensu w pytaniach ostatecznych, pielęgnowania duchowości; 
potrzebujemy, jak mówił Abaj, utrzymywania „naszych dusz w stanie 
przebudzenia a naszych umysłów w czystości” (Słowo, 6).
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Bracia i siostry, świat oczekuje od nas wzoru żywych dusz i czy-
stych umysłów, oczekuje autentycznej religijności. Nadeszła godzi-
na, aby otrząsnąć się z tego fundamentalizmu, który zanieczyszcza 
i powoduje erozję wszelkiego wyznania wiary, nadeszła godzina, aby 
uczynić serce czystym i współczującym. Ale nadszedł również czas, 
aby pozostawić jedynie w podręcznikach do nauki historii dyskur-
sy, które nazbyt długo, tu i gdzie indziej, zaszczepiały podejrzliwość 
i pogardę wobec religii, jak gdyby była ona czynnikiem destabili-
zującym nowoczesne społeczeństwo. Dobrze znane jest na tutejszej 
ziemi dziedzictwo narzucanego przez dziesięciolecia państwowego 
ateizmu, tej opresyjnej i tłumiącej mentalności, dla której samo uży-
cie słowa „religia” stwarzało kłopoty. W rzeczywistości religie nie 
są problemem, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej 
harmonijnemu współistnieniu. Poszukiwanie transcendencji i święta 
wartość braterstwa mogą bowiem inspirować i oświecać wybory, 
jakich należy dokonywać w sytuacji kryzysów geopolitycznych, 
społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, ale także u podstaw 
kryzysów duchowych, które dotykają wiele współczesnych instytu-
cji, również demokracji, zagrażając bezpieczeństwu i zgodzie między 
narodami. Dlatego potrzebujemy religii, aby odpowiedzieć na pra-
gnienie pokoju w świecie i na pragnienie nieskończoności, znajdują-
ce się w sercu każdego człowieka.

Dlatego niezbędnym warunkiem prawdziwie ludzkiego i integral-
nego rozwoju jest wolność religijna. Bracia, siostry, jesteśmy istota-
mi wolnymi. Nasz Stwórca „ustąpił nam niejako miejsca”, poniekąd 
„ograniczył” swoją absolutną wolność, aby uczynić nas również 
istotami wolnymi. Jak więc możemy w Jego imię przymuszać bra-
ci? „Chociaż wierzymy i czcimy – nauczał Abaj – nie wolno nam 
twierdzić, że możemy zmuszać innych do wiary i czci” (Słowo, 45). 
Wolność religijna jest prawem podstawowym, pierwotnym i nie-
zbywalnym, które należy promować wszędzie i które nie może być 
ograniczone wyłącznie do wolności wyznania. Prawem każdej osoby 
jest bowiem dawanie publicznego świadectwa o swoich przekona-
niach: proponowanie ich bez ich narzucania. Jest to dobra praktyka 
głoszenia, różna od prozelityzmu i indoktrynacji, od których każdy 
winien się dystansować. Usuwanie do sfery prywatnej najważniej-
szego wyznania w życiu pozbawiłoby społeczeństwo ogromnego 
bogactwa. Natomiast sprzyjanie sytuacjom, w których różnorodność 
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religijna, etniczna i kulturowa współistnieje z szacunkiem jest najlep-
szym sposobem na uwydatnienie specyficznych cech każdej z nich, 
na zjednoczenie ludzi bez ich ujednolicania, na promowanie ich naj-
wznioślejszych aspiracji bez tłumienia ich energii.

Tutaj więc spotykamy się nie tylko z nieśmiertelną wartością reli-
gii, ale i z jej wartością aktualną, którą Kazachstan z podziwem promu-
je, goszcząc od dwudziestu lat ten Kongres o światowym znaczeniu. 
Jego bieżąca edycja skłania do refleksji nad naszą rolą w duchowym 
i społecznym rozwoju ludzkości w czasie postpandemicznym.

Pandemia, łącząc kruchość i leczenie, stanowi pierwsze z czte-
rech globalnych wyzwań, które chciałbym nakreślić i które wzy-
wają wszystkich – a zwłaszcza religie – do większej zgodności 
celów. Covid-19 postawił nas wszystkich na tej samej płaszczyźnie. 
Uświadomił nam to, że – jak powiedział Abaj – „nie jesteśmy de-
miurgami, lecz śmiertelnikami” (tamże): wszyscy poczuliśmy się 
słabymi, wszyscy potrzebowaliśmy pomocy; nikt nie był w pełni 
autonomiczny, nikt nie był całkowicie samowystarczalny. Teraz jed-
nak nie możemy zmarnować odczuwanej przez nas potrzeby solidar-
ności, postępując dalej tak, jakby nic się nie stało i nie pozwalając, 
by wyzwaniem stała się dla nas konieczność wspólnego podjęcia 
pilnych spraw, które dotyczą wszystkich. Religie nie mogą być na to 
obojętne: są powołane, by pełnić wiodącą rolę, by stawać się promo-
torami jedności w obliczu trudnych doświadczeń, które mogą jeszcze 
bardziej podzielić rodzinę ludzką.

W szczególności do nas, wierzących w Stwórcę, należy poma-
ganie braciom i siostrom naszych czasów, aby nie zapominali oni 
o charakteryzującej nas kruchości; by nie popadali w fałszywą pychę 
wszechmocy, wzbudzaną przez postęp techniczny i gospodarczy, któ-
ry sam w sobie nie wystarcza; by nie dali się omotać sidłami zysku 
i zarobku, jak gdyby były one lekarstwem na wszystkie bolączki; by 
nie pobłażali niezrównoważonemu rozwojowi, który nie respektuje 
granic wyznaczonych przez stworzenie, aby nie dali się znieczulić 
oszałamiającemu konsumpcjonizmem, ponieważ dobra są dla czło-
wieka, a nie człowiek dla dóbr. Krótko mówiąc, nasza wspólna sła-
bość, która ujawniła się w czasie pandemii, powinna pobudzić nas 
do tego, by nie postępować tak jak dotychczas, ale z większą pokorą 
i dalekowzrocznością.



56 DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Oprócz uwrażliwienia na naszą kruchość i odpowiedzialność 
w czasie postpandemicznym osoby wierzące są wezwane do troski, 
do zatroszczenia się o nasze wspólne człowieczeństwo, stając się 
budowniczymi komunii, świadkami współpracy, która wykraczałaby 
poza mury naszej wspólnoty, przynależności etnicznej, narodowej 
i religijnej. Jak jednak podjąć się tak trudnej misji? Od czego zacząć? 
Od wysłuchania najsłabszych, od udzielenia głosu najbardziej kru-
chym, od odzwierciedlenia globalnej solidarności, która dotyczyłaby 
przede wszystkim ubogich, potrzebujących, którzy najbardziej ucier-
pieli z powodu pandemii, która sprawiła, że z całą mocą ujawniła 
się niesprawiedliwość globalnych nierówności . Jakże wielu, także 
dzisiaj, nie ma łatwego dostępu do szczepionek! Bądźmy po ich stro-
nie, a nie po stronie tych, którzy mają więcej, a dają mniej; stańmy 
się proroczymi i odważnymi sumieniami, bądźmy blisko wszystkich, 
ale szczególnie zbyt wielu dziś zapomnianych, usuniętych na mar-
gines, najsłabszych i najbiedniejszych warstw społeczeństwa, tych, 
którzy cierpią w ukryciu i w milczeniu, z dala od światła reflektorów. 
To, co wam proponuję, to nie tylko sposób na to, by stać się bar-
dziej wrażliwymi i solidarnymi, ale droga uzdrowienia dla naszych 
społeczeństw. Tak, ponieważ to właśnie nędza przyzwala na rozprze-
strzenianie się epidemii i innych wielkich nieszczęść, które rozwijają 
się na glebie biedy i nierówności. Największym czynnikiem ryzyka 
naszych czasów pozostaje ubóstwo. W związku z tym Abaj mądrze 
zapytał: „Czy ci, którzy są głodni, mogą zachować jasny umysł [...] 
i wykazać się pilnością w nauce? Ubóstwo i spory [...] rodzą [...] 
przemoc i chciwość” (Słowo, 25). Tak długo, jak będą szaleć nierów-
ności i niesprawiedliwość, nie będą mogły ustać wirusy gorsze niż 
Covid: nienawiści, przemocy, terroryzmu.

W ten sposób dochodzimy do drugiego globalnego wyzwania, 
które szczególnie dotyczy wierzących: wyzwania pokoju. W ciągu 
ostatnich dekad dialog między przywódcami religii dotyczył przede 
wszystkim tej tematyki. A jednak widzimy, że nasze dni są nadal na-
znaczone plagą wojny, klimatem rozjątrzonej konfrontacji, niezdol-
nością do cofnięcia się o krok i wyciągnięcia ręki do drugiego czło-
wieka. Potrzebny jest wstrząs i musi on, bracia i siostry, pochodzić od 
nas. Jeśli Stwórca, któremu poświęcamy nasze istnienie, dał początek 
życiu ludzkiemu, to jak my, deklarujący się jako wierzący, możemy 
godzić się na niszczenie tego życia? I jak możemy oczekiwać, że 
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ludzie naszych czasów, z których wielu żyje tak, jakby Boga nie było, 
będą zmotywowani do zaangażowania się w pełen szacunku i odpo-
wiedzialności dialog, jeśli wielkie religie, stanowiące rdzeń tak wielu 
kultur i tradycji, nie są aktywnie zaangażowane na rzecz pokoju?

Pamiętając o okropnościach i błędach przeszłości, zjednoczmy na-
sze wysiłki, aby nigdy więcej Wszechmocny nie stał się zakładnikiem 
ludzkiego pragnienia bycia potężnym. Abaj przypomina, że „ten, kto 
dopuszcza zło i nie sprzeciwia się złu, nie może być uznany za praw-
dziwie wierzącego, lecz w najlepszym razie za letniego” (por. Słowo, 
38). Bracia, siostry, oczyszczenie ze zła jest konieczne dla każdego. 
Abaj nalegał na to, pisząc, że ten, kto „porzuca naukę, pozbawia się 
błogosławieństwa”, a „ten, kto nie jest surowy wobec siebie i nie jest 
zdolny do współczucia, nie może być uznany za wierzącego” (Słowo, 
12). Oczyśćmy się więc z zarozumiałości uważania się za sprawiedli-
wych i, nie mających niczego do nauczenia się od innych; uwolnijmy 
się od tych ograniczających i rujnujących koncepcji, które obrażają 
imię Boga poprzez rygoryzm, zamknięcie, ekstremizm, i profanują 
je poprzez nienawiść, fanatyzm i terroryzm, oszpecając także obraz 
człowieka. Tak, ponieważ „źródłem człowieczeństwa – przypomina 
Abaj – jest miłość i sprawiedliwość, [...] są one koronami boskiego 
stworzenia” (Słowo 45). Nigdy nie usprawiedliwiajmy przemocy. 
Nie pozwólmy, aby sacrum było instrumentalizowane przez to, co 
jest profanum. Niech sacrum nie będzie podpierane władzą i niech 
władza nie podpiera się sacrum!

Bóg jest pokojem i zawsze prowadzi do pokoju, nigdy do wojny. 
Dlatego tym bardziej zaangażujmy się w promowanie i wzmacnianie 
potrzeby rozwiązywania konfliktów nie za pomocą niekończących 
się argumentów siłowych, broni i gróźb, ale za pomocą jedynych 
środków pobłogosławionych przez niebo i godnych ludzkości: 
spotkania, dialogu, cierpliwych negocjacji, prowadzonych z myślą 
o dzieciach i młodym pokoleniu. Uosabiają one nadzieję, że pokój 
nie będzie kruchym rezultatem pospiesznych negocjacji, ale owo-
cem nieustannego wysiłku edukacyjnego, promującego ich marzenia 
o rozwoju i przyszłości. Dlatego Abaj zachęcał do poszerzania wie-
dzy, przekraczania granicy własnej kultury, do poznania nauki, histo-
rii i literatury innych. Zainwestujmy, proszę, w to: nie w zbrojenia, 
lecz w edukację!
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Po wyzwaniach dotyczących pandemii i pokoju, podejmijmy trze-
cie – jakim jest braterska akceptacja. Dzisiaj z wielkim trudem czło-
wiek jest akceptowany. Każdego dnia odrzucane są dzieci nienaro-
dzone, migranci i osoby starsze. Wiele braci i sióstr ginie złożonych 
w ofierze na ołtarzu zysku, otoczonych świętokradczym kadzidłem 
obojętności. A przecież każdy człowiek jest święty. Homo sacra res 
homini, mówili starożytni (Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, 
95,33): naszym zadaniem, zadaniem religii, jest przede wszystkim 
przypominanie tego światu! Nigdy wcześniej nie byliśmy świadka-
mi tak wielkich przemieszczeń ludności, spowodowanych wojna-
mi, ubóstwem, zmianami klimatu i poszukiwaniem dobrobytu, jaki 
umożliwia zglobalizowany świat, ale który jest często trudno dostęp-
ny. Następuje wielki exodus: ludzie próbują dotrzeć z obszarów naj-
bardziej ubogich do tych bardziej zamożnych. To nie jest fakt z co-
dziennych serwisów informacyjnych, to jest fakt historyczny, który 
wymaga wspólnych i dalekowzrocznych rozwiązań. Oczywiście, 
instynktownie bronimy nabytego bezpieczeństwa i ze strachu za-
mykamy drzwi. Łatwiej jest podejrzewać cudzoziemca, oskarżać go 
i potępiać, niż go poznać i zrozumieć. Ale naszym obowiązkiem jest 
pamiętać, że Stwórca, który czuwa nad krokami każdego stworzenia, 
wzywa nas do spojrzenia podobnego do Jego spojrzenia, spojrzenia, 
które rozpoznaje twarz brata.

Język kazachski zachęca do tego przyjaznego spojrzenia: w nim 
„kochać” oznacza dosłownie „dobrze się komuś przyjrzeć”. A tra-
dycyjna kultura tych regionów potwierdza to samo poprzez piękne 
ludowe przysłowie: „Jeśli kogoś spotkasz, postaraj się uczynić go 
szczęśliwym, być może, że widzisz go po raz ostatni”. Jeśli pielę-
gnowany na stepach kult gościnności przypomina o niezbywalnej 
wartości każdej istoty ludzkiej, to Abaj sankcjonuje to stwierdze-
niem, że „człowiek winien być przyjacielem człowieka”, a przy-
jaźń ta opiera się na powszechnym dzieleniu się, ponieważ istotne 
realia życia oraz po zakończeniu życia na ziemi są wspólne. Stąd, 
jak stwierdza, „wszystkie osoby są gośćmi jedni drugich”, a „sam 
człowiek jest w tym życiu gościem” (Słowo, 34). Odkryjmy na nowo 
sztukę gościnności, przyjmowania, współczucia. I nauczmy się też 
wstydzić: tak, doświadczać tego zdrowego wstydu, który rodzi się 
z litości wobec człowieka, który cierpi, ze wzruszenia i zdumienia 
nad jego stanem, nad losem, którego czujemy się częścią. Jest to 
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droga współczucia, która czyni nas bardziej ludzkimi i bardziej wie-
rzącymi. Do nas należy, oprócz potwierdzenia nienaruszalnej godno-
ści każdej istoty ludzkiej, nauczenie, jak płakać za innych, bo tylko 
wtedy, gdy odczuwamy zmagania ludzkości jako własne, będziemy 
prawdziwie ludzcy.

Trzeba też powiedzieć o ostatnim globalnym wyzwaniu: trosce 
o wspólny dom. W obliczu wielkich zmian klimatycznych trzeba ów 
dom chronić, aby nie był poddawany logice zysku, ale został zacho-
wany dla przyszłych pokoleń, ku chwale Stwórcy. Abaj napisał: „Jaki 
wspaniały świat dał nam Stwórca! Wielkodusznie i szczodrze obda-
rzył nas swoim światłem. Gdy matka ziemia karmiła nas swą piersią, 
to Ojciec nasz niebieski z troską pochylał się nad nami” (z wiersza 
Wiosna). Z miłującą troską Najwyższy urządził wspólny dom dla ży-
cia, a my, którzy wyznajemy, że jesteśmy Jego własnością, jakże mo-
żemy pozwolić, aby był on zanieczyszczony, wyzyskiwany i niszczo-
ny? Zjednoczmy nasze wysiłki również wokół tego wyzwania. Pod 
względem ważności nie jest ono ostatnim. Jest ono zresztą związane 
z pierwszym, dotyczącym pandemii. Wirusy takie jak Covid-19, któ-
re choć mikroskopijne mogą zburzyć wielkie ambicje postępu, a które 
często wywodzą się ze świata zwierząt, pochodzą z zachwiania rów-
nowagi, w dużej mierze z naszego powodu. Pomyślmy na przykład 
o wylesianiu, nielegalnym handlu żywymi zwierzętami, intensywnej 
hodowli zwierząt... Ta właśnie mentalność wyzysku dewastuje dom, 
który zamieszkujemy. Prowadzi ona nie tylko do przyćmienia tej 
pełnej szacunku i religijnej wizji świata zamierzonej przez Stwórcę. 
Dlatego niezbędne jest wspieranie i promowanie troski o życie we 
wszystkich jego formach.

Drodzy bracia i siostry, idźmy razem naprzód, aby droga religii 
była coraz bardziej przyjazna. Abaj mawiał, że „fałszywy przyjaciel 
jest jak cień: gdy świeci nad tobą słońce, nie pozbędziesz się go, ale 
gdy zbierają się nad tobą chmury, nigdzie go nie widać” (Słowo, 37). 
Niech nas to nie spotka: niech Najwyższy uwolni nas od cienia po-
dejrzeń i fałszu; niech sprawi, byśmy pielęgnowali słoneczne i brater-
skie przyjaźnie, poprzez częsty dialog i jaśniejącą szczerość intencji. 
Nie szukajmy fałszywych pojednawczych synkretyzmów, ale strzeż-
my naszych tożsamości otwartych na odwagę inności, na braterskie 
spotkanie. Tylko w ten sposób, na tej na tej drodze, w mrocznych 
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czasach, w których żyjemy, możemy promieniować światłem nasze-
go Stwórcy. Dziękuję!

3. 
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO 

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Nur-Sultan, 14 września 2022 r.

Choć krzyż jest narzędziem śmierci, to jednak w dzisiejszym dniu 
świątecznym celebrujemy wywyższenie Krzyża Chrystusa. Bowiem 
na tym drzewie Jezus wziął na siebie nasz grzech i zło świata, i zwy-
ciężył je swoją miłością. Dlatego też obchodzimy święto Krzyża 
Świętego. Usłyszane przez nas słowo Boże mówi nam o tym, prze-
ciwstawiając sobie z jednej strony jadowite węże a z drugiej strony 
węża, który zbawia. Zastanówmy się nad tymi dwoma obrazami.

Po pierwsze: jadowite węże. Atakują lud, który kolejny raz po-
padł w grzech szemrania. Szemranie przeciwko Bogu oznacza nie 
tylko mówienie źle i narzekanie na Niego. Oznacza to w istocie, że 
w sercach Izraelitów zabrakło zaufania do Niego, do Jego obietni-
cy. Bowiem lud Boży pielgrzymuje po pustyni ku ziemi obiecanej 
i ogarnia go znużenie, nie może znieść tej podróży (por. Lb 21, 4). 
Wówczas ulega zniechęceniu, traci nadzieję i w pewnym momencie 
jakby zapomina o obietnicy Pana: ci ludzie nie mają już siły, by wie-
rzyć, że to On kieruje ich drogą ku ziemi bogatej i płodnej.

Nie przypadkiem, kiedy wyczerpało się ich zaufanie do Boga, 
ludzie są kąsani przez węże, które zabijają. Przypominają one pierw-
szego węża wspomnianego w Biblii w Księdze Rodzaju, kusiciela, 
który zatruwa serce człowieka, by ten zwątpił w Boga. Istotnie, 
diabeł właśnie pod postacią węża, zwodzi Adama i Ewę, zaszczepia 
w nich nieufność przekonując, że Bóg nie jest dobry, a raczej zazdro-
sny o ich wolność i szczęście. A teraz na pustyni powracają węże, 
„węże o jadzie palącym” (w. 6), czyli powraca grzech pierworodny. 
Izraelici wątpią w Boga, nie ufają Mu, szemrzą, buntują się przeciw-
ko Temu, który dał im życie i w ten sposób zmierzają ku śmierci. Oto 
dokąd prowadzi nieufność serca!
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Drodzy bracia i siostry, ta pierwsza część opisu domaga się, aby-
śmy przyjrzeli się bliżej wydarzeniom w naszej osobistej i wspól-
notowej historii, kiedy brakowało nam zaufania do Pana i siebie 
nawzajem. Ileż to razy, zniechęceni i niecierpliwi, usychaliśmy na 
naszych pustyniach, tracąc z oczu cel pielgrzymowania! Także w tym 
wielkim kraju znajduje się pustynia, która, choć tworzy wspaniały 
krajobraz, mówi nam o tym znużeniu, o tej oschłości, które czasem 
nosimy w sercu. Są to chwile znużenia i próby, w których nie mamy 
już sił, aby patrzeć w górę, ku Bogu; są to sytuacje życia osobiste-
go, religijnego i społecznego, w których jesteśmy kąsani przez węża 
nieufności, wstrzykującego nam trucizny rozczarowania i zniechę-
cenia, pesymizmu i rezygnacji, zamykając nas w naszym „ja”, ga-
sząc entuzjazm.

Jednak w historii tej ziemi miały też miejsce też inne bolesne uką-
szenia: myślę o palących wężach przemocy, o prześladowaniach ate-
istycznych, o ucisku religijnym, o niekiedy trudnej drodze, podczas 
której wolność ludu była zagrożona, a jego godność zraniona. Warto 
strzec pamięci o tych cierpieniach: nie wolno nam usuwać z naszej 
pamięci pewnych mroków, w przeciwnym razie możemy uwierzyć, 
że są one czymś, co minęło i że droga dobra została wytyczona raz na 
zawsze. Nie, pokoju nigdy nie zdobywa się raz na zawsze, trzeba go 
zdobywać każdego dnia, podobnie jak współistnienie różnych grup 
etnicznych i tradycji religijnych, integralny rozwój, sprawiedliwość 
społeczną. Aby Kazachstan mógł jeszcze bardziej wzrastać „w bra-
terstwie, dialogu i porozumieniu [...], aby budować mosty solidarno-
ści i współpracy z innymi narodami, państwami i kulturami” (św. Jan 
Paweł II, Przemówienie podczas uroczystości powitalnej, 22 września 
2001 r.), potrzebne jest zaangażowanie wszystkich. Jeszcze wcześniej 
konieczne jest ponowne wyznanie wiary w Pana: spojrzenie w górę, 
spojrzenie na Niego, uczenie się z Jego powszechnej i ukrzyżowa-
nej miłości.

W ten sposób dochodzimy do drugiego obrazu: węża, który zba-
wia. Gdy lud umierał z powodu węży o jadzie palącym, Bóg usłyszał 
modlitwę wstawienniczą Mojżesza i powiedział do niego: „Sporządź 
węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tyl-
ko spojrzy na niego, zostanie przy życiu” (Lb 21, 8). Rzeczywiście, 
„jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, 
zostawał przy życiu” (w. 9). Możemy jednak zadać sobie pytanie: 
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dlaczego Bóg zamiast dawać Mojżeszowi te pracochłonne nakazy 
po prostu nie unicestwił jadowitych węży? Ten sposób postępowa-
nia odsłania nam Jego działanie w obliczu zła, grzechu i nieufności 
człowieka. Tak wtedy, jak i teraz, w wielkiej walce duchowej, która 
wpisana jest w dzieje aż po sam ich kres, Bóg nie unicestwia podło-
ści, do której człowiek dąży dobrowolnie: jadowite węże nie znikają, 
one wciąż są obecne, czyhają, zawsze mogą ukąsić.

Co zatem się zmieniło, co czyni Bóg? Jezus wyjaśnia to 
w Ewangelii: „jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, 
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne” (J 3, 14-15). Oto punkt zwrotny: wszedł między 
nas wąż, który zbawia: Jezus wyniesiony na palu krzyża nie pozwala, 
aby atakujące nas jadowite węże doprowadziły nas do śmierci. W ob-
liczu naszej małości Bóg daje nam nowy szczyt: jeśli utkwimy wzrok 
w Jezusie, ukąszenia zła nie mogą już nad nami panować, ponieważ 
On, na krzyżu, wziął na siebie truciznę grzechu i śmierci i pokonał jej 
niszczycielską moc. To właśnie uczynił Ojciec w obliczu szerzącego 
się w świecie zła; dał nam Jezusa, który stał się nam bliski w sposób, 
jakiego nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić: „On to dla nas grze-
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21). Oto nieskończona wielkość 
Bożego miłosierdzia: Jezus, który dla nas „uczynił siebie grzechem”, 
Jezus, który na krzyżu – można powiedzieć – „uczynił siebie wę-
żem”, abyśmy, patrząc na Niego, mogli oprzeć się jadowitym ukąsze-
niom atakujących nas złych węży.

Bracia i siostry, to jest droga, jedyna droga naszego zbawienia, 
naszego odrodzenia i zmartwychwstania: patrzeć na Jezusa ukrzy-
żowanego. Z tej wysokości możemy zobaczyć nasze życie i historię 
naszych narodów w nowy sposób. Z Krzyża Chrystusa uczymy się 
bowiem miłości, a nie nienawiści; uczymy się współczucia, a nie obo-
jętności; uczymy się przebaczenia, a nie zemsty. Rozpostarte ramiona 
Jezusa to uścisk czułości, z jakim Bóg chce przyjąć nasze życie. I uka-
zują nam braterstwo, do którego jesteśmy powołani, aby żyć między 
sobą. Wskazują nam one drogę, drogę chrześcijańską: nie drogę na-
rzucania i przymusu, władzy i znaczenia, nigdy drogę, która wymie-
rza krzyż Chrystusa przeciwko innym braciom i siostrom, za których 
On oddał swoje życie! Droga Jezusa jest inna, jest drogą zbawienia: 
jest to droga miłości pokornej, bezinteresownej i powszechnej, bez 
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„jeśli” czy „ale”. Tak, bo na drzewie krzyża Chrystus zabrał truciznę 
wężowi zła, a bycie chrześcijanami oznacza życie bez trucizny: nie 
kąsanie się nawzajem, nie szemranie, nie oskarżanie, nie plotkowa-
nie, nie szerzenie złych uczynków, nie zanieczyszczanie świata grze-
chem i nieufnością, która pochodzi od Złego.

Bracia, siostry, odradzajmy się z otwartego boku Jezusa na krzy-
żu: niech nie będzie w nas śmiercionośnego jadu (por. Mdr 1, 14). 
Módlmy się natomiast, abyśmy dzięki łasce Bożej stawali się coraz 
bardziej chrześcijanami: radosnymi świadkami nowego życia, miło-
ści, pokoju.

Podziękowanie na zakończenie celebracji
Dziękuję Księże Arcybiskupie Peta za Twoje słowa, dziękuję 

za cały wysiłek włożony w przygotowanie tej uroczystości i mo-
jej wizyty. Pragnę przy tej okazji ponowić serdeczną wdzięczność 
Władzom cywilnym i religijnym Kraju. Pozdrawiam was wszystkich, 
bracia i siostry, w szczególny sposób tym, którzy przybyli z innych 
krajów Azji Środkowej i z odległych zakątków tej bezkresnej ziemi. 
Serdecznie błogosławię osoby starsze i chore, dzieci i młodzież.

Dziś, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, czujemy się 
duchowo zjednoczeni w narodowym sanktuarium Królowej Pokoju 
w Oziornoje. Ksiądz arcybiskup Tomasz przypomniał, że znajduje 
się tam duży krzyż, na którym m.in. wypisane są słowa: „narodowi 
kazachskiemu – rozkwit” i „ludziom – pokój”. Wdzięczność Panu za 
święty lud Boży, który żyje w tym wielkim kraju łączy się z wdzięcz-
nością za jego zaangażowanie w krzewienie dialogu i przekształca 
się w błaganie o pokój, pokój, którego nasz świat jest spragniony.

Myślę o wielu miejscach udręczonych wojną, szczególnie o umi-
łowanej Ukrainie. Nie przyzwyczajajmy się do wojny, nie ulegajmy 
jej nieuchronności. Przyjdźmy z pomocą tym, którzy cierpią, i nale-
gajmy, aby naprawdę usiłowano osiągnąć pokój. Co jeszcze musi się 
wydarzyć, ile osób musi umrzeć zanim konfrontacje ustąpią miejsca 
dialogowi dla dobra ludzi, narodów i ludzkości? Jedynym wyjściem 
jest pokój, a jedyną drogą do niego jest dialog. Z niepokojem dowie-
działem się, że w ostatnich godzinach w regionie Kaukazu pojawiły 
się nowe ogniska napięcia. Módlmy się nadal o to, aby również na 
tych terytoriach nad sporami zwyciężyła spokojna rozmowa i zgoda. 
Niech świat nauczy się budować pokój, także poprzez ograniczenie 
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wyścigu zbrojeń i zamianę ogromnych wydatków wojennych na 
konkretne wsparcie dla ludności. Dziękuję wszystkim, którzy 
w to wierzą, dziękuję Wam i wszystkim, którzy są posłańcami pokoju 
i jedności!

4. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z BISKUPAMI, KAPŁANAMI, DIAKONAMI, 
OSOBAMI KONSEKROWANYMI, SEMINARZYSTAMI 

I PRACOWNIKAMI DUSZPASTERSKIMI

Katedra w Nur-Sułtan, 15 września 2022 r.

Drodzy bracia biskupi, kapłani i diakoni,
Drodzy konsekrowani i konsekrowane, seminarzyści i pracowni-
cy duszpasterscy!

Dzień dobry! Cieszę się, że jestem tu pośród was, że mogę po-
zdrowić Konferencję Episkopatu Azji Środkowej i spotkać Kościół 
zbudowany z tak wielu oblicz, historii i tradycji, a wszystkich zjed-
noczonych jedną wiarą w Jezusa Chrystusa. Biskup Mumbiela Sierra, 
któremu dziękuję za słowa pozdrowienia, powiedział: „Większość 
z nas jest cudzoziemcami”. To prawda, bo pochodzicie z różnych 
miejsc i krajów, ale piękno Kościoła polega na tym, że jesteśmy 
jedną rodziną, w której nikt nie jest cudzoziemcem. Powtarzam: nikt 
nie jest cudzoziemcem w Kościele, jesteśmy jednym świętym ludem 
Bożym, ubogaconym przez wiele narodów! A siła naszego ludu 
kapłańskiego i świętego leży właśnie w czynieniu z różnorodności 
bogactwa poprzez dzielenie się tym, czym jesteśmy i co mamy: nasza 
małość powiększa się, jeśli nią dzielimy się z innymi.

Fragment słowa Bożego, który usłyszeliśmy, stwierdza właśnie 
to: tajemnica Boga, jak mówi św. Paweł, została objawiona wszyst-
kim narodom. Nie tylko narodowi wybranemu czy jakieś elicie osób 
religijnych, ale wszystkim. Każdy człowiek może mieć dostęp do 
Boga, ponieważ – jak wyjaśnia Apostoł – wszystkie narody „już są 
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współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami 
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3, 6).

Chciałbym podkreślić dwa słowa użyte przez Pawła: dziedzictwo 
i obietnica. Z jednej strony Kościół zawsze dziedziczy historię, jest 
zawsze dzieckiem pierwszego głoszenia Ewangelii, wydarzenia, któ-
re go poprzedza, innych apostołów i ewangelizatorów, którzy ustano-
wili go na żywym słowie Jezusa. Z drugiej strony jest on też wspól-
notą tych, którzy widzieli wypełnienie się obietnicy Boga w Jezusie 
i jako dzieci zmartwychwstania żyją w nadziei na jej przyszłe wy-
pełnienie się. Tak, jesteśmy adresatami obiecanej chwały, która za 
sprawą oczekiwania ożywia nasze pielgrzymowanie. Dziedzictwo 
i obietnica: dziedzictwo przeszłości to nasza pamięć, zaś obietnica 
Ewangelii – to przyszłość Boga, który wychodzi nam na spotkanie. 
Nad tym chciałbym się z wami zastanowić: Kościołem pielgrzymują-
cym w dziejach między pamięcią a przyszłością.

Przede wszystkim pamięć. Jeśli dziś w tym rozległym, wielokul-
turowym i wieloreligijnym kraju widzimy żywe wspólnoty chrze-
ścijańskie i zmysł religijny, przenikający życie ludności, to przede 
wszystkim dzięki bogatej historii, która was poprzedziła. Myślę 
o rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w Azji Środkowej, które 
miało miejsce już w pierwszych wiekach, o wielu ewangelizatorach 
i misjonarzach, którzy poświęcili się szerzeniu światła Ewangelii, 
zakładaniu wspólnot, budowaniu sanktuariów, klasztorów i miejsc 
kultu. Istnieje zatem chrześcijańskie, ekumeniczne dziedzictwo, któ-
re należy czcić i którego należy strzec, przekaz wiary, w który czyn-
nie angażował się także wielu ludzi prostych, wielu dziadków i babć, 
ojców i matek. W pielgrzymce duchowej i eklezjalnej nie wolno nam 
zatracić pamięci o tych, którzy głosili nam wiarę, ponieważ zacho-
wywanie pamięci o nich pomaga nam rozwijać ducha kontemplacji 
cudów, jakich Bóg dokonał w historii, również pośród życiowych 
trudów i słabości osobistych i wspólnotowych.

Jednakże uważajmy: nie chodzi o to, by z nostalgią spoglądać 
wstecz, tkwić w sprawach z przeszłości i w bezruchu ulegać para-
liżowi: jest to pokusa uwsteczniania. Spojrzenie chrześcijańskie, 
gdy kierowane jest ku temu, co chce ocalić od zapomnienia, pragnie 
nas otworzyć na zachwyt w obliczu tajemnicy Boga, aby napełnić 
nasze serca uwielbieniem i wdzięcznością za to, czego dokonał Pan. 
Wdzięczne serce, które przepełnione jest uwielbieniem, nie żywi 
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żalu, natomiast przyjmuje dzień dzisiejszy, który przeżywa jako 
łaskę. I chce wyruszyć, pójść naprzód, głosić Jezusa, jak niewiasty 
i uczniowie z Emaus w Dzień Wielkanocny!

Tym właśnie jest żywa pamięć o Jezusie, która napełnia nas za-
chwytem i którą czerpiemy szczególnie z Pamiątki eucharystycznej, 
tym jest siła miłości, która nas pobudza. To nasz skarb. Dlatego bez 
pamięci nie ma zachwytu. Jeśli stracimy żywą pamięć, to wówczas 
wierze, pobożności i działalności duszpasterskiej grozi osłabienie i to, 
że będą niczym słomiany ogień, który szybko się rozpala, ale i szyb-
ko gaśnie. Gdy tracimy pamięć, wyczerpuje się radość. Brakuje nam 
też wdzięczności wobec Boga i naszych braci, bo wpadamy w po-
kusę myślenia, że wszystko zależy od nas samych. Ksiądz Rusłan 
przypomniał nam piękną rzecz: że bycie księdzem jest już czymś 
wielkim, bowiem w życiu kapłańskim człowiek uświadamia sobie, 
że to, co się wydarza, nie jest naszym dziełem, ale darem od Boga. 
A siostra Klara, mówiąc o swoim powołaniu chciała przede wszyst-
kim podziękować tym, którzy głosili jej Ewangelię. Dziękujemy za 
te świadectwa, które zapraszają nas do wdzięcznej pamięci o otrzy-
manym dziedzictwie.

Jeśli zajrzymy do wnętrza tego dziedzictwa, to co zobaczymy? To, 
że wiara nie była przekazywana z pokolenia na pokolenie jako zbiór 
spraw do zrozumienia i wykonania, jako kodeks ustalony raz na za-
wsze. Nie, wiara była przekazywana przez życie, przez świadectwo, 
które w centrum zdarzeń wnosiło ogień Ewangelii, aby rozświetlać, 
oczyszczać i rozprzestrzeniać pocieszające ciepło Jezusa, radość 
Jego zbawczej miłości, nadzieję Jego obietnicy. Ocalając pamięć 
uczymy się więc, że wiara wzrasta wraz ze świadectwem. Reszta 
przychodzi później. Jest to wezwanie dla wszystkich i wszystkim 
chciałbym je powtórzyć: wiernym świeckim, biskupom, kapłanom, 
diakonom, osobom konsekrowanym, które na różne sposoby pracują 
w życiu duszpasterskim wspólnot. Nie ustawajmy w dawaniu świa-
dectwa o istocie zbawienia, o nowości Jezusa, o nowości, którą jest 
Jezus! Wiara to nie piękna wystawa rzeczy z przeszłości, to byłoby 
muzeum, ale wydarzenie zawsze aktualne, spotkanie z Chrystusem, 
które dokonuje się tu i teraz w życiu! Dlatego nie przekazuje się 
jej tylko przez powtarzanie tego, co zawsze, ale przez przekazywa-
nie nowości Ewangelii. W ten sposób wiara pozostaje żywa i ma 
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przyszłość. Dlatego lubię mówić, że wiara powinna być przekazywa-
na „w dialekcie”.

Oto zatem drugie słowo, przyszłość. Pamięć o przeszłości nie za-
myka nas w sobie, ale otwiera nas na obietnicę Ewangelii. Jezus nas 
zapewnił, że zawsze będzie z nami: nie jest to zatem obietnica skiero-
wana jedynie do odległej przyszłości, jesteśmy wezwani do przyjęcia 
już dziś odnowy, którą Zmartwychwstały wnosi w życie. Pomimo 
naszych słabości niestrudzenie jest z nami, by razem z nami budować 
przyszłość swojego i naszego Kościoła.

Oczywiście, w obliczu wielu wyzwań wiary – zwłaszcza tych, do-
tyczących udziału młodszych pokoleń – jak również w obliczu życio-
wych problemów i trudów, a także patrząc na własne zasoby, wobec 
tak ogromnego kraju jak ten, można czuć się „maluczkim” i niewy-
starczającym. A jednak, jeśli przyjmiemy pełne nadziei spojrzenie 
Jezusa, dokonamy zaskakującego odkrycia: Ewangelia mówi, że 
bycie maluczkimi, ubogimi w duchu, jest błogosławieństwem, pierw-
szym błogosławieństwem (por. Mt 5, 3), ponieważ małość pokornie 
oddaje nas w ręce mocy Boga i prowadzi nas do tego, abyśmy nie 
opierali naszego działania kościelnego na własnych możliwościach. 
I to jest to łaska! Powtarzam: w byciu małym Kościołem, małą trzód-
ką kryje się łaska: zamiast popisywać się swoją siłą, liczebnością, 
strukturami i wszelkimi innymi formami tego, co znaczące po ludzku, 
dajemy się prowadzić Panu i pokornie stajemy obok ludzi. Niczym 
bogaci i ubodzy we wszystkim, idziemy z prostotą, będąc blisko 
sióstr i braci naszego narodu, wnosząc radość Ewangelii w sytuacje 
życiowe, jak zaczyn w cieście i niczym najmniejsze nasiona zasiane 
w ziemi (por. Mt 13, 31-33), przeżywamy radosne i smutne wyda-
rzenia społeczeństwa w którym żyjemy, aby służyć mu od wewnątrz.

Bycie maluczkimi przypomina nam, że nie jesteśmy samowy-
starczalni: że potrzebujemy Boga, ale potrzebujemy też innych, 
wszystkich innych: braci i sióstr innych wyznań, tych, którzy wyzna-
ją inną religię niż nasza, wszystkich mężczyzn i kobiet ożywianych 
dobrą wolą. Zauważamy, w duchu pokory, że tylko razem, w dialogu 
i wzajemnej akceptacji, możemy naprawdę osiągnąć coś dobrego dla 
wszystkich. Jest to szczególne zadanie Kościoła w tym kraju: nie być 
grupą, która pogrąża się w tych samych starych sprawach albo za-
myka się w swojej muszli, bo czuje się mała, ale wspólnotą otwartą 
na Bożą przyszłość, rozpaloną ogniem Ducha: żywą, pełną nadziei, 
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otwartą na Jego nowość i znaki czasu, ożywioną ewangeliczną logi-
ką ziarna, które wydaje owoce w pokornej i owocnej miłości. W ten 
sposób obietnica życia i błogosławieństwa, którą Bóg Ojciec wylewa 
na nas przez Jezusa, dociera nie tylko do nas, ale i do innych.

I realizuje się ona ilekroć żyjemy w braterstwie między sobą, 
ilekroć troszczymy się o ubogich i zranionych przez życie, ilekroć 
w relacjach międzyludzkich i społecznych dajemy świadectwo spra-
wiedliwości i prawdy, odrzucając korupcję i fałsz. Niech wspólnoty 
chrześcijańskie, a zwłaszcza seminarium, będą „szkołami szczero-
ści”, a nie środowiskami rygorystycznymi i formalnymi, ale miejsca-
mi ćwiczenia się w prawdzie, otwartości i dzieleniu się. A w naszych 
wspólnotach – pamiętajmy – wszyscy jesteśmy uczniami Pana: wszy-
scy są uczniami, wszyscy są ważni, wszyscy o równej godności. Nie 
tylko biskupi, kapłani i osoby konsekrowane, ale każdy ochrzczo-
ny został zanurzony w życie Chrystusa i w Nim – jak przypomniał 
nam św. Paweł – jest powołany do przyjęcia dziedzictwa i przyjęcia 
obietnicy Ewangelii. Należy więc uczynić miejsce dla świeckich: to 
wam dobrze zrobi, aby wspólnoty nie stały się rygorystyczne i skle-
rykalizowane. Kościół synodalny, w drodze do przyszłości Ducha, 
jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. Jest to 
Kościół zdolny do wyjścia na spotkanie świata, ponieważ jest na-
uczony komunii. We wszystkich świadectwach uderzyło mnie jed-
no: nie tylko ksiądz Rusłan i siostra Klara, ale także Cyryl, ojciec 
rodziny przypominali nam, że w Kościele, w kontakcie z Ewangelią 
uczymy się przechodzić od egoizmu do bezwarunkowej miłości. 
Jest to wyjście z siebie, którego każdy uczeń nieustannie potrze-
buje: jest to potrzeba pielęgnowania daru otrzymanego na Chrzcie, 
który pobudza nas, gdziekolwiek jesteśmy, w naszych spotkaniach 
kościelnych, w rodzinach, w pracy, w społeczeństwie, abyśmy stali 
się mężczyznami i kobietami komunii i pokoju, którzy sieją dobro, 
gdziekolwiek są. Otwartość, radość i dzielenie się są znakami pier-
wotnego Kościoła: i są także znakami Kościoła przyszłości. Marzmy 
i z łaską Bożą budujmy Kościół w którym bardziej obecna jest radość 
Zmartwychwstałego Pana, który odrzuca lęki i narzekania, który nie 
daje się zacieśniać dogmatyzmom i moralizmom.

Drodzy bracia i siostry, prosimy o to wszystko wielkich świad-
ków wiary w tym kraju. Chciałbym przypomnieć w szczególności 
błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego, kapłana, 
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który całe swoje życie poświęcił trosce chorych, potrzebujących 
i zepchniętych na margines, płacąc osobiście za wierność Ewangelii 
więzieniem i przymusową pracą. Powiedziano mi, że jeszcze przed 
jego beatyfikacją na jego grobie zawsze były świeże kwiaty i zapa-
lona świeca. Jest to potwierdzenie, że lud Boży potrafi rozpoznać, 
gdzie jest świętość, gdzie jest duszpasterz zakochany w Ewangelii. 
Chciałbym to powiedzieć szczególnie biskupom i kapłanom, a tak-
że seminarzystom, taka jest nasza misja: nie być szafarzami sacrum 
czy żandarmami zajmującymi się egzekwowaniem norm religijnych, 
ale pasterzami bliskimi ludziom, żywymi obrazami współczującego 
serca Chrystusa. Pamiętam też o błogosławionych męczennikach 
greckokatolickich, biskupie Budce, księdzu Zaryckim i Gertrudzie 
Detzel, której proces beatyfikacyjny jest obecnie otwarty. Jak po-
wiedziała nam pani Mirosława: wnieśli w świat miłość Chrystusa. 
Jesteście ich dziedzictwem: bądźcie obietnicą nowej świętości!

Jestem blisko was i zachęcam was: żyjcie z radością tym dziedzic-
twem i dawajcie o nim wielkoduszne świadectwo, aby ci, których 
spotykacie, mogli dostrzec, że także do nich skierowana jest obiet-
nica nadziei. Będę was wspierał modlitwą. Powierzamy się w szcze-
gólny sposób sercu Najświętszej Maryi Panny, którą w szczególny 
sposób czcicie jako Królową Pokoju. Czytałam o pięknym matczy-
nym znaku, który wydarzył się w trudnych czasach: podczas gdy 
tak wielu ludzi było deportowanych i zmuszonych na głód i na za-
marznięcie, Ona, czuła i troskliwa Matka, wysłuchała modlitw, które 
skierowały do Niej Jej dzieci. W jedną z najmroźniejszych zim śnieg 
szybko stopniał, rodząc jezioro z wieloma rybami, które wykarmiły 
jakże wiele osób głodnych. Niech Matka Boża stopi chłód serc, niech 
napełni nasze wspólnoty odnowionym braterskim ciepłem, niech da 
nam nową nadzieję i entuzjazm dla Ewangelii! Serdecznie wam bło-
gosławię i dziękuję. I proszę was, abyście się za mnie modlili.
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5. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS ZAKOŃCZENIA  

VII KONGRESU PRZYWÓDCÓW RELIGII 
ŚWIATOWYCH I TRADYCYJNYCH

Nur-Sułtan, Plac Niepodległości, 15 września 2022 r.

Drodzy bracia i siostry!
Pielgrzymowaliśmy razem. Dziękuję, że przybyliście z róż-

nych stron świata, przynosząc tu bogactwo swoich wierzeń i kultur. 
Dziękuję za intensywne przeżywanie tych dni dzielenia się, pracy 
i zaangażowania pod znakiem dialogu, tym cenniejszych w tych 
trudnych czasach, na których ciąży, obok pandemii, bezsensowne 
szaleństwo wojny. Nazbyt wiele jest nienawiści i podziałów, zbyt 
wiele braku dialogu i zrozumienia drugiego człowieka: w zglobalizo-
wanym świecie jest to jeszcze bardziej niebezpieczne i skandaliczne. 
Nie możemy trwać powiązani ze sobą i zarazem oddzieleni, połącze-
ni i równocześnie rozdarci przez nazbyt wiele nierówności. Dziękuję 
zatem za wasze wysiłki na rzecz pokoju i jedności. Dziękuję tutej-
szym władzom, które nas gościły, przygotowując i urządzając ten 
Kongres z wielką starannością oraz przyjaznym i odważnym miesz-
kańcom Kazachstanu, potrafiącym przyjąć inne kultury, zachowując 
jednocześnie swoją szlachetną historię i cenne tradycje. Kiop raqmet! 
Bolszoje spasiba! Thank you very much!

Moja wizyta, która dobiega już końca, ma za motto „Posłańcy 
Pokoju i Jedności”. Jest ono sformułowane w liczbie mnogiej, bo 
droga jest wspólna. A ten VII Kongres, który Najwyższy pozwolił 
nam przeżyć, wyznaczył ważny kamień milowy. Od samego po-
czątku w 2003 roku wydarzenie to wzięło za wzór Światowy Dzień 
Modlitwy o Pokój zwołany w 2002 roku przez Jana Pawła II w Asyżu, 
aby potwierdzić pozytywny wkład tradycji religijnych w dialog i zgo-
dę między narodami. Po tym, co wydarzyło się 11 września 2001 r., 
trzeba było zareagować, i to zareagować wspólnie, na wybuchowy 
klimat, do którego chciała podburzać przemoc terrorystyczna i który 
groził uczynieniem z religii przedmiotu konfliktu. Jednak terroryzm 
o podłożu pseudoreligijnym, ekstremizm, radykalizm i nacjonalizm 
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pod przykrywką tego, co sakralne wciąż podsycają lęki i obawy wo-
bec religii. Zatem w tych dniach opatrznościowe było spotkanie się 
i potwierdzenie jej prawdziwej i niezbywalnej istoty.

W tym względzie Deklaracja naszego Kongresu potwierdza, że 
ekstremizm, radykalizm, terroryzm i wszelkie inne pobudzanie do 
nienawiści, wrogości, przemocy i wojny, niezależnie od motywa-
cji i celu, nie mają nic wspólnego z autentycznym duchem religii 
i muszą być odrzucone w najostrzejszych słowach (por. nr 5): po-
tępione bez „jeśli” i bez „ale”. Ponadto, opierając się na fakcie, że 
Wszechmogący stworzył wszystkich ludzi równymi, bez względu na 
ich przynależność religijną, etniczną czy społeczną, zgodnie stwier-
dziliśmy, że wzajemny szacunek i zrozumienie należy uznać za istot-
ne i nieodzowne w nauczaniu religijnym (por. nr 13).

Kazachstan, leżący w sercu wielkiego i decydującego kontynen-
tu, jakim jest Azja, był dla nas naturalnym miejscem spotkania. Jego 
flaga przypomina o konieczności strzeżenia zdrowych relacji między 
polityką a religią. Rzeczywiście, jeśli widniejący na tej fladze zło-
ty orzeł przywołuje władzę doczesną, nawiązując do starożytnych 
imperiów, to niebieskie tło odnosi się do koloru nieba, do transcen-
dencji. Istnieje zatem zdrowe powiązanie między polityką a tran-
scendencją, zdrowe współistnienie, które pozwala zachować odręb-
ność tych sfer, ich rozróżnienie, a nie pomieszanie czy oddzielenie. 
Mówimy „nie” dla pomieszania ze względu na dobro człowieka, 
który potrzebuje, jak orzeł, wolnego nieba do latania, wolnej prze-
strzeni otwartej na nieskończoność, której nie by ograniczała wła-
dza doczesna. Transcendencja, której nie można poddawać pokusie 
przekształcenia się we władzę, w przeciwnym razie niebo spadłoby 
na ziemię, boskie zaświaty zostałyby uwięzione w ziemskim teraz, 
miłość bliźniego w decyzjach tendencyjnych. Mówimy zatem „nie” 
dla takiego pomieszania, ale także „nie” dla odseparowania od siebie 
polityki i transcendencji, ponieważ najwznioślejsze dążenia ludzkie 
nie mogą być wykluczane z życia publicznego i relegowane do sfery 
prywatnej. Dlatego niech zawsze i wszędzie będą chronieni ci, którzy 
chcą zgodnie z prawem wyrażać swoją wiarę. Jakże wielu ludzi jest 
dziś jednak nadal prześladowanych i dyskryminowanych z powodu 
swojej wiary! Zdecydowanie wezwaliśmy rządy i odpowiednie orga-
nizacje międzynarodowe do udzielenia pomocy grupom religijnym 
i wspólnotom etnicznym, które ucierpiały z powodu naruszania ich 
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praw człowieka i podstawowych wolności oraz przemocy ze strony 
ekstremistów i terrorystów, także w konsekwencji wojen i konfliktów 
zbrojnych (por. nr 6). Trzeba przede wszystkim dążyć do tego, aby 
wolność religijna nie była koncepcją abstrakcyjną, ale konkretnym 
prawem. Brońmy dla wszystkich prawa do religii, do nadziei, do 
piękna: do nieba. Bo nie tylko Kazachstan, jak głosi jego hymn, jest 
„na niebie słońcem złotym”, ale każdy człowiek: każdy mężczyzna 
i kobieta, w swojej niepowtarzalnej wyjątkowości, będąc w kontakcie 
z boskością, może promieniować na ziemię szczególnym światłem.

Dlatego Kościół katolicki, który nie ustaje w głoszeniu nienaru-
szalnej godności każdej osoby, stworzonej „na obraz Boga” (por. 
Rdz 1, 26), wierzy również w jedność rodziny ludzkiej. Uważa on, 
że „wszystkie ludy stanowią jedną wspólnotę, mają jeden początek, 
ponieważ Bóg sprawił, że rodzaj ludzki zamieszkuje całą powierzch-
nię ziemi, mają też jeden ostateczny cel – Boga. Jego opatrzność, 
świadectwo dobroci i zbawcze plany rozciągają się na wszystkich lu-
dzi” (Sobór Watykański II, Deklaracja Nostra Aetate, nr 1). Dlatego 
od początku istnienia tego Kongresu Stolica Apostolska, zwłaszcza 
poprzez Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego, aktywnie w nim 
uczestniczy. I pragnie to nadal czynić: droga dialogu międzyreligij-
nego jest wspólną drogą pokoju i na rzecz pokoju, i jako taka jest 
konieczna i nieodwracalna. Dialog międzyreligijny nie jest już tyl-
ko okazją, jest pilną i niezastąpioną służbą dla ludzkości, ku chwale 
i uwielbieniu Stwórcy wszystkich.

Bracia, siostry, myśląc o tej wspólnej drodze zadaję sobie pyta-
nie: co jest naszym wspólnym mianownikiem? Jan Paweł II – który 
odwiedził Kazachstan przed dwudziestu jeden laty właśnie w tym 
miesiącu – powiedział, że „wszystkie drogi Kościoła prowadzą do 
człowieka” i że człowiek jest „drogą Kościoła” (Enc. Redemptor 
hominis, nr 14). Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że człowiek jest rów-
nież drogą wszystkich religii. Tak, konkretny człowiek, osłabiony 
przez pandemię, powalony przez wojnę, zraniony przez obojętność! 
Człowiek, istota krucha i wspaniała, która „bez Stwórcy ginie” (Sobór 
Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, nr 36), 
a bez innych nie istnieje! Przed podejmowaniem ważnych decyzji 
trzeba bardziej patrzeć na dobro człowieka, niż na cele strategiczne 
i ekonomiczne, interesy narodowe, energetyczne i militarne. Aby do-
konać wyborów prawdziwie wielkich, patrzmy na dzieci, młodzież 
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i ich przyszłość, na osoby starsze i ich mądrość, zwykłych ludzi i ich 
realne potrzeby. Powiedzmy dobitnie wołając, że osoby ludzkiej nie 
można sprowadzać do tego, co wytwarza i zarabia; że należy ją przy-
jąć, a nigdy nie odrzucać; że rodzina, w języku kazachskim „gniazdo 
duszy i miłości”, jest naturalną i niezbywalną komórką, którą należy 
chronić i promować, aby mężczyźni i kobiety jutra mogli wzrastać 
i dojrzewać.

Wielkie prądy myślowe i religie są wezwane do dawania wszyst-
kim ludziom świadectwa o istnieniu wspólnego dziedzictwa ducho-
wego i moralnego, opartego na dwóch fundamentach: transcendencji 
i braterstwie. Transcendencja jest tym, co wykracza poza, jest uwiel-
bieniem Boga. To piękne, że każdego dnia wiele milionów mężczyzn 
i kobiet, różniących się wiekiem, kulturą i warunkami społecznymi, 
gromadzi się na modlitwie w niezliczonych miejscach kultu. Jest to 
ukryta siła, która sprawia, że świat posuwa się naprzód. Natomiast 
drugie pojęcie oznacza braterstwo, bliskość: bowiem nie może wy-
znawać prawdziwego posłuszeństwa wobec Stwórcy ten, kto nie mi-
łuje Jego stworzeń. Taki duch przenika Deklarację naszego Kongresu, 
z której na zakończenie chciałbym podkreślić trzy słowa.

Pierwsze jest syntezą wszystkiego, wyrazem dramatycznego 
wołania, marzeniem i celem naszej podróży: pokój! Beybitşilik, mir, 
peace! Pokój jest sprawą pilną, ponieważ każdy konflikt zbrojny lub 
ognisko napięcia i konfrontacji może dziś wywołać jedynie szkodliwy 
„efekt domina” i poważnie naruszyć system stosunków międzynaro-
dowych (por. nr 4). Jednak pokój „nie jest jedynie brakiem wojny, nie 
da się także sprowadzić do utrzymania równowagi wrogich sił, ani 
też nie wynika z autorytarnego sprawowania władzy”, ale jest „dzie-
łem sprawiedliwości” (Gaudium et spes, nr 78). Wypływa on zatem 
z braterstwa, wzrasta poprzez walkę z niesprawiedliwością i nierów-
nościami, a buduje się go wyciągając rękę ku innym. My, którzy wie-
rzymy w Stwórcę wszystkich, musimy być w czołówce tych, którzy 
szerzą pokojowe współistnienie. Musimy być tego świadkami, głosić 
to, błagać o to. Dlatego też Deklaracja wzywa światowych przy-
wódców do powstrzymywania wszędzie konfliktów i rozlewu krwi 
oraz do porzucenia agresywnej i destrukcyjnej retoryki (por. nr 7). 
Prosimy was, w imię Boga i dla dobra ludzkości: zaangażujcie się na 
rzecz pokoju, a nie zbrojeń! Jedynie jeśli będziecie służyli pokojowi, 
wasze imię pozostanie wielkie w historii.
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Jeśli brakuje pokoju, to dlatego, że brakuje wrażliwości, czułości, 
zdolności do rodzenia życia. I dlatego trzeba go poszukiwać angażu-
jąc w większym stopniu – tu drugie słowo – kobiety. Ponieważ kobie-
ta roztacza opiekę i daje życie światu: jest drogą do pokoju. Dlatego 
opowiadaliśmy się za potrzebą ochrony jej godności, a także za po-
prawą jej statusu społecznego jako równoprawnego członka rodziny 
i społeczeństwa (por. nr 23). Kobietom należy również powierzać 
poważniejsze role i obowiązki. Jakże wielu decyzji niosących śmierć 
można by uniknąć, gdyby kobiety były w centrum decyzji! Dążmy 
do tego, aby były bardziej szanowane, uznawane i angażowane.

Wreszcie trzecie słowo: ludzie młodzi. To oni są posłańcami po-
koju i jedności dziś i jutro. To oni, bardziej niż inni, domagają się 
pokoju i poszanowania dla wspólnego domu stworzenia. Natomiast 
logika dominacji i eksploatacji, gromadzenie zasobów, nacjonalizmy, 
wojny i strefy wpływów symbolizują stary świat, który ludzie mło-
dzi odrzucają, świat zamknięty na ich marzenia i nadzieje. Podobnie 
rygorystyczna i przytłaczająca religijność nie należy do przyszłości, 
ale do przeszłości. Myśląc o nowych pokoleniach, potwierdzono 
tu znaczenie edukacji, która umacnia wzajemną akceptację i pełne 
szacunku współistnienie religii i kultur (por. nr 21). Dajmy ludziom 
młodym szanse edukacji, a nie niszczącą broń! I słuchajmy ich, nie 
obawiając się, że będą nam stawiali wyzwania. Przede wszystkim 
budujmy świat z myślą o nich!

Bracia, siostry, naród kazachski, otwarty na jutro i będący świad-
kiem tylu minionych cierpień, ze swoją niezwykłą wieloreligijnością 
i wielokulturowością daje nam przykład przyszłości. Zaprasza nas do 
jej budowania, nie zapominając o transcendencji i braterstwie, adora-
cji Najwyższego i akceptacji bliźniego. Podążajmy tak dalej naprzód, 
pielgrzymując razem po ziemi jako dzieci nieba, tkacze nadziei i bu-
downiczy zgody, posłańcy pokoju i jedności!
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C. ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

1. 
„WYDADZĄ OWOC NAWET I W STAROŚCI” 

ORĘDZIE NA 2. ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW  
I OSÓB STARSZYCH

Najdroższa, najdroższy!
Werset z Psalmu 92: „wydadzą owoc nawet i w starości” (w. 15) 

jest dobrą nowiną, prawdziwą „ewangelią”, którą możemy gło-
sić światu z okazji drugiego Światowego Dnia Dziadków i Osób 
Starszych. Jest ona przeciwieństwem tego, co świat myśli o tym 
okresie życia, a także przeciwieństwem zrezygnowanej postawy nie-
których z nas, starszych, podążających naprzód z niewielką nadzieją 
i nieoczekujących już niczego od przyszłości.

Wiele osób boi się starości. Postrzegają ją jako rodzaj choroby, 
z którą lepiej unikać jakiegokolwiek kontaktu: uważają, że ludzie 
starzy nie dotyczą nas i należy ich trzymać jak najdalej, być może 
zgromadzonych w strukturach, które się nimi opiekują, a nas chronią 
przed braniem odpowiedzialności za ich zmartwienia. Jest to „kul-
tura odrzucenia”: mentalność sprawiająca, że gdy czujemy się inni 
niż najsłabsi i odlegli od ich kruchości, ona pozwala nam wyobrażać 
sobie, że „my” i „oni” podążamy odrębnymi drogami. W rzeczywi-
stości jednak, długie życie – jak naucza Pismo Święte – jest błogosła-
wieństwem, a ludzie starzy nie są wyrzutkami, od których należy się 
dystansować, lecz żywymi znakami życzliwości Boga, który obdarza 
życiem w obfitości. Błogosławiony dom, który troszczy się o osobę 
starszą! Błogosławiona rodzina, która szanuje swoich dziadków!

Owszem, starość jest okresem, który nie jest łatwy do zrozumie-
nia, nawet dla nas, którzy już go przeżywamy. Chociaż następuje po 
długiej drodze, nikt nas nie przygotował do zmierzenia się z nią; wy-
daje się wręcz, że ona nas zaskakuje. Najbardziej rozwinięte społe-
czeństwa poświęcają dużo temu okresowi życia, jednak nie pomagają 
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nam go zinterpretować: oferują „plany pomocy, ale nie wizję życia”1. 
Trudno więc spojrzeć w przyszłość i uchwycić horyzont, ku któremu 
należy dążyć. Z jednej strony jesteśmy kuszeni, by odpędzić starość, 
ukrywając zmarszczki i udając, że wciąż jesteśmy młodzi; z drugiej 
strony wydaje się, że nie można już robić nic innego, jak tylko żyć 
w rozczarowaniu, pogodzeni z tym, że nie mamy więcej „owoców 
do wydania”.

Zakończenie aktywności zawodowej i usamodzielnienie się dzieci 
sprawiają, że znikają powody, dla których poświęciliśmy wiele na-
szej energii. Świadomość, że siły słabną lub pojawienie się choroby 
mogą zachwiać naszą pewność siebie. Świat – z jego szybkim tem-
pem, za którym trudno nam nadążyć – zdaje się nie pozostawiać nam 
alternatywy i prowadzi nas do przyswojenia idei odrzucenia. Tak oto 
wznosi się ku niebu modlitwa psalmu: „Nie odtrącaj mnie w czasie 
starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!” (Ps 71, 9).

Jednak ten sam psalm, który odnajduje obecność Pana w różnych 
okresach życia, zachęca nas do nieustannej nadziei: gdy nadejdzie 
starość i siwe włosy, On nadal będzie dawał nam życie i nie pozwoli, 
by przytłoczyło nas zło. Ufając Mu, znajdziemy siłę, by pomnażać 
uwielbienie (por. ww. 14-20) i odkryjemy, że starość nie jest tylko 
naturalnym osłabieniem ciała, czy nieuchronnym upływem cza-
su, lecz darem długiego życia. Starzenie się nie jest potępieniem, 
lecz błogosławieństwem!

Musimy zatem czuwać nad sobą i uczyć się przeżywać starość 
w sposób aktywny, także pod względem duchowym, pielęgnując 
nasze życie wewnętrzne poprzez wytrwałą lekturę słowa Bożego, co-
dzienną modlitwę, regularne korzystanie z sakramentów i uczestnic-
two w liturgii. A wraz z relacją do Boga, pielęgnować nasze relacje 
z innymi: przede wszystkim z rodziną, z dziećmi, z wnukami, którym 
powinniśmy okazywać naszą czułość pełną troski, a także z ludźmi 
ubogimi i cierpiącymi, którym powinniśmy być bliscy poprzez kon-
kretną pomoc i modlitwę. Wszystko to pomoże nam, by nie czuć 
się jedynie widzami w teatrze świata i nie ograniczać się do prze-
siadywania na balkonie i stania w oknie. Bowiem wyostrzając nasze 

1 Katecheza na temat starości: 1. Łaska czasu i przymierze dwóch okresów życia (23 lu-
tego 2022), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 3-4 (441) 2022, s. 21.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
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zmysły, aby rozpoznać obecność Pana2, będziemy niczym „oliwki 
zielone w domu Bożym” (por. Ps 52, 10), będziemy mogli być błogo-
sławieństwem dla tych, którzy żyją obok nas.

Starość nie jest okresem bezużytecznym, w którym należy usunąć 
się na bok, porzucając stery łodzi, ale porą, w której należy wciąż 
przynosić owoce: jest nową misją, która czeka na nas i zaprasza do 
spojrzenia w przyszłość. „Szczególne uwrażliwienie nas, ludzi sta-
rych, w podeszłym wieku, na poświęcanie uwagi, myśli i uczucia, 
które czynią nas ludzkimi, powinno stać się na nowo powołaniem 
wielu. I będzie to wyborem miłości osób starszych do nowych po-
koleń”3. Jest to nasz wkład w rewolucję czułości4, duchową i pozba-
wioną broni rewolucję. Zapraszam was, drodzy dziadkowie i osoby 
starsze, abyście stali się jej bohaterami.

Świat przeżywa czas ciężkiej próby, naznaczony najpierw nie-
spodziewaną i gwałtowną burzą pandemii, a następnie wojną, która 
na światową skalę godzi w pokój i rozwój. Nie jest przypadkiem, że 
wojna powróciła do Europy w czasie, gdy odchodzi pokolenie, któ-
re doświadczyło jej w ubiegłym wieku. I te wielkie kryzysy mogą 
sprawić, że staniemy się nieczuli na fakt, że istnieją inne „epidemie” 
i inne rozpowszechnione formy przemocy, zagrażające rodzinie ludz-
kiej i naszemu wspólnemu domowi.

W obliczu tego wszystkiego potrzebna jest głęboka przemiana, 
nawrócenie, które rozbroi serca, pozwalając każdemu rozpoznać bra-
ta w drugim człowieku. I to na nas, dziadkach i osobach starszych, 
spoczywa wielka odpowiedzialność: nauczyć kobiety i mężczyzn 
naszych czasów patrzenia na innych z takim samym wyrozumiałym 
i czułym spojrzeniem, jakim my obdarzamy nasze wnuki. W trosce 
o bliźniego udoskonaliliśmy nasze człowieczeństwo i dziś możemy 
być nauczycielami pokojowego, wrażliwego na najsłabszych stylu 
życia. Być może nasza postawa będzie mylona ze słabością lub ustę-
pliwością, ale to właśnie cisi, a nie agresywni i krnąbrni, odziedziczą 
ziemię (por. Mt 5, 5).

2 Katecheza na temat starości: 5. Wierność nawiedzania Pana dla nadchodzącego poko-
lenia (30 marca 2022), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 5 (442) 2022.

3 Katecheza na temat starości: 3. Starość zasobem dla beztroskiej młodości (16 marca 
2022), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 3-4 (441) 2022, s. 26.

4 Katecheza o św. Józefie: 8. Święty Józef jako czuły ojciec (19 stycznia 2022), 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 2 (440) 2022, s. 32.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2022/documents/20220316-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2022/documents/20220119-udienza-generale.html
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Jednym z owoców, do wydawania których jesteśmy powołani, jest 
troska o świat. „Wszyscy byliśmy na kolanach naszych dziadków, 
którzy trzymali nas w objęciach”5, ale dziś jest czas, aby na naszych 
kolanach – z konkretną pomocą lub tylko z modlitwą – trzymać, 
wraz z naszymi wnukami, także te liczne wystraszone wnuczęta, któ-
rych jeszcze nie znamy, a które być może uciekają przed wojną lub 
cierpią z jej powodu. Strzeżmy w naszym sercu – jak to czynił św. 
Józef, czuły i troskliwy ojciec – maluczkich z Ukrainy, Afganistanu, 
Sudanu Południowego...

W wielu z nas dojrzała mądra i pokorna świadomość, której świat 
tak bardzo potrzebuje: nie zbawiamy się sami, szczęście jest chlebem, 
który spożywa się razem. Dajmy o tym świadectwo ludziom, którzy 
łudzą się, że osobiste spełnienie i sukces mogą odnaleźć w przeciw-
stawianiu się innym. Wszyscy, nawet ci najsłabsi mogą je dawać: już 
samo pozwolenie, by się ktoś nami zaopiekował – często np. oso-
by pochodzące z innych krajów – jest to sposób, by powiedzieć, że 
wspólne życie jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.

Drogie babcie i drodzy dziadkowie, drogie starsze kobiety i dro-
dzy starsi mężczyźni, w tym naszym świecie jesteśmy wezwani, 
by być sprawcami rewolucji czułości! Uczyńmy to, ucząc się coraz 
bardziej i coraz lepiej wykorzystywać najcenniejsze narzędzie, jakie 
mamy i które jest najbardziej stosowne dla naszego wieku: modli-
twę. „Stawajmy się i my po trosze poetami modlitwy: zasmakujmy 
w szukaniu naszych słów, przyswajajmy sobie te, których nas uczy 
Słowo Boże”6. Nasze ufne przyzywanie Boga może zdziałać wiele: 
może towarzyszyć krzykowi bólu tych, co cierpią, i może przyczynić 
się do przemiany serc. Możemy stać się stałym „«chórem» wielkie-
go duchowego sanktuarium, gdzie modlitwa błagalna i pieśń chwały 
wspierają wspólnotę, która pracuje i walczy na polu życia”7.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych jest zatem okazją, by 
jeszcze raz z radością powiedzieć, że Kościół chce świętować razem 
z tymi, których Pan – jak mówi Biblia – „nasycił dniami”. Świętujmy 

5 Homilia podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych 
(25 lipca 2021).

6 Katecheza na temat rodziny, 7. Dziadkowie (11 marca 2015), „L’Osservatore Romano”, 
wyd. polskie, nr 3-4 (370) 2015, s. 41.

7 Tamże.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2021/documents/20210725-omelia-giornatanonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150311_udienza-generale.html
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go razem! Zachęcam was do ogłoszenia tego Dnia w waszych para-
fiach i wspólnotach; by pójść odwiedzić osoby starsze, które są naj-
bardziej samotne, w domu lub tam, gdzie przebywają. Zróbmy tak, 
by nikt nie przeżywał tego dnia w samotności. Posiadanie kogoś, na 
kogo się czeka, może odmienić przeżywanie dni osobom, które nie 
spodziewają się już niczego dobrego od przyszłości; a z tego pierw-
szego spotkania może narodzić się nowa przyjaźń. Odwiedzanie sa-
motnych osób starszych to uczynek miłosierdzia naszych czasów!

Prośmy Matkę Bożą, Matkę Czułości, aby uczyniła nas wszyst-
kich sprawcami rewolucji czułości, tak, byśmy razem mogli uwolnić 
świat od mroków samotności i demona wojny.

Niech moje Błogosławieństwo i zapewnienie o mojej serdecznej 
bliskości dotrą do was wszystkich i do osób wam bliskich. A wy, pro-
szę, nie zapominajcie o modlitwie za mnie!

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 3 maja 2022 r.,
w święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Franciszek
Papież

2. 
BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ Z MIGRANTAMI 

I UCHODŹCAMI 

ORĘDZIE NA 108. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

„Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma 
przyjść” (Hbr 13, 14).

Drodzy bracia i siostry!
Ostatecznym sensem naszej wędrówki na tym świecie jest poszu-

kiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainagurowanego 
przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywist-
nienie, gdy On powróci w chwale. Jego królestwo nie jest jeszcze 
spełnione, ale jest już obecne w tych, którzy przyjęli zbawienie. 
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„Królestwo Boże jest w nas. Choć jest jeszcze eschatologiczne, jest 
przyszłością świata, ludzkości, to jednocześnie jest w nas”8.

Przyszłe miasto jest „zbudowane na silnych fundamentach, któ-
rego architektem i budowniczym jest sam Bóg” (Hbr 11, 10). Jego 
projekt przewiduje intensywne dzieło budowania, w którym wszyscy 
musimy czuć się zaangażowani osobiście. Jest to skrupulatna praca 
nad osobistym nawróceniem i przemianą rzeczywistości tak, aby 
coraz bardziej odpowiadała Bożemu zamysłowi. Dramaty historii 
przypominają nam, jak jest jeszcze odległe osiągnięcie naszej mety 
– Nowego Jeruzalem, „przybytku Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Nie po-
winniśmy jednak tracić ducha z tego powodu. W świetle tego, czego 
nauczyliśmy się w okresie niedawnych trudności, jesteśmy wezwani 
do odnowienia naszego zaangażowania w budowanie przyszłości 
bardziej zgodnej z planem Bożym, świata, w którym wszyscy mogli 
by żyć w pokoju i godności.

„Oczekujemy jednak nowego nieba i nowej ziemi, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 13). Sprawiedliwość jest 
jednym z elementów konstytutywnych królestwa Boga. W codzien-
nym poszukiwaniu Jego woli należy ją budować z cierpliwością, 
ofiarnością i determinacją, aby wszyscy, którzy łakną i pragną, mogli 
być nasyceni (por. Mt 5, 6). Sprawiedliwość królestwa należy rozu-
mieć jako realizację Bożego ładu, Jego harmonijnego zamysłu, gdzie 
w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał całe stworzenie jest zno-
wu „czymś dobrym”, a ludzkość „czymś bardzo dobrym” (por. Rdz 
1, 1-31). Aby jednak mogła zapanować ta cudowna harmonia, musi-
my przyjąć zbawienie Chrystusa, Jego Ewangelię miłości, aby zosta-
ły wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie.

Nikt nie może być wykluczony. Jego zamysł jest zasadniczo inklu-
zyjny i stawia w centrum mieszkańców peryferii egzystencjalnych. 
Jest wśród nich wielu migrantów i uchodźców, osób przesiedlonych 
i ofiar handlu ludźmi. Budowanie królestwa Bożego odbywa się 
z nimi, ponieważ bez nich nie byłoby to królestwo, którego pragnie 
Bóg. Włączenie osób najsłabszych to warunek konieczny, by uzyskać 
w nim pełnego obywatelstwa. Pan bowiem mówi: „Pójdźcie, błogo-
sławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 

8 Św. Jan Paweł II, Discorso nella visita alla Parrocchia romana dei SS. Francesco 
d’Assisi e Caterina da Siena Patroni d’Italia, 26 novembre 1989.
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wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; by-
łem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwie-
dziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 
34-36).

Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami oznacza także 
uznać i docenić to, co każdy z nich może wnieść do procesu budowa-
nia. Podoba mi się podejście do zjawiska migracji, które jest zawarte 
w proroczej wizji Izajasza, gdzie cudzoziemcy nie są przedstawieni 
jako najeźdźcy i niszczyciele, lecz jako ochotni robotnicy odbudowu-
jący mury nowego Jeruzalem, Jeruzalem otwartego dla wszystkich 
narodów (por. Iz 60, 10-11).

W tym samym proroctwie przybycie cudzoziemców jest przedsta-
wione jako źródło ubogacenia: „do ciebie napłyną bogactwa zamor-
skie, zasoby narodów przyjdą ku tobie” (Iz 60, 5). Historia uczy nas, 
że wkład migrantów i uchodźców miał fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego naszych społeczeństw. I tak 
jest po dziś dzień. Ich praca, zdolność do poświęceń, młodość i en-
tuzjazm ubogacają wspólnoty, które ich przyjmują. Jednak wkład ten 
mógłby być o wiele większy, gdyby był dowartościowany i wspiera-
ny przez ukierunkowane programy. Idzie o ogromny potencjał, goto-
wy do wyrażenia się, jeśli tylko da się jemu szansę.

Mieszkańcy nowego Jeruzalem – prorokuje ponownie Izajasz – 
zawsze będą mieli szeroko otwarte bramy miasta, aby obcy mogli 
wejść ze swoimi darami: „Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie 
zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo na-
rodów” (Iz 60, 11). Obecność migrantów i uchodźców stanowi wiel-
kie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego 
wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata 
i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie 
i budować razem większe „my”. We wzajemnej otwartości powstają 
przestrzenie do owocnego zestawienia różnych wizji i tradycji, które 
otwierają umysł na nowe perspektywy. Odkrywamy też bogactwo za-
warte w nieznanych nam religiach i duchowościach, a to pobudza nas 
do pogłębiania własnych przekonań.

W Jerozolimie narodów świątynia Pańska staje się piękniejsza 
dzięki ofiarom, które docierają z obcych krajów: „Wszystkie stada 
Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: 
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podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej 
chwały” (Iz 60,7). W tej perspektywie przybycie katolickich migran-
tów i uchodźców daje nową energię życiu kościelnemu wspólnot, 
które ich przyjmują. Często wnoszą oni ożywczą dynamikę i animują 
tętniące życiem celebracje. Dzielenie się różnymi sposobami wyraża-
nia wiary i pobożności stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniej-
szego przeżywania katolickości Ludu Bożego.

Drodzy bracia i siostry, a zwłaszcza wy, młodzi! Jeśli chcemy 
współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przy-
szłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami 
i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna 
się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. Nie możemy pozostawić 
przyszłym pokoleniom odpowiedzialności za decyzje, które trzeba 
podjąć już teraz, aby zrealizował się Boży plan dla świata i nastało 
Jego królestwo sprawiedliwości, braterstwa i pokoju.

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, 9 maja 2022 r.

Modlitwa
Panie, spraw byśmy nieśli nadzieję,

aby tam, gdzie panuje ciemność, zapanowało Twoje światło,
a tam, gdzie jest rezygnacja, niech odrodzi się zaufanie w przyszłość.

Panie, uczyń nas narzędziami Twojej sprawiedliwości,
aby tam, gdzie panuje wykluczenie, rozkwitało braterstwo,

a tam, gdzie jest chciwość, rozkwitało dzielenie się z innymi.
Panie, uczyń nas budowniczymi Twojego królestwa

razem z migrantami i uchodźcami
i ze wszystkimi mieszkańcami peryferii.

Panie, spraw, abyśmy wszyscy nauczyli się
jak pięknie jest żyć, jako bracia i siostry. Amen.

Franciszek
Papież
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2. 
„WSŁUCHAJ SIĘ W GŁOS STWORZENIA” 

ORĘDZIE NA OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MODLITW  
O OCHRONĘ ŚWIATA STWORZONEGO

Drodzy bracia i siostry!
„Wsłuchaj się w głos stworzenia”, to temat i zachęta tegorocznego 

Czasu dla Stworzenia. Okres ekumeniczny rozpoczyna się 1 wrze-
śnia Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, 
a kończy dnia 4 października świętem św. Franciszka. Jest to szcze-
gólny czas dla wszystkich chrześcijan, aby razem modlić się i trosz-
czyć o nasz wspólny dom. Czas ten, zainspirowany pierwotnie przez 
Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola, jest okazją do pielęgno-
wania naszego „nawrócenia ekologicznego”, do którego zachęcał św. 
Jan Paweł II jako odpowiedzi na „katastrofę ekologiczną”, zapowie-
dzianą przez św. Pawła VI już w 1970 roku9.

Jeśli uczymy się słuchać głosu stworzenia, to zauważamy w nim 
swoisty dysonans. Z jednej strony jest to słodka pieśń wychwalająca 
naszego umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali 
się przez nasze ludzkie złe traktowanie.

Słodka pieśń stworzenia zaprasza nas do praktykowania „ducho-
wości ekologicznej” (Enc. Laudato sì, nr 216), wrażliwej na obec-
ność Boga w świecie przyrody. Jest to zachęta do oparcia naszej 
duchowości na „miłującej świadomości, że nie jesteśmy odłączeni od 
innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspania-
łą powszechną komunię” (tamże, nr 220). Szczególnie w uczniach 
Chrystusa, takie wspaniałe doświadczenie wzmacnia świadomość, że 
„wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało” (J 1, 3). W tym Czasie dla Stworzenia podejmijmy na nowo 
modlitwę w wielkiej katedrze stworzenia, ciesząc się „wzniosłym 
chórem kosmicznym”10 niezliczonych stworzeń wyśpiewujących 
Bogu chwałę. Dołączmy do św. Franciszka z Asyżu w śpiewie: 

9  Por. Paweł VI, Przemówienie z okazji 25-lecia F.A.O. (16 listopada 1970), AAS 
62 (1970), s. 833.

10  Jan Paweł II, Audiencja generalna (10 lipca 2002), „L’Osservatore Romano”, wyd. 
polskie, nr 10-11 (247) 2002, s. 47.
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„Pochwalon bądź, o mój Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami” 
(Pieśń słoneczna). Dołączmy do psalmisty w śpiewie: „Wszystko, co 
żyje, niech chwali Pana!” (Ps 150, 6).

Niestety, tej słodkiej pieśni towarzyszy gorzkie wołanie. A raczej 
chór gorzkich okrzyków. Jako pierwsza woła nasza siostra matka 
Ziemia. Zdana na łaskę naszych konsumpcyjnych ekscesów, jęczy 
i błaga nas o zaprzestanie naszych nadużyć i jej niszczenia. Następnie 
wołają różne stworzenia. Zdane na łaskę „despotycznego antropo-
centryzmu” (Laudato sì, nr 68), na antypodach centralnego miejsca 
Chrystusa w dziele stworzenia, wymierają niezliczone gatunki, na 
zawsze zaprzestając swoich hymnów pochwalnych ku czci Boga. Ale 
wołają także najubożsi spośród nas. Narażeni na kryzys klimatycz-
ny, najdotkliwiej odczuwają oni skutki susz, powodzi, huraganów 
i fal upałów, które wciąż stają się coraz intensywniejsze i częstsze. 
Ponadto, wołanie wznoszą też nasi bracia i siostry z rdzennych na-
rodów. Z powodu żarłocznych interesów ekonomicznych, terytoria 
ich przodków są najeżdżane i dewastowane ze wszystkich stron, 
wznosząc „protest wołający też do nieba” (Posynod. adhort. apost. 
Querida Amazonia, nr 9). Wreszcie wołają nasze dzieci. Młodzież 
zagrożona krótkowzrocznym egoizmem, z niepokojem prosi nas, do-
rosłych, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec lub 
przynajmniej ograniczyć zapaść ekosystemów naszej planety.

Słysząc te gorzkie wołania, musimy okazać skruchę i zmienić 
szkodliwe style życia i mechanizmy. Od samego początku ewange-
liczne wezwanie: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebie-
skie” (Mt 3, 2), zapraszające do nowej relacji z Bogiem, zakłada rów-
nież inną relację z drugimi ludźmi i ze stworzeniem. Stan degradacji 
naszego wspólnego domu zasługuje na taką samą uwagę jak inne 
globalne wyzwania, takie jak poważne kryzysy zdrowotne czy kon-
flikty zbrojne. „Życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, 
jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, 
ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” 
(Laudato sì, nr 217).

Jako ludzie wiary, czujemy się dodatkowo zobowiązani do dzia-
łania poprzez nasze codzienne zachowania i w zgodzie z owym 
wymaganiem nawrócenia. Ale nie jest ono tylko indywidualne: 
„Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki 
trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym” (tamże, 
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nr 219). W tej perspektywie, do zaangażowania się wezwana jest 
również wspólnota narodów, zwłaszcza podczas spotkań Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, poświęconych zagadnieniom środowisko-
wym, w duchu jak największej współpracy.

Szczyt klimatyczny COP27, który odbędzie się w Egipcie w listo-
padzie 2022 roku, stanowi kolejną okazję do wspólnego wspierania 
skutecznej realizacji Porozumienia Paryskiego. Również z tego po-
wodu wydałem niedawno polecenie, aby Stolica Apostolska, w imie-
niu i na rzecz Państwa Watykańskiego, przystąpiła do Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
i Porozumienia Paryskiego, w nadziei, że ludzkość XXI wieku „zo-
stanie zapamiętana z tego powodu, że wielkodusznie podjęła swoje 
poważne obowiązki” (tamże, nr 165). Osiągnięcie celu paryskiego, 
jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C, jest sporym 
wyzwaniem i wymaga odpowiedzialnej współpracy między wszyst-
kimi narodami w celu przedstawienia ambitniejszych planów klima-
tycznych lub ustalonych wkładów na poziomie krajowym, aby jak 
najszybciej zredukować emisje gazów cieplarnianych netto do zera. 
Chodzi o „przestawienie” wzorców konsumpcji i produkcji, a także 
stylu życia, w kierunku bardziej szanującym stworzenie i integralny 
rozwój ludzki wszystkich narodów obecnych i przyszłych, rozwój 
oparty na odpowiedzialności, roztropności/przezorności, solidarności 
i trosce o ubogich i o przyszłe pokolenia. U podstaw tego wszyst-
kiego musi być przymierze między człowiekiem a środowiskiem, 
które dla nas, wierzących, jest odzwierciedleniem „stwórczej miłości 
Boga, od którego pochodzimy i ku któremu zdążamy”11. Przemiana 
spowodowana tym przestawieniem nie może pomijać wymogów 
sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej do-
tkniętych skutkami zmian klimatycznych.

Z kolei, grudniowy szczyt COP15 poświęcony różnorodności bio-
logicznej, który odbędzie się w grudniu, w Kanadzie, stworzy dla do-
brej woli rządów ważną okazję do przyjęcia nowego wielostronnego 
porozumienia, aby powstrzymać niszczenie ekosystemów i wymiera-
nie gatunków. Zgodnie ze starożytną mądrością lat jubileuszowych, 

11  Franciszek, Przemówienie do uczestników spotkania „Wiara i nauka: w kierunku 
COP26”(4 października 2021).
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musimy „przypominać, powracać, odpoczywać i naprawiać”12. Aby 
powstrzymać dalszy upadek „sieci życia” – bioróżnorodności – którą 
dał nam Bóg, modlimy się i wzywamy narody do uzgodnienia czte-
rech kluczowych zasad: 1. zbudowania jasnej etycznej podstawy dla 
transformacji, której potrzebujemy, aby ocalić bioróżnorodność; 2. 
przeciwdziałania utracie bioróżnorodności, wspierania jej ochrony 
i odbudowy oraz zaspokajania potrzeb ludzi w sposób zrównoważo-
ny; 3. promowania globalnej solidarności, mając na uwadze fakt, że 
różnorodność biologiczna jest wspólnym dobrem ogólnoświatowym, 
które wymaga wspólnego zaangażowania; 4. skupienia się na oso-
bach będących w trudnych sytuacjach, w tym osobach najbardziej 
dotkniętych utratą różnorodności biologicznej, takich jak ludność 
tubylcza, osoby starsze i młodzież.

Powtarzam: „Pragnę prosić, w imię Boga, wielkie firmy wydo-
bywcze – górnicze, przemysłu ropy naftowej, leśnicze, nieruchomo-
ści, agrobiznesowe – o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, 
o zaprzestanie zanieczyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwa-
nia ludzi i środków spożywczych”13.

Nie można nie uznać istnienia „długu ekologicznego” (Laudato 
sì, nr 51) narodów bogatszych gospodarczo, które w ostatnich dwóch 
stuleciach najbardziej powodowały zanieczyszczenie; wymaga to od 
nich podjęcia ambitniejszych kroków zarówno podczas COP27, jak 
i COP15. Pociąga to za sobą, oprócz zdecydowanych działań w ob-
rębie ich granic, dotrzymanie obietnic, dotyczących wsparcia finan-
sowego i technicznego dla krajów uboższych gospodarczo, które już 
teraz ponoszą większy ciężar kryzysu klimatycznego.

Ponadto, należałoby również pilnie rozważać dalsze wsparcie 
finansowe dla zachowania różnorodności biologicznej. Kraje mniej 
zamożne gospodarczo również mają znaczące, ale „zróżnicowane” 
odpowiedzialności (por. tamże, nr 52); zwlekaniem innych nigdy nie 
można tłumaczyć własnej bezczynności. Musimy działać, wszyscy, 
zdecydowanie. Dochodzimy do „punktu przełomowego” (por. tamże, 
nr 61).

12  Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 
(1 września 2020).

13  Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione del IV Incontro Mondiale dei 
Movimenti Popolari, 16 ottobre 2021.
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W tym Czasie dla Stworzenia módlmy się, aby szczyty COP27 
i COP15 mogły zjednoczyć rodzinę ludzką (por. tamże, 13) dla zdecy-
dowanego zmierzenia się z podwójnym kryzysem: związanym z kli-
matem i zmniejszeniem różnorodności biologicznej. Przypominając 
zachętę św. Pawła, aby radować się z tymi, którzy się radują i płakać 
z tymi, którzy płaczą (por. Rz 12, 15), płaczmy z gorzkim krzykiem 
stworzenia, słuchajmy go i odpowiadajmy czynami, abyśmy my 
i przyszłe pokolenia mogli nadal radować się słodkim śpiewem życia 
i nadziei stworzeń.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 16 lipca 2022 r.,
we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Franciszek
Papież
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D.  KOMUNIKATY NUNCJATURY 
APOSTOLSKIEJ W POLSCE

1.  
GDAŃSK: KS. PIOTR PRZYBOREK BISKUPEM 
POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

N. 8148/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. Piotra Przyborka, dyrektora wydziału duszpasterskiego 
kurii metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie, biskupem pomocniczym 
archidiecezji gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Musti 
di Numidia.
Warszawa, 6 lipca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

2.  
EŁK: KS. DARIUSZ ZALEWSKI BISKUPEM 

POMOCNICZYM DIECEZJI EŁCKIEJ

N. 8416/22

Ojciec Święty Franciszek:
mianował ks. Dariusza Zalewskiego, proboszcza parafii bł. Karoliny 
Kózkówny w Ełku, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przy-
dzielił mu stolicę tytularną Hólar.
Warszawa, 24 września 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski



II. DOKUMENTY KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI

1.  
JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM (J 14, 6) 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
Z OKAZJI XII TYGODNIA WYCHOWANIA

Drodzy Bracia i Siostry. Już od dwunastu lat w pierwszą nie-
dzielę września kierujemy do was słowo związane z Tygodniem 
Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słu-
chaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 
nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). Te słowa Chrystusa uczą 
nas, że dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych od-
niesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania. 
Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wycho-
wawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych 
relacjach z wychowankami to, że jesteśmy uczniami Chrystusa?

Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, który rozpocznie 
się w naszej Ojczyźnie w przyszłą niedzielę, stanowić będą słowa 
Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, praw-
dą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć nam będzie również postać św. 
abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy 
przeżywać w tym roku szkolnym. Urodził się on 26 kwietnia 1860 r. 
w Wilamowicach, na terenie dzisiejszej diecezji bielsko-żywieckiej, 
a zmarł 20 marca 1923 r. we Lwowie. Był rektorem Uniwersytetu 
Lwowskiego i w latach 1900-1923 arcybiskupem metropolitą lwow-
skim. Święty Józef Bilczewski w swej działalności i nauczaniu wiele 
miejsca poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Świadectwem tego są treści wychowaw-
cze zawarte w jego pasterskich listach, które pisał w kaplicy przed 
Najświętszym Sakramentem.
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1. Konieczność perspektywy wiary w wychowaniu
Święty abp Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów napisał: 

„Istnienie i zadanie człowieka nie kończy się na tym świecie. […]. 
Dzięki Bogu, że nie, bo gdyby doczesność była nam ostatecznym 
kresem, to życie nasze, życie ludzkości byłoby najstraszniejszą za-
gadką” (Św. abp Józef Bilczewski, O Kościele Chrystusowym. List 
Pasterski do duchowieństwa i wiernych). Życie człowieka nie ogra-
nicza się do doczesności, dlatego chrześcijański wychowawca patrzy 
na swoje zadania z perspektywy wiary, która sięga poza horyzont 
tego świata. Dla arcybiskupa Bilczewskiego Kościół jest „szkołą 
dla nieba”, która w swym programie wychowawczym uwzględnia 
ostateczny cel istnienia. Takie spojrzenie ratuje przed pesymizmem 
sianym przez tych, „według których nie warto żyć”, gdyż „życie, 
według nich jest złem i tylko złem”, i tworzy je tylko „bezcelowe cią-
głe cierpienie i straszna nuda” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! 
Ty nad poziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich 
i seminariów nauczycielskich). Wiara i zaufanie Bogu wnosi nato-
miast w pracę wychowawczą optymizm i nadzieję. Życie ma sens. 
Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie 
zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo. 
Sens ma również wychowywanie, także wtedy, kiedy w życiu wy-
chowanków nie widać jeszcze owoców podejmowanych wysiłków. 
Trzeba oczywiście czynić wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, ko-
rzystać z dostępnych metod i środków wychowawczych, ale trzeba 
też pamiętać o modlitwie i powierzeniu wychowanków Bogu, który 
„mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż pro-
simy czy rozumiemy” (Ef 3, 20).

2. Decyzje zawsze z Jezusem – Drogą
Uwzględnienie w życiu perspektywy wiary ma też wpływ na po-

dejmowanie przez nas życiowych decyzji. Człowiek, który z wiarą 
patrzy na życie, w planowaniu swojej przyszłości radzi się zawsze 
Jezusa, który jest jedyną pewną i bezpieczną Drogą. Dokonując w ten 
sposób mądrych wyborów dobrze i kompetentnie będzie wypełniał 
swe obowiązki. Będzie czynił wszystko z oddaniem i z miłością. 
Powiemy wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, nauczyciel, ksiądz, 
urzędnik z „powołania”. Ten ktoś odnalazł swoje miejsce w życiu 
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i dobrze wykorzystuje swoje predyspozycje oraz talenty w służbie 
Bogu i dla dobra bliźnich.

Święty abp Józef Bilczewski wychodząc z założenia, że ludzie 
najlepiej spełniają to, do czego lgnie ich serce, widzi w rozeznawaniu 
życiowej drogi z Bogiem jeden z najważniejszych elementów forma-
cji własnej: „Strach ogarnia mię na myśl – pisze św. Józef Bilczewski 
– że całe życie człowieka zależy od dwóch, trzech czy czterech tak 
i od tyluż nie, wypowiedzianych między dziesiątym a trzydziestym 
rokiem życia lub nawet wcześniej”. Pochopne decyzje, podejmowane 
bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej mo-
tywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd 
konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje 
od nas w danej chwili Bóg: „Przede wszystkim mamy zawsze pamię-
tać o tym, że życie nie jest igraszką losu i nie wedle ślepego układa 
się trafu. Miłość Boża nas stworzyła, ona też obmyśliła stan, czyli 
drogę, na której najbezpieczniej i najpożyteczniej możemy spełnić 
obowiązki na ziemi i zdążyć do nieba” (Św. abp Józef Bilczewski, 
Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół 
średnich i seminariów nauczycielskich). Życiowe decyzje powinny 
być zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. Trzeba 
pamiętać, że poczucie szczęścia i satysfakcja w życiu nie są celem 
procesu rozeznawania, ale pojawiają się jako „skutek uboczny” do-
brych decyzji.

3. Przemieniające spotkanie z Jezusem – Życiem
Arcybiskupowi Józefowi Bilczewskiemu przyszło kierować ar-

chidiecezją lwowską w czasie, gdy Polska po 123 latach zaborów 
odzyskiwała na nowo utraconą wolność. W listopadzie 1918 roku 
skończył pisać obszerny list, a właściwie traktat pedagogiczny po-
święcony kształtowaniu charakteru, który opublikował jako List 
pasterski skierowany do uczniów szkół średnich. Bardzo ciekawie 
zwraca w nim uwagę, że choć na przestrzeni wieków pojawiało się 
wielu bardzo szlachetnych ludzi, to nikt z nich nie był w stanie urze-
czywistnić w swym życiu ideału doskonałego człowieka. Przywołuje 
przykład Cycerona, który stwierdził, że filozofowie opisali wpraw-
dzie, jakie cechy powinien mieć „idealny mędrzec”, jeśli w ogóle się 
kiedyś pojawi, ale on, Cyceron, żadnego takiego człowieka jeszcze 
nie spotkał. Natomiast abp Bilczewski ukazuje Osobę, która stanowi 
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ucieleśnienie tego ideału. Jest nią Jezus Chrystus. Jezus pogodził 
w sobie w harmonijny sposób to, co może wydawać się nie do po-
godzenia: „Jest w Nim prawda bez zarozumiałości, skromność bez 
afektacji, stałość bez uporu, miękkość bez pobłażliwości, powaga bez 
wyniosłości, życzliwość bez słabości, umartwienie bez wyszukanej 
ostrości, pokora razem z godnością, prostota razem z dostojnością, 
największa ruchliwość obok najgłębszego spokoju, modlitwa, ale 
i praca, nienawiść do złego, ale współczucie dla złych […] ukochanie 
samotności, ale też oddanie się życiu towarzyskiemu, o ile tego wy-
magało Jego posłannictwo. […] Chrystus w codziennym obcowaniu 
z ludźmi był przystępny, pełen szczerości i najwyższej delikatności. 
[…] Nigdy więcej majestat nie był tak słodki, jak u Jezusa, a dobroć 
równie majestatyczna” (Św. abp Józef Bilczewski, Charakter. List 
Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich).

Prosimy wszystkich Rodziców, Duszpasterzy i Katechetów, by 
odczytali te słowa jako zachętę do włączenia się w dzieło ewangeli-
zacji, której celem jest budowanie zażyłej więzi z Jezusem. Zróbmy 
wszystko, by przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza 
sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich parafiach mia-
ło charakter ewangelizacyjny. Zatroszczmy się o rozwój wspólnot 
ewangelizacyjnych. Doświadczenie głębokich więzi we wspólnocie, 
pośrodku której jest Chrystus, otwiera serca i stanowi najtrwalszy 
motyw trwania w przyjaźni z Bogiem.

Drodzy Bracia i Siostry, każde spotkanie z Jezusem to nie tylko 
okazja, aby kontemplować Jego Osobę, ale też źródło siły do zmiany 
życia. Mówią o tym historie ludzi, którzy tego doświadczyli i byli 
w stanie rozpocząć wszystko od nowa niezależnie od okoliczności 
życiowych i obciążeń z przeszłości. Wymownym znakiem wobec 
świata jest sprawowanie przez papieża Franciszka Mszy Wieczerzy 
Pańskiej w zakładach karnych. Odwiedzając w czasie Światowych 
Dni Młodzieży w Panamie Ośrodek Karny dla Nieletnich papież 
Franciszek powiedział: „Jezus przełamuje logikę, która oddziela, 
wyklucza, izoluje i fałszywie dzieli między dobrymi a złymi. Papież 
dodał, że „Pan Jezus czyni to stwarzając więzi”.

4. Ku lepszemu poznaniu Jezusa – Prawdy
W jednym ze swoich listów pasterskich abp Bilczewski zwracając 

uwagę na dobrodziejstwa płynące z korzystania przez jego diecezjan 
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z usług towarzystw ubezpieczeniowych, przypomina, że trzeba rów-
nież pamiętać o asekuracji swej duszy na szczęśliwe życie wieczne. 
Polisa ubezpieczeniowa musi być odnawiana co roku, w przeciwnym 
razie straci ważność. Tak samo stale trzeba dbać o rozwój wiary, 
aby być ubezpieczonym „od ognia wiecznego i na szczęśliwe życie 
wieczne” (Św. Abp Józef Bilczewski, Sumienie. List pasterski w la-
tach wojny 1914-1915).

Dzisiaj coraz wyraźniej widać konieczność szeroko rozumianej 
troski o formację stałą dorosłych, w tym o poziom wiedzy religijnej. 
Abp Józef Bilczewski z właściwą sobie przenikliwością pisał: „Nie 
wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek katechizmu czy 
dogmatyki i etyki. Nic bardziej religii nie szkodzi jak powierzchowna 
jej znajomość. […] Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta 
wiedzy religijnej, której nabędziecie w szkole, nie może wam star-
czyć na całe życie” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad po-
ziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów 
nauczycielskich). Jako rektor Uniwersytetu Lwowskiego św. Józef 
Bilczewski wzywał swych studentów, by rozwijali wiedzę religijną 
poprzez lekturę książek czy słuchanie kazań tak, by zharmonizować 
znajomość prawd wiary i ich głębokich uzasadnień ze zdobytym wy-
kształceniem (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy 
wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów na-
uczycielskich). Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom 
swojej wiedzy religijnej. Zasada dotycząca ludzkich relacji, w myśl 
której, jeśli się kogoś kocha, zmierza się do tego, aby go jak najlepiej 
poznać, obowiązuje także w naszej relacji z Bogiem. Dziś bez prze-
szkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej w postaci książek 
i czasopism, działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są pro-
gramy telewizyjne redakcji katolickich. Niewyczerpanym źródłem 
dobrych treści pogłębiających wiarę jest również Internet. Starajmy 
się korzystać z tych wszystkich możliwości. Szczególnie cenne są 
organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.

Drodzy Bracia i Siostry! Zapraszamy Was wszystkich do włącze-
nia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce. Słowa 
tej zachęty kierujemy do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, 
Duszpasterzy i Katechetów, Przedstawicieli środków społecznego 
przekazu, Parlamentarzystów i Samorządowców odpowiedzialnych 
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za realizację procesu wychowawczego i kształt szkoły w na-
szej Ojczyźnie.

Niech we wszystkim, co czynimy, towarzyszy nam przesłanie 
św. abpa Józefa Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze 
miejsce w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu! Niech 
będzie tą gwiazdą, wedle której mamy się orientować w każdym 
życia przypadku” (Św. abp Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad po-
ziomy wylatuj! List Pasterski do uczniów szkół średnich i semina-
riów nauczycielskich).

Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich 
w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne 
do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą 
też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś, 
kiedy tak wiele naszych Sióstr i Braci z Ukrainy uciekając przed woj-
ną przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ich z miłością. Niech ni-
gdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy 
nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania 
w szkole Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Na rozpoczynający się wkrótce XII Tydzień Wychowania przyj-
mijcie Boże błogosławieństwo i zapewnienie o modlitwie w intencji 
wszystkich polskich Wychowawców oraz tych, wobec których po-
dejmują oni swą posługę.

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.
Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 392. Zebraniu Plenarnym KEP

2.  
SŁOWO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP Z OKAZJI  

ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczynany nowy rok szkolny jest darem Pana Boga dla 
nas wszystkich. Chcemy tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się 
i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania. Chcemy 
razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny 
i katechetyczny.
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Program duszpasterski na najbliższy rok zaprasza nas do wiary 
w Kościół Chrystusowy. Odkrywajmy piękno Kościoła jako wspól-
noty, w której możemy doświadczać obecności i działania Boga. 
Okazją ku temu jest formacja w wielu grupach i ruchach religijnych 
działających w naszych parafiach. Włączajmy się w życie tych róż-
norodnych wspólnot formacyjnych. Jest to zaproszenie do wszyst-
kich nas zaangażowanych w wychowanie. Szczególnym czasem 
doświadczania Kościoła Chrystusowego będą organizowane w przy-
szłym roku Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Skorzystajmy z tej 
szansy pogłębienia swojej wiary w Chrystusa i Jego Kościół.

W duchu wiary w Kościół Chrystusowy bądźmy otwarci na 
wszystkich, których spotkamy na naszej drodze życia. Nieśmy ofiar-
nie pomoc dla naszych braci i sióstr z Ukrainy. W naszych szkołach 
i rodzinach okazaliśmy im w ostatnim czasie tak wiele serca i gościn-
ności. Dziękując za to dobro, twórzmy nieustanie wspólnotę, w której 
jest miejsce dla każdego.

Drodzy Uczniowie! Jesteście bardzo ważnymi członkami 
Kościoła. Bądźcie posłańcami pokoju Bożego dla swoich kolegów 
i koleżanek. Czas nauki niech będzie nawiązywaniem i pogłębianiem 
osobistej relacji z Chrystusem obecnym w Kościele. Otoczcie troską 
szczególnie tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. 
Pandemia spowodowała, że wielu młodych ludzi zaczęło cierpieć 
i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć, okazując im bli-
skość i wsparcie.

Drodzy Nauczyciele! Jesteście nam bardzo potrzebni. Bez was 
młodzi ludzie tracą możliwość kształcenia się i wychowania. Niech 
was nigdy nie zabraknie! Nie zatraćcie poczucia własnego wybrania 
i potrzeby waszej nauczycielskiej misji. Dziękujemy wam za wasz 
trud i poświęcenie.

W sposób szczególny dziękujemy wszystkim nauczycielom reli-
gii i katechetom. Wasza posługa pomaga młodym odkrywać piękno 
Kościoła Chrystusowego. Bądźcie silni wobec wszystkich trudności. 
Podejmujcie wysiłek własnej formacji, aby nauczanie było na naj-
wyższym poziomie. Zachęcajcie swoich bliskich i znajomych do 
wyboru studiów dających przygotowanie do pracy katechetycznej. 
Ufam, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu nie zabrak-
nie osób chętnych do nauczania religii. Odrzućmy lęki spowodo-
wane myśleniem, że lekcja religii jest przedmiotem trudnym lub 
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niepewnym co do swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję religii jako 
pracę piękną, pewną i potrzebną.

Was, Drodzy Rodzice, proszę o pomoc i życzliwość w dziele wy-
chowania waszych pociech. Miejcie staranie o wychowanie religijne 
waszych dzieci. Posyłajcie wasze dzieci na lekcje religii. Wśród całej 
troski o wychowanie niech nie zabraknie troski o Pana Boga w życiu 
waszych dzieci.

Przeżyjmy twórczo XII Tydzień Wychowania, który rozpocz-
nie się w naszej Ojczyźnie w niedzielę 11 września. Hasłem będą 
słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem dro-
gą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Odkrywajmy w Chrystusie drogę 
i sens wychowania.

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Warszawa-Łowicz, dnia 1 września 2022 r.
Bp Wojciech Osial

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

3.  
KOMUNIKAT RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH KEP  

PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej, 25 sierpnia 2022 r., na Jasnej Górze zebrała się ‒ 
pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski ‒ Rada Biskupów Diecezjalnych 
KEP. Głównym tematem obrad było zakończenie diecezjalnego eta-
pu Synodu o synodalności oraz podsumowująca go synteza.

Synod został zainaugurowany 9 i 10 października ubiegłego roku 
w Rzymie i przebiega pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: 
komunia, uczestnictwo, misja. Dyskutując nad syntezą ogólnopol-
ską zakończonych prac synodalnych w diecezjach, biskupi dzielili 
się swoimi uwagami i obserwacjami dotyczącymi dotychczasowego 
przebiegu Synodu. Wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy włączyli 
się w ten proces, dzieląc się radościami, trudnościami i problemami. 
W konsultacjach synodalnych, na różnych poziomach, uczestniczyli 
biskupi, księża, osoby konsekrowane, wierni świeccy zaangażowani 
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w życie parafii, członkowie wspólnot, jak również osoby wcześniej 
nieangażujące się bezpośrednio w swoich środowiskach kościelnych. 
Konsultacje synodalne stały się okazją do wyrażenia troski o wspól-
notę Kościoła. Biskupi zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystać 
dotychczasowe owoce zakończonego procesu. Drogą do tego jest 
stałe i systematyczne budowanie Kościoła synodalnego. Powinno się 
to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie wspólnot 
lokalnych, przede wszystkim parafii.

Obrady biskupów diecezjalnych odbyły się nazajutrz po dniu 
święta niepodległości Ukrainy, pół roku od zbrojnej agresji Rosji 
na ten kraj. Po raz kolejny pasterze Kościoła podkreślili solidarność 
z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność tym wszystkim, 
którzy przez ostatnie sześć miesięcy, w różny sposób, pomagali licz-
nym przebywającym w naszym kraju uchodźcom, jak również tym, 
którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. Biskupi proszą o nie-
ustanną modlitwę za Ukrainę i o nastanie pokoju w świecie. Apelują, 
aby przedłużający się kryzys wywołany inwazją nie wygasił w nas 
wyrażanej na wiele sposobów woli pomocy naszym siostrom i bra-
ciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną. Postawa wobec 
nich może być świadectwem naszej wiary i zaproszeniem na spotka-
nie z Chrystusem.

U progu nowego roku szkolnego biskupi diecezjalni modlą się 
za wszystkich rozpoczynających naukę, a także za ich rodziców, ka-
techetów i nauczycieli. Ludziom pracującym na roli w czasie trwa-
jących żniw dziękują za ich ciężką pracę i troskę o to, aby nikomu 
w naszym kraju nie zabrakło chleba. Modląc się wraz z licznymi 
pielgrzymami przed obliczem Czarnej Madonny, polecają Bogu 
przez Jej wstawiennictwo wszystkich Rodaków w kraju i za granicą 
oraz udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Jasna Góra, 25 sierpnia 2022 r.
Rada Biskupów Diecezjalnych KEP
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4.  
APEL ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I OSÓB  

UZALEŻNIONYCH NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI 2022

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” 
– to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apo-
stolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych 
i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmu-
jemy temat reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym życiu pu-
blicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowe-
go rozwiązania.

1. Ocena aktualnych problemów alkoholowych
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym 

znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że 
alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia 
indywidualnego i społecznego. Mimo to jego sprzedaż i promocja są 
słabiej regulowane, niż w przypadku innych substancji psychoaktyw-
nych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób 
w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu.

Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach 
w domowych budżetach. A mimo to, co roku Polacy są w stanie 
wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 wydat-
ków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż 
w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe.

 
2. Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne

Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków alkoholowych, 
łatwiej nam pojąć, dlaczego producenci tak wiele inwestują w rekla-
mę. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na reklamy kilkaset 
milionów złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie 
fałszywego obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle atrakcyj-
nego elementu ludzkiego życia.

Obecnie reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. 
Pojawiają się coraz to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. 
Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. 
Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje 
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młodych ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim 
wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny 
mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. 
Coraz większym polem działania producentów są też media społecz-
nościowe. W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. influence-
rów często pojawiają się jawne lub zakamuflowane formy promo-
wania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych 
jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej 
analizie danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać 
im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na 
ich zachowania.

Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bez-
alkoholowych. Napoje te mają tych samych producentów i niemal 
identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. 
W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do 
logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując 
alkoholu. Należy pamiętać, że napój określany jako bezalkoholowy 
w rzeczywistości może posiadać do 0,5% alkoholu.

Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. 
Widzimy w nich młodych, przebojowych, uśmiechniętych ludzi, 
radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy wspaniałą 
atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokie-
go statusu, udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umie-
jętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest w nich 
ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To 
znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa. 

Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rze-
czywistymi sytuacjami codziennego życia. Jakże często docierają do 
nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych 
przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są 
ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego tych 
obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego mówi się o alkoholu, 
jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to także źródło bólu 
i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy 
pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapła-
kanych oczu ich ofiar? Dlaczego pokazywani są aktorzy odgrywający 
ludzi sukcesu, a nie widać autentycznych twarzy młodych, którzy 
przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili pomyślną przyszłość?
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Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy 
przeciwko takim zakłamaniom protestować. Głośno wypowiedzieć 
nasz sprzeciw wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie mo-
żemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest je-
dynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebez-
pieczeństwa. Reklama alkoholu jest niemoralna. Występuje w niej 
nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rze-
czywistym działaniu alkoholu, a także o skutkach jego nadużywania.

 
3. Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, przed szkodli-
wym wpływem reklamy alkoholu

Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoho-
lową młodych Polaków i systematyczne sięganie po trunki, głównie 
po piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu Światowej 
Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku, znajduje się ważne 
stwierdzenie: „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrasta-
nia w środowisku chronionym przed negatywnymi konsekwencjami 
picia alkoholu i powinni być chronieni przed promowaniem napo-
jów alkoholowych”.

Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy 
alkoholu jest obowiązkiem instytucji państwowych i samorządo-
wych. One powinny poświęcać odpowiednie zasoby finansowe 
i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Odpowiedzialni za 
Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę ro-
daków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym zakazem 
reklamy alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem 
Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i mło-
dzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina 
w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do wszystkich 
bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. 
Te słowa wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowa-
nie młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Tylko na fundamencie 
trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną Ojczyznę. Aby tak 
było, musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.

 
4. Troska Kościoła o trzeźwość narodu

Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przed-
stawicieli zgromadzeń zakonnych, a także świeckich działaczy 
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i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie 
przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. Nie wolno tej 
ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie wolno 
jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. 
Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, który od 
wieków zajmuje się tym zagadnieniem?

Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. 
Naukowcy dowodzą, że każda ilość alkoholu jest niebezpieczna 
dla naszego organizmu. Narodowy Program Trzeźwości podkreśla, 
że regulacje prawne na poziomie centralnym są niezbędne dla osią-
gnięcia trzeźwości narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy 
redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy 
powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest to 
sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. 
Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że 
w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przy-
padało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się 
za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu.

Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypomi-
nał, że „Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, 
by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami oży-
wionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i pań-
stwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu.

5. Cenny dar dobrowolnej abstynencji
Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego 

sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy 
bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje do-
rosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych 
rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich lu-
dzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy 
z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źró-
dłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przy-
szłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowie-
dzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego 
serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał 
do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie 
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wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – 
zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, 
Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy 
walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. 
O trzeźwość narodu”.

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.
Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

5.  
LIST KONDOLENCYJNY PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

PO ŚMIERCI KRÓLOWEJ ELŻBIETY II

Jego Eminencja Kard. Vincent Gerard Nichols
Arcybiskup Westminster
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale,
z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci królowej 

Elżbiety II. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym 
przekazać wyrazy współczucia wszystkim, których zasmuciło 
jej odejście.

Zmarłą powierzam dobremu Bogu, prosząc o miłosierdzie. Cały 
naród brytyjski zapewniam o duchowej bliskości i modlitwie wier-
nych i pasterzy Kościoła w Polsce.

Królowa Elżbieta II była symbolem jedności Zjednoczonego 
Królestwa oraz symbolem tych wartości, na których zbudowano 
Europę. Jej miłość do narodu, miłość do rodziny, poświęcenie oraz 
poczucie obowiązku, roztropność, mądrość, doświadczenie oraz duch 
służby mogą stać się wzorem nie tylko dla przedstawicieli współcze-
snej klasy politycznej, ale dla każdego z nas.

Wraz ze śmiercią Elżbiety II kończy się pewna epoka w historii 
Europy, Zjednoczonego Królestwa. Ufam, że jej następca król Karol 
III będzie otwarty na działanie Ducha Świętego, prowadząc dalej 
monarchię ku prawdzie i pomyślności.
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Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia 
w Chrystusie.

Warszawa, dnia 8 września 2022 r., Święto Narodzenia NMP

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

6.  
KOMUNIKAT RADY KEP DS. MIGRACJI, TURYSTYKI  

I PIELGRZYMEK Z OKAZJI 108. ŚWIATOWEGO DNIA MIGRANTA 
I UCHODŹCY W KOŚCIELE (25 IX 2022)

W ostatnim czasie na wiele sposobów towarzyszymy przybywają-
cym do naszego kraju uchodźcom, których horror wojny w Ukrainie 
zmusił do opuszczenia własnych domów. Niosą oni z sobą doświad-
czenia śmierci bliskich i okrucieństwa niszczących nie tylko domy, 
ale także życiowe plany i marzenia. Równocześnie do naszego kraju 
ciągle przybywają poszukujący poprawy swojej sytuacji bytowej 
migranci, z których pracy korzystamy. W takiej sytuacji nadzwyczaj 
aktualnie brzmi proponowane przez papieża Franciszka hasło tego-
rocznego Orędzia na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: 
„Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”. Sytuacja przyby-
wających migrantów i uchodźców otwiera coraz wyraźniej perspek-
tywę tworzenia wspólnej przyszłości w Polsce.

Otwartość i solidarność względem cudzoziemca nie są dla chrze-
ścijanina wyłącznie odruchem humanitarnym, lecz nade wszystko 
praktykowaniem religijnych nakazów, stają się moralną powinnością. 
Jak pisał św. Jan Paweł II, jednym z wyrazów katolickości jest „go-
ścinność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez 
niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej 
oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna 
towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” (Orędzie na 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 1998 rok).

W centrum naszej uwagi znajdują się zwłaszcza uchodźcy: za-
równo przybywający do nas z Ukrainy, jak i z innych naznaczonych 
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przemocą czy niesprawiedliwością regionów świata. „W każdym 
z nich jest obecny Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do uciecz-
ki, aby siebie ocalić. Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać 
oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego 
i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem” (por. Mt 25, 31-46, Orędzie 
na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 2020). Aktualny jest zatem 
apel o humanitarne traktowanie wszystkich poszukujących w Polsce 
schronienia i lepszego życia, niezależnie od ich statusu, narodowości 
czy miejsca przekraczania polskiej granicy. Ich godność nie może 
być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakiekolwiek prawo.

Należy wyrazić wdzięczność tym, którzy nie ustają w niesieniu 
pomocy uchodźcom. Usłyszeliśmy bowiem i w niespotykany dotąd 
sposób odpowiedzieliśmy na słowa Jezusa „Wy dajcie im jeść” (Mt 
14,16). Staliśmy się świadkami cudu rozmnożenia naszego polskiego 
chleba. Dziękujemy Caritas Polska, parafiom, organizacjom spo-
łecznym, lokalnym społecznościom i całej rzeszy ludzi dobrej woli, 
którzy – pomagając – dają świadectwo prawdziwie chrześcijańskiej 
postawy. Żaden bezinteresowny gest i okazane wsparcie nie będą 
przez Boga zapomniane.

Jednak wraz z upływającym czasem osłabiać się może zaangażo-
wanie społeczeństwa. Prośmy naszego Pana, aby nie pozwolił nam 
przyzwyczaić się do niedoli bliźniego. Niech nie gaśnie ten zapał, 
który przemienia także nas samych. W encyklice Fratelli tutti” pa-
pież Franciszek zwraca uwagę, że „ten, kto nie żyje w braterskiej 
bezinteresowności, czyni ze swojego życia zachłanny handel, zawsze 
odmierzając to, co daje i co otrzymuje w zamian”. Czasem wystarczy 
niewiele: nawet drobny, życzliwy gest, będący wyrazem braterskiej 
miłości, może być dla przybyszów ważnym znakiem naszej otwarto-
ści na ich potrzeby.

Bardzo ważne jest, aby troska o uchodźców i migrantów nabrała 
charakteru systemowego. Niezbędne jest współdziałanie instytucji 
państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, jak 
również parafii. Pilnym wyzwaniem jest podjęcie trudu mądrego pro-
cesu integracji przybyszów we „wspólnym domu”. Roztropnie zapla-
nowana integracja pozwala także oczekiwać od przybyszów, aby od-
nosili się w sposób otwarty i pozytywny do społeczeństwa, które ich 
przyjmuje, przestrzegali jego porządku, legalności i bezpieczeństwa 
społecznego („Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo 
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przesiedlonych”, 2017). Bezpieczna integracja jest potrzebna spo-
łeczeństwu przyjmującemu i osobom przyjmowanym. Wówczas 
współżycie społeczne może zostać oparte na mądrych, ale i wymaga-
jących zasadach. Do społeczności przyjmującej należy zatem stwo-
rzenie odpowiednich warunków i społecznego klimatu współżycia, 
które będą sprzyjać integracji. Uchodźcy i migranci wniosą do nasze-
go społeczeństwa tyle, ile damy im możliwość wnieść.

Ważną rolę w towarzyszeniu uchodźcom i migrantom może peł-
nić parafia. Święty Jan Paweł II przypominał, że parafia „oznacza 
dom gościnnie otwarty na przybyszów, przyjmuje wszystkich i nie 
dyskryminuje nikogo, bo nikt nie jest w niej obcy”. Wskazywał tak-
że, że dla wspólnoty parafialnej troska o cudzoziemców nie stanowi 
ubocznej działalności, lecz jest obowiązkiem wpisanym w jej instytu-
cjonalne zadania (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 
1999). Zachęcamy duszpasterzy, od których gotowości do inicjowa-
nia działań wiele dziś zależy, aby wraz ze swoimi parafianami starali 
się czynić z parafii prawdziwe szkoły gościnności. Godne poparcia 
i promowania są inicjatywy organizowania kursów języka polskiego 
i znajomości polskiej kultury, adaptacji starych lub budowy nowych 
mieszkań chronionych, klubów integracji, centrów pomocy cudzo-
ziemcom, które posłużą obcokrajowcom, a w dalszej perspektywie 
mogą stać się oazami pomocy wszelkim grupom potrzebujących 
wsparcia i integracji w społeczeństwie. Równie istotne wydają się 
działania Kościoła na poziomie parafii na rzecz integracji społecz-
nej poprzez wsparcie ukraińskich rodzin w opiece nad dziećmi i ich 
edukacji (pomoc w odrabianiu lekcji, dodatkowa nauka polskiego 
dla dzieci). Działania na poziomie szkoły wymagają wsparcia rów-
nież poza nią. Musimy mieć jednocześnie na uwadze, że podstawę 
tożsamości stanowią kultura i język/i kraju pochodzenia, co powin-
niśmy przyjąć ze zrozumieniem i szacunkiem. Podejmowane dzisiaj 
inicjatywy na rzecz Ukraińców mogą wytyczyć na przyszłość wzorce 
działań na rzecz migrantów i uchodźców w ogóle.

Wezwanie św. Piotra „okazujcie sobie wzajemną gościnność 
bez szemrania!” (1P 4, 9) jednoznacznie kształtuje nasze postawy 
również względem uchodźców i migrantów. Czyż dobroć może 
być zarezerwowane jedynie dla swoich? W przeciwnym razie grozi 
nam, że ludzkie dramaty zostaną wykorzystane do rozgrywek poli-
tycznych, rozbudzania niebezpiecznych ksenofobicznych nastrojów 
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i podsycania poczucia niesprawiedliwości społecznej. Nic nie może 
usprawiedliwić praktyki, gdy pracodawcy, wykorzystując trudne 
położenie przybyszów, mierzą wartość ich pracy gorszą miarą niż 
rodzimych pracowników.

W formowaniu postaw względem uchodźców i imigrantów nie do 
przecenienia rolę odgrywają media. Mogą one współtworzyć kulturę 
solidarności, ale też kreować uprzedzenia i podsycać atmosferę za-
grożenia. Pobudzanie niechęci i wrogości względem znajdujących 
się w trudnym położeniu przybyszów jest działaniem szczególnie 
niegodziwym. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby „promo-
wać pozytywny przekaz solidarności w stosunku do migrantów, osób 
ubiegających się o azyl oraz uchodźców” („Odpowiedź uchodźcom 
i migrantom”, 2017).

Do wszystkich przybyszów kierujemy słowa braterskiej miłości. 
Chcemy Was zapewnić o pełnej solidarności, życzliwości i otwar-
tości na Wasze potrzeby. W zmaganiu z trudnościami nie jesteście 
i nie pozostaniecie sami. Łączymy się z Wami we wspólnocie bólu 
i współczucia, ale i wypływającego z wiary przekonania, że barba-
rzyństwo i niesprawiedliwość nigdy nie mają ostatniego słowa.

Apelujemy do wiernych o modlitwy o pokój, sprawiedliwość 
społeczną i ustanie przyczyn przymusowych migracji. Prośmy o po-
trzebne siły dla przybyszów, jak również dla nas samych, dla tych, 
którzy ich przyjmują. Pamiętajmy w modlitwie o tysiącach uchodź-
ców i migrantów, którzy co roku tracą życie na różnych migracyjnych 
i uchodźczych szlakach, w drodze do lepszego świata. Módlmy się 
także za nas samych, abyśmy rozbudzali w sobie i w naszych środo-
wiskach postawy prawdziwej gościnności i autentycznego braterstwa.

Naszemu wysiłkowi w goszczeniu uchodźców i migrantów niech 
towarzyszy błogosławieństwo Boże.

Warszawa, 21 września 2022 r.
Bp Krzysztof Zadarko

Przewodniczący Rady KEP
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek



III. DOKUMENTY BISKUPA 
ŚWIDNICKIEGO

1.  
W OBRONIE PRAWDY I ODPOWIEDZIALNOŚCI  

ZA SŁOWO 

LIST BISKUPA ŚWIDNICKIEGO DO WIERNYCH  
NA NIEDZIELĘ 18 WRZEŚNIA 2022 R.

Ilekroć odczytujemy słowa Pisma Świętego, uświadamiamy so-
bie, że to sam Bóg do nas mówi. Mówi tak samo, jak przemawiał 
dawniej do zgromadzonych słuchaczy. To pokazuje, że Jego słowo 
jest stale aktualne. 

Słowo Boga w naszym życiu okazuje się skuteczne nie tyle wte-
dy, gdy my je czytamy, ale wtedy, gdy pozwalamy Bogu, Jego słowu 
„czytać” nas, nasze życie! Nie tyle my mamy interpretować słowo 
Jezusa, ile Jego słowo ma interpretować nas! Mamy przeglądać się 
w Biblii jak w zwierciadle.

1. Bóg do nas mówi stale i zawsze z miłością
Otwarta Księga Pisma Świętego przypomina mi, że Bóg jest 

zawsze na mnie otwarty, że Jego słowo nigdy się na mnie nie za-
myka, nigdy mnie nie opuszcza. Niezależnie od tego, gdzie jestem, 
jaki mam stan ducha – Jego słowo jest zawsze na wyciągnięcie ręki. 
Musimy stale odświeżać naszą relację ze Słowem, ponieważ od tego, 
jaka jest nasza relacja do słowa Bożego zależy, jak będziemy Pana 
Boga słuchać, a potem – w dalszej konsekwencji – jak będziemy 
traktować drugiego człowieka. Bóg nie przestaje do nas mówić. Co 
mówi do nas dzisiaj?

„Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wiel-
kiej nieuczciwy będzie” (Łk 16, 10).

Te słowa z dzisiejszej Ewangelii kończą przypowieść, którą Jezus 
posłużył się w rozmowie ze swoimi uczniami. Ktoś ją zatytułował: 
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„O nieuczciwym zarządcy”, gdzie właścicielem majątku jest Bóg, 
a zarządcą jest człowiek. Można powiedzieć, że jest to także przy-
powieść o naszym życiu i o naszym powołaniu. Wyrażona myśl bar-
dzo mocno łączy się z tematami poruszanymi w całej przypowieści: 
z problemem wierności, uczciwości oraz stosunku do tych dóbr, jakie 
Pan Bóg nam powierzył.

W jej pierwszej części Jezus podaje zasadę, zgodnie z którą, jeśli 
ktoś chce wypróbować czyjeś umiejętności, zaradność, odpowie-
dzialność lub uczciwość, najpierw powierza mu drobne zadania. 
Dopiero wtedy, gdy spełni je zgodnie z oczekiwaniami, powierza mu 
zadanie ważne i odpowiedzialne. W przeciwnym razie nieuczciwość 
w sprawach, które ktoś uważa za błahe i przez to niewarte większej 
uwagi, może wskazywać na to, że osoba ta będzie tak samo nieuczci-
wa i nierzetelna w sprawach wielkich i ważnych. Jezus w ten sposób 
przypomina nam ważną zasadę autentycznego duchowego wzrostu. 
Tylko wtedy, gdy potrafimy być wierni w małej rzeczy, będziemy 
wierni w sprawach wielkich. Oznacza to także, że czekanie na wiel-
kie okazje do poświęcania się, na powierzanie ważnych życiowych 
zadań i jednocześnie zaniedbywanie małych codziennych spraw, jest 
właściwie życiem w iluzji. Trwonieniem życia, które się toczy.

2. Nasza odpowiedź na słowo Boga
Naszą odpowiedzią na usłyszane słowo Boże ma być konkretny 

czyn, nasze zachowanie i podejmowane codziennie decyzje. Dlatego 
ważne jest, byśmy pytali siebie: jak odpowiadam na usłyszane słowo 
Boże? jakie owoce wydaję w codziennym życiu?

Jeśli dobrze przyjrzymy się naszemu codziennemu życiu, łatwo 
zobaczymy, że te nasze rozliczenia wobec Boga i rachunki sumienia 
nie zawsze są uczciwe. Delikatnie mówiąc, dużo w nich opieszało-
ści, lenistwa, szukania różnego rodzaju przyjemności, nieuczciwości, 
niedbałości. W dodatku to wszystko dokonuje się w obszarze właśnie 
tego majątku i tych talentów, jakie Pan Bóg nam powierzył.

W usłyszanym fragmencie Ewangelii Jezus uświadamia nam ko-
lejny ważny problem: kiedy w naszym życiu chodzi o wzniosłe i naj-
ważniejsze sprawy dotyczące naszego zbawienia, to wówczas my 
– „synowie światłości” – często nie podejmujemy radykalnych i zde-
cydowanych decyzji. Jesteśmy wtedy dość obojętni, zrezygnowani, 
a niekiedy nawet zalęknieni. Nie ma w nas wystarczającej energii ani 
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głębszej motywacji. Mimo, że pozornie nasze codzienne rachunki 
mogą się zgadzać, to w rzeczywistości nasza głębia wiary może się 
okazać niewystarczająca, a my i tak tego nie będziemy zauważać. 
Czasem dzieje się to w przekonaniu, że wyrwanie się z naszego dusz-
nego kręgu przyzwyczajeń jest niemożliwe albo że i tak to nic nie da. 
Wtedy łatwo godzimy się na to, do czego już zdążyliśmy się przy-
zwyczaić przyzwalając, aby zło coraz bardziej niszczyło nasze życie.

Dzisiaj Jezus uświadamia nam bardzo wyraźnie, że w sprawach 
materialnych jesteśmy o wiele bardziej roztropni i zapobiegliwi 
aniżeli w życiu duchowym. Dlatego – zgodnie z usłyszaną dzisiaj 
przypowieścią – konieczne jest ułożenie właściwej hierarchii war-
tości i relacji między doczesnością a światem nadprzyrodzonym, bo 
„żaden sługa nie może dwom panom służyć”. Jezus nigdy nie godzi 
się na bierny, ospały styl życia chrześcijanina, zwłaszcza tam, gdzie 
w grę wchodzi wartość najwyższa, jaką jest prawda o naszym zba-
wieniu. Spróbujmy dzisiaj zapytać siebie: czy nie dzielę swojego 
życia na kawałki: trochę dla Jezusa, a trochę dla siebie? Czy jestem 
wierny w małych rzeczach?

3. Nasza odpowiedzialność za ludzkie słowo
Po refleksji dotyczącej naszej odpowiedzi na usłyszane słowo 

Boże trzeba teraz zapytać, jaka jest nasza odpowiedzialność za słowo, 
jakie kierujemy do innych? Czy jestem wierny danemu słowu? Czy 
pozostaję odpowiedzialny za słowo, które kieruję w stronę drugiego 
człowieka? Warto sobie na nowo uświadomić, co tak naprawdę do-
konuje się, kiedy wypowiadamy określone słowa do drugiego czło-
wieka: na ile to, co wypowiadam wpływa na mój duchowy rozwój, 
a z drugiej strony na postawę i dobro człowieka, do którego mówię?

Wypowiedziane słowo pozwala mi otworzyć moje wnętrze przed 
drugą osobą. Słowo jest najprostszym sposobem wyrażania drugiemu 
tego, co myślę i co czuję. To słowo może stać się – i często tak się 
dzieje – wielkim wsparciem, umocnieniem ducha lub pokrzepieniem 
w chwilach trudnych. Ale bywa i tak – niestety coraz częściej – kiedy 
słowem usiłuje się zniszczyć w drugim człowieku dobro, które z ta-
kim trudem budowane było przez lata, a nawet całe życie.

Wydaje się, że w wielu ludziach jest dziś tyle złych emocji, frustra-
cji jak nigdy wcześniej. Fałszuje się prawdę i manipuluje się słowem 
na różne sposoby. Coraz częściej jesteśmy świadkami narastającego 
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problemu, jakim jest obmowa, pomówienie, oszczerstwo, fałszywe 
oskarżenie nasycone nienawiścią. Odbija się to negatywnie na bu-
dowanych relacjach społecznych, które są bezpowrotnie niszczo-
ne. Wśród grzechów, które wymienia i szeroko opisuje Katechizm 
Kościoła Katolickiego znajduje się szereg wykroczeń przeciw praw-
dzie, np.: kłamstwo, fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo, po-
chopny sąd, obmowa, oszczerstwa, które niszczą dobre imię i cześć 
bliźniego (KKK n. 2475-2487). Przypomnijmy sobie, jak często pa-
pież Franciszek przestrzega przed plotkami i obmową, które uważa 
za bardzo ciężkie grzechy.

Do grzechów, które najmocniej zniesławiają innych należą z pew-
nością: pochopne osądy i niesprawiedliwe krytyki, obmowy, oszczer-
stwa i krzywoprzysięstwa. Zauważamy, że krytyka i osądy bliźnich 
są dzisiaj niemal na porządku dziennym. Człowiek bywa niemal na-
tychmiast oceniany i zaszufladkowany już od pierwszego spotkania. 
Etykietki doklejane w szkole, a nawet we wczesnym dzieciństwie 
towarzyszą nieraz do końca życia i zdarza się, że są też źródłem cier-
pienia i zranień przez długie lata. Nawet małe przejęzyczenie lub błąd 
może stać się niesprawiedliwym kryterium oceny całego człowieka. 
A przecież to nie jest prawda w jej właściwym rozumieniu. Jednak 
o wiele cięższy wymiar moralny niż obmowa ma oszczerstwo. Jest to 
bowiem przekazywanie wiadomości negatywnych i przede wszyst-
kim nieprawdziwych, które zniesławiają i mają jeden cel: skompro-
mitować i zniszczyć drugiego człowieka. W dobie Internetu stało się 
to już niemal zwyczajnym środkiem walki politycznej. Kłamliwe 
oszczercze osądy innych rzadko bywają prostowane i aby obronić 
swoje dobre imię, trzeba wstępować na drogę sądową. Niepokojące 
jest jednak to, że czytelnicy nie zadają sobie nawet odrobiny trudu, 
by rewelacje te zweryfikować, ale bezkrytycznie w nie wierzą!

Tym słowem, które do Was dzisiaj kieruję – Siostry i Bracia – 
pragnę też poinformować, że wobec hejtu, jaki w ostatnim czasie 
spotyka mnie osobiście oraz Kościół, który tworzymy, postanowiłem 
przekazać tę sprawę właściwej kancelarii adwokackiej. Jak każdy, 
mam prawo do zachowania dobrego imienia, którego próbuje się 
mnie pozbawić. Nie chodzi tu tylko o moją osobę: czynię to także, 
a może przede wszystkim, w obronie powierzonego mi przez Ojca 
Świętego Kościoła świdnickiego, zwłaszcza kapłanów, którzy już od 
dawna doświadczają niesprawiedliwych oskarżeń i pomówień.
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Zapewne ktoś zapyta: czy nie lepiej nadstawić drugi policzek 
i pokornie przyjąć ciosy – tak jak to uczył Jezus? Pamiętajmy jed-
nak, że Jezus w pewnym momencie odważył się postawił pytanie: 
„dlaczego Mnie bijesz?” (J 18, 23). Trzeba dobrze rozważyć kiedy 
nadstawić drugi policzek, a kiedy się bronić, zwłaszcza jeśli chodzi 
o dobro wspólne.

Siostry i Bracia!
Na zakończenie z całego serca dziękuję Wam za tak liczne słowa 

wsparcia, które stale otrzymuję zarówno od pojedynczych osób, jak 
i całych wspólnot. Dziękuję zwłaszcza za serdeczną modlitwę, której 
potęgi doświadczam od samego początku.

Proszę Was: nie ustawajcie w pokornej modlitwie za Kościół, któ-
rym jesteśmy! Wielu chciałoby widzieć w Kościele jedynie organiza-
cję społeczną, która powinna zajmować się osobami zepchniętymi na 
margines życia, niepełnosprawnymi, biednymi, odrzuconymi przez 
społeczeństwo. Ten obszar to niewątpliwie ważna sfera działalności 
Kościoła, ale nie jest jedyna, nawet nie najistotniejsza. Kościół jest 
przede wszystkim rzeczywistością zbawczą, ma pomagać ludziom 
w nawracaniu się i prowadzić ich do zbawienia. I ma to czynić za-
wsze: ma „nastawać w porę i nie w porę” (2 Tm 4, 2).

Naszym chrześcijańskim obowiązkiem, zarówno duchownych, 
jak i świeckich, jest ostrzeganie przed złem, bez względu na to, czy 
się to komuś podoba, czy nie. Kościół nie może zrezygnować ze 
swojej tożsamości, z prawd wiary, prawa moralnego i misji, mimo 
zmieniającego się obrazu świata. Święty Jan Paweł II często od-
woływał się do znanej nam mądrości: Stat crux dum volvitur orbis 
– Krzyż stoi, chociaż świat się zmienia. Bądźmy rozważni: diabeł 
nigdy nie zrezygnuje z kłamstwa. To jest jego oręż, którym się posłu-
guje w każdym czasie.

Na koniec pamiętajmy: nie wolno nam się lękać! Jesteśmy naro-
dem o chrześcijańskich korzeniach – to zawsze było i jest źródłem 
naszej siły. Brońmy się bardziej zdecydowanie przed ateizacją 
i dechrystianizacją naszego życia. Nie pozwólmy deptać katolic-
kiej wiary w naszym życiu i w życiu naszych rodzin. Nie żyjmy jak 
poganie, których bogiem stał się pieniądz, fałszywie pojmowana 
nowoczesność, pogoń za przyjemnościami i medialny rozgłos. 
Pamiętajmy, że na końcu naszych dni Pan Bóg każdego z nas będzie 
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rozliczał z gospodarowania „powierzonym majątkiem”, otrzymany-
mi talentami. Czy je pomnażam, czy trwonię? Największym naszym 
majątkiem jest nasze życie, nasze powołanie i wiara.

Dzisiaj świat potrzebuje autentycznych świadków wiary. Bądźcie 
blisko Chrystusa! Trzymajcie się blisko Matki Najświętszej! Niech 
św. Józef, do którego pomocy uciekają się uciskani, cierpiący nie-
sprawiedliwość, zdradzeni i opuszczeni, wyprasza potrzebne łaski 
dla naszego codziennego życia.

Trwajcie mocni w wierze!

Świdnica, 14 września 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

2.  
BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA! 

SŁOWO BISKUPA ŚWIDNICKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ  
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Jest tradycją, że w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny we wszystkich kościołach naszej diecezji zbierane są 
ofiary na budujące się kościoły. Trwają prace budowlane w kilku pa-
rafiach. Niektóre są już na etapie wykończenia, inne wymagają jesz-
cze dużej pracy. Z ofiar zbieranych w tym dniu wspieramy parafialne 
wspólnoty, które z coraz większym trudem wznoszą swoje kościoły.

W tym roku chciałbym, abyśmy solidarnie wspierali budującą się 
świątynię Bożego Miłosierdzia w Bielawie. Jest moim wielkim pra-
gnieniem, aby ta świątynia w przyszłości stała się w naszej diecezji 
Centrum Bożego Miłosierdzia i modlitwy o pokój. Prace związane 
z budową tego miejsca są już zaawansowane. Jednak potrzeba jesz-
cze wsparcia dla parafialnej wspólnoty, która z takim trudem i po-
święceniem od kilkunastu lat zmaga się z tym dziełem. Proszę Was 
zatem, Siostry i Bracia, abyście składając w tym roku swoją ofiarę 
pomyśleli o pomocy dla tego właśnie dzieła.
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Dzisiaj, w świecie rozdartym niezgodą, tak bardzo potrzeba nam 
pokoju. Wobec zagrożeń i informacji, jakie płyną ze świata, tylko 
zawierzenie Bożemu Miłosierdziu i Matce Najświętszej – Królowej 
Pokoju może ocalić świat i naszą Ojczyznę. Jest wiele miejsc w naszej 
diecezji, gdzie każdego dnia wybrzmiewa pokorna modlitwa o pokój, 
począwszy od małych kaplic zakonnych czy szpitalnych, aż po wiel-
kie świątynie, bazyliki i sanktuaria. Chciałbym, aby do tych miejsc 
dołączyła także i ta budująca się świątynia Bożego Miłosierdzia 
w Bielawie.

Święty Jan Paweł II – dokładnie 20 lat temu – wołał z Łagiewnik: 
„Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu 
Boga świat znajdzie pokój, a człowiek znajdzie szczęście! […] 
Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Jan Paweł II, homilia podczas 
Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, 17 sierp-
nia 2002 r.).

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia – Królowa pokoju, która na 
Kalwarii usłyszała słowa Jezusowego testamentu miłości, pomaga 
nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosier-
dzia. Niech uprosi upragniony pokój dla Ukrainy, dla świata i na-
szej Ojczyzny.

Świdnica, 6 sierpnia 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

3.  
DEKRET USTANOWIENIA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU  

FORMACJI STAŁEJ

Zgodnie z założeniami dokumentu „Droga formacji prezbite-
rów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (por. nr 
368), zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 
16 czerwca 2021 roku, ustanawiam Diecezjalny Instytut Formacji 
Stałej duchownych diecezji świdnickiej.

Celem Instytutu jest prowadzenie studium dla osób duchow-
nych na różnych etapach duszpasterskiej posługi. Organizowane 
zajęcia formacyjne oraz szkolenia, uwzględniające zdobyte już 
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doświadczenie pastoralne, mają służyć integralności, stopniowo-
ści i ciągłości formacji zapoczątkowanej na etapie przygotowania 
do święceń.

Formacja obejmuje przede wszystkim dwie grupy prezbiterów:
• od 3. do 8. roku kapłaństwa – studium wikariuszowskie,
• od 9. do 15. roku kapłaństwa – studium proboszczowskie.
Przygotowanie programu formacyjnego oraz koordynowanie 

działań Instytutu należy do Dyrektora Instytutu, który może być 
wspierany przez odpowiednich formatorów.

Miejscem formacji – do czasu innych ustaleń – jest Dom 
Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli w Bardzie.

Świdnica, dnia 16 czerwca 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

4.  
DEKRET USTALENIA GRANIC PARAFII PW. MATKI BOŻEJ  

CZĘSTOCHOWSKIEJ W WAŁBRZYCHU

Na terenie Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wałbrzychu, erygowanej Dekretem Biskupa Świdnickiego z dnia 
18 czerwca 2010 r., l.dz. 798/2010, powstały nowe zabudowania 
mieszkalne. Dotyczy to także okolicy budowanego kościoła, który 
w przyszłości będzie służył wiernym Parafii oraz pobliskim miesz-
kańcom Szczawna-Zdroju.

W dniu 24 lutego br. Proboszcz Parafii zwrócił się z prośbą o po-
szerzenie granic Parafii. Po przeprowadzonych konsultacjach, zgod-
nie z kan. 515 § 2 KPK, postanawiam, co następuje:
1. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu obej-

muje część terytorium miasta Wałbrzych – dzielnicę Konradów 
ograniczoną: granicą administracyjną miasta na północy 
i zachodzie, na południu przedłużoną wzdłuż granicy lasu przy 
działkach ul. Oruby aż do dawnej linii kolejowej, na wschodzie 
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– dawną linią kolejową, ul. Daszyńskiego (włącznie), ul. Miłosną 
(włącznie), granicą miasta na wschodzie; oraz część terytorium 
miasta Szczawno-Zdrój przyległą do Wałbrzycha: ograniczo-
ną granicą cmentarza przedłużoną na północ do granicy miast, 
a ponadto działki położone na północ od granicy miast przy 
ul. Baczyńskiego i ul. Okólnej.

2. W granicach Parafii znajdują się ulice miasta Wałbrzych: 
Baczyńskiego, Daszyńskiego (od nr 19 nieparzyste i od nr 24 pa-
rzyste), Fiołkowa, Kopalniana, Miła, Miłosna, Monte Cassino, 
Oruby, Pionierów, Spacerowa, Szarych Szeregów, Źródlana; oraz 
ulice miasta Szczawno-Zdrój: Baczyńskiego, Księdza Jerzego 
Popiełuszki, Okólna.

3. Ewentualna zmiana granic Parafii będzie mogła być dokonana 
po rozpoczęciu sprawowania stałego kultu Bożego w budowa-
nym kościele przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

4. O niniejszych postanowieniach należy poinformować Wiernych 
Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu oraz 
Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Całej Wspólnocie 
Parafialnej z serca błogosławię.

Świdnica, dnia 24 czerwca 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

 Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

________________________
do wiadomości:
1. Parafia pw. MB Częstochowskiej – Wałbrzych,
2. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – Szczawno-Zdrój,
3. Urząd Dziekański Wałbrzych Północ,
4. Urząd Dziekański Wałbrzych Zachód.
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5.  
DEKRET ZATWIERDZAJĄCY STATUT DUSZPASTERSTWA  

WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ  
AD EXPERIMENTUM

Czcigodny ks. dr Julian NASTAŁEK
Duszpasterz Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej

Przychylając się do prośby Czcigodnego Księdza z dnia 15 wrze-
śnia br., zatwierdzam niniejszym Statut Duszpasterstwa Wiernych 
Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej ad experimentum na 
okres trzech lat.

Ufam, że działania podejmowane w Duszpasterstwie, w jedności 
z normami Kościoła, Statutu i wskazaniami Biskupa, będą przyczy-
niać się do pomnożenia chwały Bożej i dobra duchowego wiernych.

Wszystkim Duszpasterzom, Posługującym i Wiernym udzielam 
pasterskiego błogosławieństwa.

Świdnica, dnia 23 września 2022 r.
† Marek Mendyk 
Biskup Świdnicki

 ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

6.  
DEKRET OKREŚLAJĄCY PODSTAWOWE NORMY FORMACJI  

SEMINARYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO PREZBITERATU 
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Misja formowania przyszłych prezbiterów jest zadaniem wyma-
gającym szczególnej troski Kościoła. Ze względu na małą liczbę 
alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, 
w porozumieniu z Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskiem 
i Biskupem Legnickim, postanowiłem, że od roku akademickiego 
2022/2023 zostają oni powierzeni formatorom Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (por. Droga 
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formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia [dalej: RIS], 246). Mam nadzieję, że wspólna formacja 
w większej wspólnocie seminaryjnej i akademickiej przyniesie wiele 
dobrych owoców i pozwoli Kościołowi Świdnickiemu cieszyć się 
w przyszłości świętą posługą nowych prezbiterów. Zasady formacji 
alumnów świdnickich w MWSD we Wrocławiu określa odrębne po-
rozumienie. Za zachowanie łączności alumnów z diecezją odpowiada 
delegat Biskupa Świdnickiego ds. formacji alumnów.

Wprowadzony przed rokiem do formacji seminaryjnej etap pro-
pedeutyczny przyniósł wiele owoców dla kandydatów do kapłaństwa 
i wspólnot diecezjalnych. W związku z podjętą decyzją o wspólnej 
formacji seminaryjnej i akademickiej we Wrocławiu, biskupi diece-
zjalni Metropolii Wrocławskiej, po konsultacjach z osobami zaanga-
żowanymi w formację, uznali za potrzebne utworzenie jednego mię-
dzydiecezjalnego ośrodka propedeutycznego dla realizowania etapu 
propedeutycznego dla alumnów wszystkich diecezji Metropolii (por. 
RIS, 259).

Dlatego postanawiam, że osoby zgłaszające pragnienie 
przygotowania się do posługi kapłańskiej w diecezji świdnic-
kiej, będą odtąd rozpoczynać formację seminaryjną w Ośrodku 
Propedeutycznym Seminarium w Świdnicy pod stałą opieką pre-
fekta etapu propedeutycznego. Swoją formację będą następnie kon-
tynuować w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu.

Dzieło formacji zawierzam opiece św. Wojciecha, patrona nasze-
go Seminarium.

Świdnica, dnia 29 września 2022 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

________________________
do wiadomości:
1. JE abp Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Wrocław
2. JE Bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Legnicki – Legnica
3. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej – Świdnica
4. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne – Wrocław
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7.  
DEKRET UTWORZENIA OŚRODKA PROPEDEUTYCZNEGO  

SEMINARIUM W ŚWIDNICY

Misja formowania przyszłych prezbiterów jest zadaniem wyma-
gającym szczególnej troski Kościoła. Wprowadzony przed rokiem do 
formacji seminaryjnej etap propedeutyczny przyniósł wiele owoców 
dla kandydatów do kapłaństwa i wspólnot diecezjalnych.

Ze względu na małą liczbę osób, które zgłaszają pragnienie przy-
gotowania się do święceń w diecezjach Metropolii Wrocławskiej, 
oraz z uwagi na podjętą decyzję o wspólnej formacji seminaryjnej 
i akademickiej we Wrocławiu, biskupi diecezjalni Metropolii, po 
konsultacjach z osobami zaangażowanymi w formację seminaryj-
ną, uznali za potrzebne utworzenie międzydiecezjalnego ośrod-
ka propedeutycznego.

Realizując powyższą decyzję, w porozumieniu z Arcybiskupem 
Metropolitą Wrocławskim i Biskupem Legnickim, zgodnie z nr 
259-260 dokumentu Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio 
institutionis sacerdotalis pro Polonia, powołuję przy Wyższym 
Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej

Ośrodek Propedeutyczny Seminarium w Świdnicy

dla kandydatów do prezbiteratu z diecezji Metropolii Wrocławskiej, 
w którym będą oni odbywać etap propedeutyczny swojej forma-
cji seminaryjnej.

Siedzibą Ośrodka jest budynek Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Świdnickiej w Świdnicy, pl. Wojska 
Polskiego 2, którego alumni lat I-VI swoją formację odbywa-
ją w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu.

Za prowadzenie Ośrodka odpowiada prefekt etapu propedeutycz-
nego, wspomagany przez dodatkowych formatorów. Szczegółowy 
program wychowawczy zatwierdza rektor MWSD we Wrocławiu.

Dzieło etapu propedeutycznego formacji i całą wspólnotę semi-
naryjną powierzam opiece Matki Bożej i św. Wojciecha, modląc się 
o liczne i święte powołania kapłańskie.
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Świdnica, dnia 29 września 2022 r.
† Marek mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

_________________
do wiadomości:
1. JE Abp Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Wrocław
2. JE Bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Legnicki – Legnica
3. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej – Świdnica
4. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne – Wrocław

8.  
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XIX PIESZEJ PIELGRZYMCE  

DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ (1-8 VIII 2022)

Umiłowani Diecezjanie! Bracia i Siostry!
Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas zasłużonego wy-

poczynku po całym roku pracy i nauki. Naznaczony był on jarz-
mem pandemii, a w ostatnich miesiącach także wojną na Ukrainie. 
W tym okresie odbywają się w naszym kraju piesze pielgrzymki, 
a wśród nich ta najbardziej znana na Jasną Górę. Tegoroczna Piesza 
Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej wyruszy z katedry w poniedziałek 
1 sierpnia br. po Mszy Świętej o godz. 8.00 i potrwa do 8 sierpnia. 
Tego dnia około godz. 13.00 pielgrzymi z naszej diecezji dotrą na 
Wały Jasnogórskie, gdzie będę na nich oczekiwał.

Hasło naszej pielgrzymki brzmi „Wolni i Wyzwalający”. Te sło-
wa pielgrzymi będą rozważać podczas swoich rekolekcji w drodze. 
Tak bardzo potrzeba dziś, abyśmy wszyscy byli ludźmi wolnymi od 
lęku, zniewoleń, nienawiści i grzechu. Potrzeba, abyśmy świadectwo 
naszego wyzwolenia i prawdziwej wolności zanieśli ludziom, którzy 
są zniewoleni przez zło, często nawet nie zdając sobie z tego spra-
wy. Pierwszym krokiem, aby poczuć się wolnym jest uświadomienie 
sobie swojego zniewolenia, czyli tego, co odbiera nam pokój ducha 
i powoduje lęk. Święty Paweł przypomina: „Ku wolności wyswobo-
dził nas Chrystus” – tylko w Nim jesteśmy wolni.
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Na wakacyjne dni życzę wam prawdziwej pogody ducha i rado-
ści, które płyną ze świadomości, że jestem wolny – wolny od grze-
chu. Takiej wolności nie dam świat. Taką wolność może dać tyl-
ko Chrystus!

Bliższe informacje na temat poszczególnych grup, centrów piel-
grzymkowych, spotkań przed pielgrzymowaniem oraz zapisów do-
stępne są na stronie internetowej i profilu Facebooka pielgrzymki 
świdnickiej oraz na stronie internetowej diecezji.

Zapraszam wszystkich chętnych do wyruszenia na pielgrzymi 
szlak, a tych, którzy nie mogą wyruszyć pieszo, zachęcam do ducho-
wego uczestnictwa w tzw. Grupie 7. Na czas owocnego przygoto-
wania i przeżywania XIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej 
na Jasną Górę udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, 
oddając pod opiekę Matki Bożej Świdnickiej organizatorów oraz 
uczestników tegorocznej pielgrzymki. 

† Marek Mendyk 
Biskup Świdnicki

9.  
ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE DOŻYNKI AD 2022 

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN 
W WAMBIERZYCACH

„Co masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7)

Umiłowani diecezjanie,
słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian stanowią wła-

ściwą podstawę dla naszego diecezjalnego dziękczynienia za tego-
roczne plony. Za każdym razem, zgodnie z naszą polską tradycją, do-
żynki są okazją, by odkryć, że jesteśmy wspaniale obdarowani przez 
Stwórcę tym wszystkim, co jest niezbędne do naszego doczesnego 
funkcjonowania. W tym roku także ze szczerą wdzięcznością wobec 
Pana Boga i ludzi spoglądamy na tegoroczne plony zebrane z na-
szych pól, sadów i ogrodów. Cieszymy się tym wszystkim co wydała 
nasza dolnośląska ziemia, by nikomu z nas nie zabrakło chleba, by 
mógł on także być wielkodusznie dzielony z potrzebującymi.

Modlitewną wdzięczność wobec Pana nieba i ziemi, a także wo-
bec wszystkich ludzi trudzących się na roli, tradycyjnie wyrazimy 
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w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, 
w niedzielę 11 IV 2022 o godz. 11.00 podczas Mszy św. sprawowa-
nej przez Biskupa Świdnickiego – Seniora, bpa Ignacego Deca. Po 
niej odbędą się dalsze dożynkowe obrzędy, które stanowią wyjątko-
wy element naszej polskiej kultury.

Zapraszam na diecezjalne dożynki nie tylko delegacje ze wszyst-
kich dekanatów ze swoimi wieńcami dożynkowymi, ale także 
wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, każdego, kto nosi 
w sobie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności za dary Boże, 
które wydała ziemia.

Wszystkim, którzy przybędą do Wambierzyc na dożynkowe świę-
towanie, a przede wszystkim, którzy trudzą się dla nas pracą dla ze-
brania plonów ziemi z serca błogosławię.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

10.  
APEL W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM POLSKIEGO AUTOKARU  

W CHORWACJI

Siostry i Bracia!
Wobec tragedii, jaka wydarzyła się w drodze pielgrzymom zmie-

rzającym do Medjugorie, proszę o serdeczną modlitwę za wszystkich, 
którzy zginęli w tym wypadku, za poszkodowanych i za pogrążone 
w smutku rodziny.

Proszę wszystkich duszpasterzy, aby podczas najbliższych dni 
pośród wielu intencji wypowiadanych w czasie sprawowanej liturgii 
była także modlitwa za poszkodowanych w tej katastrofie.

Łączymy się w bólu i serdecznej modlitwie.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki



IV. KALENDARIUM WYDARZEŃ  
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

LIPIEC
29.06-07.07 Posługa duszpasterska biskupa seniora Ignacego 

Deca dla Polonii w USA. Udział w pielgrzymce 
Rodziny Radia Maryja do sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii.

01.07.2022 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kłodzku z okazji 15-lecia powsta-
nia 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
im. Bronisława Prugara-Ketlinga, stacjonującego 
w Kłodzku.

02-08.07.2022 Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej 
w parafii katedralnej w Świdnicy. Powitanie obrazu 
przy pomniku św. Jana Pawła II, procesja różańco-
wa ulicami miasta oraz przewodniczenie Mszy św. 
w katedrze przez Biskupa Świdnickiego (02.07.); 
koncert uwielbienia w katedrze w wykonaniu Pawła 
Dudzika (03.07.); modlitewne czuwanie po wieczor-
nej Mszy św. w intencji dzieci i młodzieży, kobiet, 
mężczyzn, kapłanów i rodzin (04-07.07). W dniu 
zakończenia peregrynacji (08.07) akt zawierzenia 
parafii katedralnej Matce Bożej Łaskawej i procesja 
różańcowa pod przewodnictwem biskupa seniora 
Ignacego Deca.

08-12.07.2022 Druga edycja Sudeckiego Forum Inicjatyw 
w Głuszycy pod hasłem „Wiara – Kultura – 
Ekonomia” organizowanego przez Duszpasterstwo 
Samorządowców i Parlamentarzystów Diecezji 
Świdnickiej, parafię pw. Chrystusa Króla 
w Głuszycy, Gminę Głuszyca oraz Fundację 
Katolicką Inicjatywa Berit.
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11.07.2022 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka podczas dnia wspólnoty ruchu Światło-
Życie w Bardzie.

15-17.07.2022 Jubileusz 250-lecia konsekracji kościoła pw. św. 
Józefa w Świdnicy. W programie obchodów zna-
lazły się m.in.: wystawa plenerowa pt. „Perła 
ukryta pośród kamienic – 250 lat historii kościoła 
św. Józefa w Świdnicy” (Rynek – przed wejściem 
do teatru); sesja historyczna w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa (Rynek 37) z udziałem następujących 
prelegentów: dr Dobiesław Karst, Świdnica, dy-
rektor Muzeum Dawnego Kupiectwa; s. dr Daria 
Klich OSU, Wrocław; ks. dr Stanisław Szupieńko, 
Legnica; mgr Tomasz Jamróg, Świdnica; o. mgr 
Dariusz Laskowski, Świdnica 16.07)(; koncert mu-
zyczny w wykonaniu: Marta Moneta – sopran, Jakub 
Moneta – organy, Katarzyna Szymko-Kawalec – 
skrzypce, Mirosława Druzd – flet. Mszom świętym 
sprawowanym podczas jubileuszu przewodniczyli: 
kapłani pochodzący z parafii i niegdyś w niej pra-
cujący (12.07); o. Arnold Chrapkowski, Przełożony 
Generalny Zakonu Paulinów (15.07); o. Samuel 
Pacholski, przeor Jasnej Góry (16.07) oraz na 
zakończenie obchodów biskup świdnicki Marek 
Mendyk (17.07).

12-15.07.2022 Wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło 
Nowego z archidiecezji wrocławskiej w Szklarskiej 
Porębie. Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka i spotkanie ze stypendystami (14.07).

16-22.07.2022 Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej 
w parafii pw. św. Mikołaja w Świerkach.

31.07.2022 Zakończenie 15-letniej posługi misyjnej 
w diecezji świdnickiej i zamknięcie domu za-
konnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. 
Piotra Klawera (sióstr klawerianek) w Świdnicy. 
Przekazanie części wyposażenia kaplicy zakonnej 
do kaplicy w powstającym Schroniska św. Brata 
Alberta w Świdnicy.
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SIERPIEŃ
01.08.2022 Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa 

Adama Bałabucha i z udziałem biskupa seniora 
Ignacego Deca na rozpoczęcie XIX pieszej piel-
grzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górę pod 
hasłem „Wolni i wyzwalający”. Odprowadzenie 
pielgrzymów przez Księży Biskupów do roga-
tek Świdnicy.

07.08.2022 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka z okazji obchodów 500-lecia kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach.

08.08.2022 Powitanie pielgrzymów świdnickiej pieszej piel-
grzymki przez bpa Marka Mendyka ze szczytu 
Jasnej Góry i Msza św. pod przewodnictwem 
Biskupa Świdnickiego na Wałach Jasnogórskich.

10-14.08.2022 Trzydziesta edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu.

10-20.08.2022 Posługa duszpasterska bpa Marka Mendyka dla 
Polonii w USA.

15.08.2022 Msza św. z okazji 42. rocznicy koronacji figur-
ki Królowej Rodzin i 13. rocznicy ogłoszenia jej 
patronką ziemi kłodzkiej pod przewodnictwem 
bpa Adama Bałabucha; po Eucharystii festyn 
rodzinny połączony polsko-czeskim spotka-
niem transgranicznym.

24-28.08.2022 Jubileuszowa 60. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, 
w 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki, pod 
patronatem m.in. bpa Marka Mendyka, biskupa 
świdnickiego i Piotra Glińskiego, ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W najpiękniejszych 
miejscach Kudowy: w Teatrze Zdrojowym, Sali 
Koncertowej w Pijalni Wód Mineralnych, na bal-
konie Sanatorium „Polonia”, a także w kudow-
skich kościołach wystąpiło kilkudziesięciu śpie-
waków i muzyków z Polski, Ukrainy, Białorusi, 
Gruzji i Austrii. Odbył się także korowód, 
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w którym artyści, mieszkańcy Kudowy oraz wszy-
scy chętni przeszli ulicami miasta w strojach z epoki 
Stanisława Moniuszki.

27.08.2022 Doroczna konferencja dla katechetów świeckich 
i zakonnych sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej 
w Bardzie: Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka; prelekcja p. prof. Anny Zelmy 
pt. „Towarzyszenie katechizowanym w procesie 
wszechstronnego rozwoju”; pożegnanie przez kate-
chetów ks. dra Marka Korgula, wieloletniego dyrek-
tora Wydziału Katechetycznego oraz powitanie na 
tym stanowisku ks. dra Damiana Mroczkowskiego.

 Druga pielgrzymka rowerowa sprzed katedry 
w Świdnicy do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej 
Rady w Sulistrowiczkach w intencji osób uzależnio-
nych, zainicjowana przez ks. Rafała Chudego, diece-
zjalnego duszpasterza trzeźwości oraz ks. Krzysztofa 
Ora, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.

29-30.08.2022 Doroczne konferencje rejonowe dla duchowień-
stwa diecezji świdnickiej w Sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu dla dekana-
tów północnych i centralnych (29.08) oraz w domu 
parafialnym przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kłodzku dla dekanatów południowych 
(30.08).

WRZESIEŃ
01.09.2022 Pierwsza diecezjalna inauguracja roku szkolne-

go 2022/2023 z udziałem bpa Marka Mendyka 
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Olesznej.

02-04.09.2022 Posługa duszpasterska biskupa seniora Ignacego 
Deca w PMK Anglii i Walii; udział w 68. 
Pielgrzymce do Aylesford.

03.09.2022 XVIII Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych 
przebiegający pod hasłem „Łączy nas mi-
łość”. W programie: Msza św. polowa pod 
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przewodnictwem biskupa świdnickiego Marka 
Mendyka oraz piknik z licznymi atrakcjami (m.in. 
warsztaty z rękodzieła, malowanie na folii, zaba-
wa taneczna).

 Obchody 50-lecia powstania parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach i dożyn-
ki parafialne. Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Marka Mendyka.

04.09.2022 Msza św. o pokój sprawowana przez bpa Marka 
Mendyka na terenie byłego obozu koncentracyjnego 
w Gross-Rosen w Rogoźnicy.

 Obchody 75-lecia objęcia parafii pw. Chrystusa 
Króla w Polanicy-Sokołówce przez ojców sercanów 
białych oraz piąta rocznica ustanowienia diecezjal-
nego sanktuarium MB Fatimskiej. Mszy św. prze-
wodniczył o. Wojciech Kotowski, przełożony pro-
wincji polskiej Zgromadzenia Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi.

 Spotkanie sympatyków „Camino” w Centrum 
Edukacji Katolickiej w Świdnicy; zaprezentowanie 
idei „Camino” i przygotowanie przejścia sowiogór-
ską drogą św. Jakuba w diecezji świdnickiej.

05-08 IX 2022 Rekolekcje dla kapłanów w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Świdnicy, prowadzone przez o. 
Sylwestra Cabałę CSsR.

11.09.2022 Diecezjalne dożynki w sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Wambierzycach, przebiegające 
pod hasłem „Co masz, czego byś nie otrzymał?” 
(1 Kor 4, 7). Mszy św. przewodniczył biskup senior 
Ignacy Dec.

11-17.09.2022 XII Tydzień Wychowania w Polsce.
12.09.2022 Druga rocznica ingresu bpa Marka Mendyka do ka-

tedry świdnickiej.
 Pierwsza rocznica beatyfikacji kard. Stefana 

Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.
14.09.2022 Dzień Modlitw za Ukrainę ogłoszony z inicjatywy 

Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), ce-
lem wsparcia duchowego dla walczących o wolność 
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i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności 
z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie 
o sprawiedliwy pokój, o uwrażliwienie wspólnoty 
międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom 
wojennym oraz o nawrócenie i opamiętanie dla 
sprawcach tej napaści.

16-18.09.2022 Przejście sowiogórską drogą św. Jakuba w diece-
zji świdnickiej; pierwszy odcinek Ślęża – Bielawa 
(16.09); drugi odciek drogi: Bielawa – Nowa Ruda 
Słupiec (17.09) i trzeci etap: Nowa Ruda Słupiec – 
Wambierzyce (18.09).

17.09.2022 Doroczne spotkanie młodych diecezji świdnic-
kiej w formule Festiwal Light for Life pod hasłem 
„Pokój Wam!” zgromadziło ponad 1000 młodych 
ludzi. W programie m.in.: Msza św. pod przewod-
nictwem bpa Marka Mendyka; nabożeństwo słowa 
z modlitwą o pokój; świadectwa i panel dyskusyjny 
z udziałem prelegentów: Magdaleny Czech, Joanny 
Jóźwiak, ks. Rafała Główczyńskiego i Krzysztofa 
Sowińskiego; koncerty zespołów Muode Koty 
i Owca.

19-21.09.2022 Rekolekcje dla dekanalnych duszpasterzy Służby 
Liturgicznej i młodzieży w diecezjalnym domu 
rekolekcyjnym w Bardzie, poprowadzone przez 
ks. dra Kacpra Radzkiego z archidiecezji wrocław-
skiej. Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka i spotkanie z uczestnikami rekolekcji.

 Ogólnopolskie spotkanie patrologów w gmachu 
WSD w Świdnicy, debatujących na temat angelo-
logii u ojców Kościoła. Mszy św. na rozpoczęcie 
obrad przewodniczył bp Adam Bałabuch.

23.09.2022 Święto patronalne Hospicjum św. o. Pio pro-
wadzonym przez Stację Opieki NZOZ Caritas 
Diecezji Świdnickiej. Mszy św. przewodniczył bp 
Adam Bałabuch.

23-25.09.2022 VII edycja „Przystanku Niepodległości” na zie-
mi kłodzkiej pod hasłem: „Rok 2022 – Rokiem 
Romantyzmu Polskiego”, z udziałem Polaków 
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z różnych stron kraju zatroskanych o dobro 
Ojczyzny. Wydarzenie organizowane pod honoro-
wym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego i duchowym patronatem bpa Marka 
Mendyka, ordynariusza świdnickiego.

24.09.2022 Inauguracyjny koncert organowy w katedrze w wy-
konaniu Jakuba Monety w ramach drugiej edycji 
Festiwalu Młodych Mistrzów.

25.09.2022 Pierwsze śluby pustelnicze br. Elizeusza, pustelnika 
mieszkającego od ponad 20 lat w pustelni na górze 
Cierniak w parafii pw. św. Mikołaja w Radochowie. 
Uroczystości przewodniczył ks. Marek Korgul, die-
cezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowa-
nego i stowarzyszeń życia apostolskiego. We Mszy 
św. uczestniczyli ks. Krzysztof Pełech, proboszcz 
parafii w Radochowie; ks. Aleksander Trojan, dzie-
kan dekanatu Lądek-Zdrój, ks. Paweł Paździur, 
proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Złotym Stoku oraz ks. Marek Krysiak. Obecna 
była najbliższa rodzina, a także spore grono miesz-
kańców Radochowa i okolic.



V. KOMUNIKATY ŚWIDNICKIEJ KURII 
BISKUPIEJ

1.  
TERMINY REKOLEKCJI KAPŁAŃSKICH W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

1. Dwa turnusy dla kapłanów:
• 05-08 IX 2022 r. – Wyższe Seminarium Duchowne 

w Świdnicy). Prowadzący: o. Sylwester Cabała CSsR
• 14-17 XI 2022 r. – Dom Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej 

im. św. Anieli w Bardzie. Prowadzący: o. Ryszard Wróbel 
OFMConv

2. Rekolekcje dla ojców duchownych dekanatów
• 12-14 IX 2022 r. – Dom Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej 

im. św. Anieli w Bardzie.

3. Rekolekcje dla dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej 
i dekanalnych duszpasterzy młodzieży

• 19-21 IX 2022 – Dom Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej im. 
św. Anieli w Bardzie. Prowadzący: ks. dr Kacper Radzki

4. Rekolekcje dla księży dziekanów
• 21-23 XI 2022 r. – Dom Rekolekcyjny Diecezji Świdnickiej 

im. św. Anieli w Bardzie.
Ks. Krzysztof Ora

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2.  
KONFERENCJA REJONOWA  

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I ZAKONNYCH

Drodzy Katecheci,
Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, 

że – zgodnie z zapowiedzią – konferencja rejonowa dla katechetów 
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świeckich i zakonnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 
2022/23 odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. w Bardzie.

Początek o godz. 9.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu.
W programie jest przewidziana – jak zawsze – Eucharystia pod 

przewodnictwem i z homilią bpa Marka Mendyka, wręczenie misji 
kanonicznych oraz listów gratulacyjnych, konferencja oraz komuni-
katy. Przewidywane zakończenie spotkania ok godz. 14.30.

Przypominam, że obecność wszystkich katechetów na tym spo-
tkaniu szkoleniowo-formacyjnym jest obowiązkowa. Należy tak za-
planować udział w konferencji, aby bez problemu uczestniczyć we 
wszystkich punktach dnia skupienia (od pierwszego do ostatniego).

Katecheci, którzy z ważnych powodów nie będą mogli 
uczestniczyć w spotkaniu, proszeni są o usprawiedliwienie swo-
jej nieobecności.

Gdyby ktoś jeszcze nie zgłosił faktu przejścia na emeryturę, prosi-
my to uczynić do dnia 23 sierpnia mailowo lub telefonicznie.

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

3.  
KONFERENCJA REJONOWA  

DLA DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

29 VIII 2022 – godz. 14.00-16.00 – Wałbrzych, Sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego (dekanaty północne i centralne);

30 VII 2022 – godz. 14.00-16.00 – Kłodzko, dom parafialny przy 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (dekanaty południowe).

Porządek konferencji:
• godz. 14.00 – Liturgia Godzin (modlitwa popołudniowa). 

Księża proszeni są o zabranie ze sobą tekstów LG;
• obrady;
• okolicznościowa konferencja – ks. Wiesław Kamiński (Łódź);
• komunikaty.
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Księża Dziekani proszeni są o sporządzenie listy uczestników du-
chowieństwa z dekanatu.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

4.  
NABÓR DO SZKOŁY ANIMATORA PARAFIALNEGO

W związku z zamiarem uruchomienia w październiku br. 
Diecezjalnej Szkoły Animatora Parafialnego, Księża Proboszczowie 
proszeni są o zgłoszenie 2 osób z parafii, które po przejściu rocznego 
przygotowania mogłyby włączyć się w dzieło ewangelizacyjno-for-
macyjne w parafii (prowadzenie spotkań, animacja wydarzeń para-
fialnych itp.).

Kandydaci zgłaszani do 20 IX do Wydziału Duszpasterskiego 
Świdnickiej Kurii Biskupiej powinni być pełnoletni, duchowo i inte-
lektualnie usposobieni, posiadać naturalne predyspozycje sprzyjające 
komunikacji i nawiązywaniu relacji.

Zajęcia będą się odbywały ok. raz w miesiącu, w soboty w diece-
zjalnym domu rekolekcyjnym w Bardzie.

Ze względu na ograniczenia lokalowe o przyjęciu do Szkoły 
Animatora Parafialnego będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

5.  
LIGHT FOR LIFE – FESTIWAL MŁODYCH

Wambierzyce, 17 IX 2022 r.

W sobotę, 17 września 2022 r. w Wambierzycach, odbędzie się, 
już w tradycyjnej formie, kolejna edycja Festiwalu Light for Life. 
W tym roku hasłem przewodnim są słowa Pana Jezusa „Pokój Wam”. 
Słowa te poprowadzą nas przez doświadczenie pokoju międzyludz-
kiego, ale też, co ważne poprzez walkę o pokój wewnętrzny człowie-
ka, taki „którego świat dać nie może”. Pomogą nam w tym: wspólna 
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modlitwa, spowiedź, kreatywne konferencje świetnych prelegentów, 
sakrament pokuty, Eucharystia i wspólnota młodych ludzi. Podczas 
Festiwali zagrają dla nas Muode Koty i Owca.

Ks. Paweł Kilimnik
Dyrektor Domu rekolekcyjnego w Bardzie

6.  
REKOLEKCJE DLA DEKANALNYCH DUSZPASTERZY  

SŁUŻBY LITURGICZNEJ I MŁODZIEŻY

Bardo, 19-21 IX 2022 r.

Od poniedziałku 19 IX do środy 21 XI odbędą się w diecezjalnym 
Domu Rekolekcyjnym w Bardzie rekolekcje dla dekanalnych dusz-
pasterzy Służby Liturgicznej i młodzieży. Rekolekcje, które popro-
wadzi ks. dr Kacper Radzki (archidiecezja wrocławska), zaczną się 
w poniedziałek o godz. 15.00 a zakończą w środę obiadem.

Koszt rekolekcji: 400 zł (płatne po przyjedzie).
Zgłoszenia do 16 IX w Wydziale Duszpasterskim ŚKB dusz-

pasterstwo@diecezja.swidnica.pl, tel. 74 856 44 04 lub w Domu 
Rekolekcyjnym św. Anieli w Bardzie (u ks. Pawła Klimnika).

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

7.  
INFORMACJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY  

KOMUNII ŚWIĘTEJ

W dniach od 23 do 25 września (piątek godz. 18:00 – niedziela 
godz. 15:00) odbędą się rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej. Rekolekcje odbędą się 
w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej – ul. Krakowska 31a, 
57-256 Bardo. Przypominam jednocześnie, że każdy z Braci Szafarzy 
ma obowiązek uczestnictwa w takich rekolekcjach, przynajmniej raz 
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na trzy lata i jest to jednym z warunków przedłużenia upoważnienia 
do pełnienia posługi.

Celem odpowiedniego przygotowania rekolekcji proszę o zgło-
szenie swojego uczestnictwa do dnia 18 września br. Zgłoszenia 
proszę kierować na adres mailowy: papierz-1986@o2.pl lub SMS na 
nr telefonu 694546157. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko 
oraz parafię pełnienia posługi. Ofiara za uczestnictwo w rekolekcjach 
wynosi 250 zł.

Na koniec pragnę podziękować wam drodzy Bracia, Nadzwyczajni 
Szafarze Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej, za posługę, którą 
z taką ofiarnością i oddaniem podejmujecie. Niech dobry Ojciec, któ-
rego umiłowanego Syna trzymacie w swoich dłoniach, obdarza Was 
swoim błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna wyprasza 
Wam i Waszym rodzinom wszelkie potrzebne łaski.

Z wyrazami szacunku
Ks. Krzysztof Papierz

Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej

8.  
SYNTEZA KRAJOWA SYNODU 2021-2023

Nadzieje, lęki i obawy
Zadaniem ogłoszonego przez papieża Franciszka XVI Synodu 

Powszechnego jest wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi do 
Kościoła. Proces szerokich konsultacji na temat kondycji Kościoła, 
do których zaproszeni zostali wszyscy, także niekatolicy, wywołał 
różne reakcje, które sprowadzić można do czterech postaw:

1. entuzjazm i wdzięczność za stworzenie przestrzeni i danie moż-
liwości zabierania głosu w Kościele, zwłaszcza przez świeckich;

2. lęk, dystans i nieufność przed wejściem na drogę synodalną 
kojarzoną np. z tzw. drogą niemiecką (m.in. propozycje zmian dok-
trynalnych) oraz rozbudzeniem roszczeniowości wobec Kościoła;

3. obawa i niedowierzanie, czy jako zwykli chrześcijanie mamy 
coś do powiedzenia papieżowi i czy głos wiernych świeckich będzie 
w ogóle usłyszany;
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4. zauważalny brak zainteresowania wśród wielu księży, świec-
kich, a nawet wśród prężnie działających wspólnot, których człon-
kowie nie odczuwali potrzeby osobistego włączenia się w synod lub 
tylko delegowali do udziału w nim swoich przedstawicieli.

Te wątpliwości i nadzieje ilustrują następujące przykładowe 
wypowiedzi: „Czy jest możliwe rzetelne zebranie i opracowanie 
wszystkich głosów Ludu Bożego w tej sprawie? I tak o ostatecznej 
wymowie wszystkich wypowiedzi zadecydują sprawozdawcy”; „Po 
co jest ten synod!”; „Jaki jest jego rzeczywisty sens?”; „Rozmowa 
o Kościele jest bardzo potrzebna [...] odpowiada na głębokie pragnie-
nia związane z przeżywaniem wiary”.

Postawy wobec synodu rzutowały na jego wyraźną kontestację 
lub co najmniej niedostrzeganie jego znaczenia. Należy podkreślić, 
że w proces synodalny nie włączyła się zarówno większość wier-
nych świeckich, jak też duża liczba księży, którzy nie brali „udziału 
w spotkaniach synodalnych prezbiterium dekanalnego, ignorowali 
zaproszenia do organizowania spotkań synodalnych w swoich para-
fiach czy też jednostronnie zdominowali spotkania, ukierunkowując 
je tak, że nie było możliwości swobodnego wyrażania własnych 
poglądów czy uwag”. Nie pomogło nawet przymuszanie – mające 
miejsce w niektórych diecezjach – do zorganizowania parafialnego 
zespołu synodalnego. Nie należy uogólniać tego wniosku na wszyst-
kich księży w Polsce, niemniej jednak dotyka on istotnego problemu 
zaangażowania w synod. Syntezy pokazują, że entuzjazm był i jest 
bardziej po stronie zaangażowanych osób świeckich. Synod angażo-
wał bardziej świeckich niż księży także dlatego, że właśnie ci pierwsi 
uzyskali dzięki niemu możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłu-
chanym. Jak wyraził to jeden z uczestników: „Spotkanie synodalne 
było dla mnie pierwszym doświadczeniem w życiu, gdzie mogłem 
się wypowiedzieć i czułem się słuchanym”. Z drugiej strony „para-
fialne i wspólnotowe zespoły synodalne wyrażały obawy o zlekce-
ważenie wniosków z prac synodalnych, w wielu bowiem ocenach 
i konstatacjach synod nadal pozostaje na obrzeżach parafii i wspól-
not kościelnych”.

Spotkanie
Sam akt spotkania jest pierwszym owocem synodu. Przekształcał 

on lęki i obawy uczestników w budujące doświadczenie. 
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Zaskoczeniem dla wielu uczestników grup dzielenia okazała się 
wzajemna otwartość, szczerość wypowiedzi i chęć wzajemnego słu-
chania indywidualnych doświadczeń. Postawy te były pozbawione 
napięć, konfrontacji oraz wzajemnej krytyki. Wyczuwano obecność 
Bożego Ducha. Wielu uczestników podkreślało po spotkaniach, że 
doświadczyli umocnienia w wierze. Wskazywano jednocześnie, 
że brak dialogu, słuchania siebie nawzajem i otwartości na Bożego 
Ducha we wspólnocie sprawia, iż Kościół staje się bezduszną insty-
tucją, rozwiązującą własne problemy jedynie „po ludzku”. Spotkania 
organizowano w taki sposób, aby pozwalały na autentyczność. 
W jednej z diecezji, w której pracowano przede wszystkim meto-
dą spotkań małych zespołów (12-osobowe grupy), założono, że 
w spotkania synodalne na poziomie parafii zaangażowane będą tyl-
ko osoby świeckie. Było to świadome działanie, które miało na celu 
ułatwienie otwarcia się osobom, które mogłyby czuć się skrępowane 
obecnością księży. Z kolei księża włączeni zostali do właściwych im 
zespołów synodalnych pracujących równolegle, aby w takiej grupie 
– wraz z innymi księżmi – mogli prowadzić dialog, wykorzystując te 
same pytania i przygotowując się w ten sposób do podjęcia dialogu 
z parafianami po zakończeniu cyklu czterech spotkań. Ta świadoma 
strategia pokazuje nie tylko, że zdawano sobie sprawę z typowych 
przeszkód komunikacyjnych, ale również, że synod potraktowa-
no poważnie i wiązał się on z różnymi oczekiwaniami. Natomiast 
w innych miejscach podkreślano wartość wspólnego spotkania 
świeckich/parafian ze swoimi duszpasterzami (przede wszystkim 
proboszczem). Zwrócono uwagę na wyjątkowość takiej formy budo-
wania więzi z Kościołem i w Kościele oraz na fakt, że synod stanowił 
bardzo wartościowe doświadczenie.

Mimo przeciwstawnych niekiedy opinii uczestnicy grup syno-
dalnych doceniali możliwość spotkania, zaczynanego i kończonego 
modlitwą, oraz swobodnej rozmowy. Spotkania przenikała wrażli-
wość na siebie nawzajem, bez sporów i kłótni, a jednocześnie świa-
domość różnic dzielących uczestników. „[Spotkanie] pokazało nam, 
co o sobie wiemy i czy potrafimy tym się dzielić i słuchać. Wydobyło 
z nas lęki przed całkowitym zaufaniem Bogu i sobie nawzajem. 
Doświadczenie to wskazuje nam znaczenie rozeznawania wspólno-
towego”; „Panowała atmosfera prawdziwej jedności mimo różnic; 
łączyła wszystkich członków chęć dobra dla Kościoła (czasem różnie 
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rozumianego, ale zawsze z szacunkiem dla poglądów innych). Po 
spotkaniu wiele osób jeszcze rozmawiało na różne tematy. Jako koor-
dynator grupy mogę napisać, że czuło się działanie Ducha Świętego 
między nami”. Synod przekonał, że spotkanie bez pośpiechu, gdy 
jest czas na słuchanie siebie nawzajem, przynosi owoce.

Towarzyszenie
Całe ludzkie życie to pielgrzymowanie przez ziemię, to wę-

drówka, podczas której spotykamy wielu ludzi. Jednych na chwilę 
(współpasażer w pociągu, ekspedientka w sklepie), innych na dłu-
gie lata (rodzina, koledzy ze szkoły, z pracy). Człowiek potrzebuje 
innych ludzi, potrzebuje wspólnoty, choć czasem boi się, że wspól-
nota go wchłonie, zabije jego indywidualność. Synod uwypuklił 
zawarte w doświadczeniu wiary przeświadczenie, że życie jest 
„wspólną wędrówką”. We wspólnym wędrowaniu zaś kluczowe są 
relacje z innymi. Wspólnota wiary kształtuje się przede wszystkim 
przez jej wspólne praktykowanie. „Rozmowy synodalne pokazały, 
że musimy wzrastać w tym podążaniu razem. Jak to zrobić? Przede 
wszystkim przez odkrywanie na nowo relacji między kapłaństwem 
powszechnym wiernych a kapłaństwem służebnym biskupów i księ-
ży. Kapłaństwo powszechne jest celem (tj. świętość ludu Bożego), 
a kapłaństwo służebne stanowi narzędzie, by dojść do celu”. Tego 
typu refleksje stanowiły tło dla wyrażania tego, co znaczy „my” 
w Kościele.

Wspólne podróżowanie dzieje się w pierwszym rzędzie w rodzi-
nach. Rodzina jest pierwszym, domowym Kościołem, jest odpowie-
dzialna za przekazywanie wiary. Stawiamy sobie dramatyczne pyta-
nie, czy nasz Kościół obejmuje również nasze rodziny (nasz Kościół 
domowy), a przede wszystkim czy jest w nim jeszcze młodzież. Co 
zrobić, aby nie utracić młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nawet 
jeśli wyszli z rodzin wierzących, nie chcą dalej iść drogą Kościoła 
i nie identyfikują się z nim? To ci, którzy zniknęli, pozostawili puste 
miejsca w ławkach kościołów parafialnych. Dla wielu młodych ludzi 
„Kościół jest smutny”. Młodzież „nie czuje się zachęcona do uczest-
niczenia w życiu Kościoła”, do przyjmowania sakramentów (szcze-
gólnie bierzmowania), do których przygotowanie w opinii młodych 
jest źle prowadzone. „W ten sposób się nie uczestniczy, tylko «zali-
cza»”; „Nikt nigdy nie pokazał mi, że Kościół jest fajny, tylko wciąż 
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mnie do wszystkiego zmuszano”; „Nie może być tak w Kościele, że 
kto ma szczęście, ten w nim zostaje”. Młodzi nie ukrywają, że z prak-
tyk religijnych rezygnują z powodu braku czasu, mnożących się zajęć 
szkolnych i pozaszkolnych, pracy czy zajmowania się planowaniem 
przyszłości. Wątpią także w zasadność sakramentu pokuty. Pytają: 
„Dlaczego mam się spowiadać komuś, kto też grzeszy?”. Od księ-
ży oczekują autentyczności, potrzebują ich nie jako „przyjaciół”, ale 
kierowników i ojców duchownych. „Musimy (my – dorośli i my – 
księża) wysłuchać tego, co zapytani przez nas młodzi odpowiedzieli 
na nasze pytania, bo z udzielonych przez nich odpowiedzi wynika, 
że gorliwość o Kościół pożera ich często znacznie bardziej niż nas”. 
Młodzież niejednokrotnie otwarcie woła o większe zainteresowanie 
się nią w projektowaniu życia wspólnotowego, o uwzględnienie jej 
wrażliwości i mentalności.

Członkowie ruchów i wspólnot, którzy utworzyli grupy synodal-
ne, koncentrują się na wspólnym wędrowaniu. Taka droga z jednej 
strony rozwija i ubogaca, z drugiej jednak zamyka na doświadcze-
nie innych w Kościele. Deklarujemy, że „nasz Kościół” to parafia 
i wspólnoty, do których należymy.

Spotkania synodalne uświadomiły uczestnikom różnorodność 
wrażliwości, sposobów bycia w Kościele i skłaniały do pytania o to, 
co nas łączy. Przestrzenią, w której wszyscy mogą się spotkać, jest 
wspólna modlitwa. Znacznie rzadziej spotykamy się we wspólnym 
działaniu, akcjach ewangelizacyjnych. Często pojawia się wątpli-
wość, czy rzeczywiście tworzymy w parafii wspólnotę. Brak więzi 
wynika z braku zaangażowania księży, w tym proboszcza, parafian, 
pozostawania w ciasnych ramach własnej formacji (wspólnoty i ru-
chy postrzegane są często jako „silosy duchowości” – hermetyczne 
środowiska żyjące dla siebie). Niestety, współcześnie często brakuje 
nam zaangażowania we wspólnotę, nie dostrzegamy innych ludzi, 
a na towarzysza drogi obieramy Internet albo popadamy w inną for-
mę samotności. Najogólniej więc: wspólnoty nie ma i nie będzie bez 
zaangażowania każdego z nas.

Obecność drugich pozwala nam spojrzeć na swoje życie z innej 
perspektywy. Aby stało się to możliwe, trzeba najpierw dostrzec 
innych, poznać ich potrzeby, poglądy, talenty oraz być gotowym im 
pomóc w sposób skuteczny i z poszanowaniem ludzkiej godności. 
W takim kontekście wskazywano szczególnie na osoby poszukujące 
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doświadczenia wiary, skrzywdzone przez duchownych i przez ich 
antyświadectwo, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, 
osoby z kręgu LGBT+, ludzi uwikłanych w nałogi oraz uchodźców. 
Poczucie oddalenia na wspólnej drodze wyrażają również ludzie re-
prezentujący nurt tradycjonalistyczny. Wykluczone czują się niekie-
dy także osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności z mobil-
nością i niemogące przez to uczestniczyć w pełni w życiu wspólnoty 
Kościoła. Brakuje również w parafii łączności między pokoleniami. 
Poza wspólnotą znajdują się ludzie kierujący się fałszywym i stereo-
typowym obrazem Kościoła i katolików, a także niepraktykujący, 
dla których trwanie na peryferiach jest wygodne i jest ich osobi-
stym wyborem. Te grupy i środowiska budzą wyraźnie naszą troskę. 
Jednocześnie pytamy się, czy duszpasterze i zaangażowani wierni 
świeccy nie rezygnują zbyt szybko z zabiegania o osoby mające trud-
ności w wierze i przeżywające kryzysy.

Słuchanie
Większość uczestników synodu była zgodna, że nie potrafimy 

słuchać, że sprawia nam to trudność, wolimy mówić i forsować swo-
je poglądy. Synod ukazał, że ze słuchaniem jest problem również 
w Kościele. Często księża nie słuchają wiernych świeckich, bo nie są 
zainteresowani ich potrzebami, lecz jedynie realizacją planu duszpa-
sterskiego. Świeccy nie słuchają księży lub słuchają ich wybiórczo. 
„Nie ma w Kościele słuchania. Zwierzchnicy Kościoła nie słuchają 
wiernych. Realizują tylko swoje zadania i wyznaczone cele [...]”.

Słuchanie utrudnia przekonanie o własnej nieomylności oraz utar-
te schematy komunikacyjne. „W mojej parafii przeprowadziłem eks-
peryment. Zorganizowałem spotkanie z osobami świeckimi. W ma-
łych grupach księża słuchali wypowiedzi świeckich, ale sami nie 
mogli zabierać głosu. Po spotkaniu wikariusze podkreślali, jak było 
im ciężko nie odzywać się. Pokazuje to, że ksiądz, który nastawiony 
jest na pełnienie roli pasterza i nauczyciela, często nie jest gotowy do 
pełnego wysłuchania opinii innych”. Trudno jest też słuchać siebie 
nawzajem w sytuacji skrajnie odmiennego spojrzenia na Kościół.

Niesłuchanie prowadzi do niezrozumienia, wykluczania, margina-
lizowania. W dalszej konsekwencji skutkuje to zamknięciem, uprosz-
czeniami, brakiem zaufania i lękiem, które niszczą wspólnotę. Gdy 
księża nie chcą słuchać, znajdując wymówkę na przykład w dużej 
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liczbie zajęć, albo gdy pytania pozostają bez odpowiedzi, rodzi się 
w sercu wiernych świeckich poczucie smutku i obcości. Bez słu-
chania, odpowiedzi na trudności wiernych są wyrwane z kontekstu 
i nie dotyczą istoty przeżywanych przez nich problemów, stając się 
pustym moralizatorstwem. Świeccy mają odczucie, że ucieczka od 
szczerego słuchania wynika z lęku przed koniecznością duszpaster-
skiego zaangażowania. Podobne odczucie narasta wówczas, gdy na 
rozmowę i wysłuchanie wiernych nie mają czasu biskupi.

W tym kontekście synod przekonał nas, że w Kościele – mimo że 
niekiedy mamy inne spojrzenie na Kościół, parafię, ewangelizację – 
możliwe są spotkania, których celem jest wysłuchanie siebie nawza-
jem, a nie spór. I to było dobre, wyjątkowe doświadczenie. Dlatego 
podkreślano, że słuchanie nie może sprowadzać się do spotkań 
wspólnot parafialnych, kolędy czy konfesjonału, które – jako prze-
strzenie istniejących spotkań – wskazywali księża. Nie jest również 
słuchaniem zbieranie danych (kartoteka na kolędzie, wywiad w kan-
celarii), które postrzegane jest przez część osób jako zbyt głębokie 
ingerowanie w ich osobiste sprawy czy wręcz inwigilacja. W dobrym 
słuchaniu, którego trzeba się uczyć, jest siła. „Formacja ku misji do-
maga się tego, byśmy się w Kościele nawzajem słuchali. Dotychczas 
jako okazję do spotkania i rozmawiania w Kościele traktowaliśmy 
kancelarię parafialną, wizytę duszpasterską, ewentualnie spotkania 
wspólnoty. Dzięki drodze synodalnej zobaczyliśmy, że doświadcze-
nie bycia wysłuchanym ma wielką wartość i nie potrzeba do tego 
nadzwyczajnych środków, ale przemiany wewnętrznej. Ta przemiana 
zaczyna się od modlitwy, osobistego rozważania słowa Bożego oraz 
otwarcia się na drugiego człowieka. Wymaga ona również odwagi, 
zarówno osób duchownych, których zadaniem jest słuchanie, jak 
i wspólnot, które słuchając, mają włączać innych w życie Kościoła, 
a także osób, które dotychczas nie zabierały głosu w Kościele, aby 
zaczęły mówić szczerze i bez lęku”.

Zabieranie głosu
W trakcie synodu uświadomiliśmy sobie, że brakuje w Kościele 

przestrzeni, w której głos świeckich byłby słuchany oraz usłyszany. 
„Brak otwartości na szczerą wymianę zdań i dyskusję powoduje, 
że jako osoba będąca członkiem Kościoła katolickiego tracę zapał 
i motywację do zaangażowania się w jego struktury, ponieważ mój 
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głos jest najzwyczajniej w świecie lekceważony lub pomijany”. 
Uczestnikom synodu towarzyszyła często niepewność, czy ich głos 
zostanie wysłuchany. Dla wielu konsultacje synodalne były pierwszą 
okazją do zabrania głosu. Szczególnie osoby, które nie należą do żad-
nych wspólnot czy ruchów, ale modlą się na co dzień we wspólnocie 
Kościoła parafialnego, podeszły do nich z dużym entuzjazmem.

Wierni skupiali się przede wszystkim na wyartykułowaniu tego, 
co ich boli we wspólnocie Kościoła na poziomie ogólnym i lokalnym, 
czyli głównie w parafii. Mówiliśmy więc dużo o „ranach Kościoła”. 
„Uczestnicy spotkań synodalnych dzielili się obrazem Kościoła zra-
nionego, dotkniętego skandalami i ludzką biedą, którego grzeszna 
strona związana ze słabością człowieka często powoduje zgorszenie 
i cierpienie. To Kościół często bezradny, dotknięty szokiem zmian, 
który niejednokrotnie powoduje frustrację wiernych, przypominając 
bardziej źle zarządzaną instytucję niż wspólnotę prowadzoną przez 
wyrazistych pasterzy”. Przedstawiano obrazy Kościoła ilustrujące 
jego instytucjonalny, a nie wspólnotowy charakter: „pojazd wy-
magający gruntownej naprawy”, „stary, zalękniony i zmęczony”, 
„konkubina państwa”, „instytucja bez serdeczności”, „organizacja 
o rzekomo religijnym charakterze”, „coś dla starszych pokoleń”. 
Wyrażano przekonanie, że „Kościół jest oderwany od życia, nudny, 
zbyt mało mówi się o wątpliwościach i o tym, co wiara oznacza dla 
nas”. Wskazywano, że dominują w nim „puste słowa, życie i słowa 
nie idą w parze”, a „trudne sprawy w Kościele (nadużywanie władzy, 
skandale seksualne) utrudniają odnalezienie się we wspólnocie”.

W konsultacjach oraz syntezach bardzo wyraźnie słychać było 
ostrą krytykę księży, wynikającą przede wszystkim z własnych do-
świadczeń parafialnych. Duszpasterza postrzegamy jako osobę nie-
obecną i niezaangażowaną, a z drugiej strony mamy świadomość, że 
bardzo go potrzebujemy i poszukujemy przewodników na drogach 
naszej wiary. Nasz stosunek do księży wyraźnie ujawnia napięcie 
między oczekiwaniami i pragnieniami z jednej strony a przykrymi 
realiami z drugiej.

Świeccy zauważają i wysoko cenią u swoich księży świadomość 
powołania, głęboką wiarę, prawdziwą pobożność, życie według 
zasad, dbałość o kult i nauczanie, troskę o człowieka, miłość do 
Kościoła, apolityczność przy jednoczesnym zaangażowaniu w spra-
wy społeczne, bezinteresowność, a przede wszystkim autentyczność 
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i świadectwo. Przywoływano przykłady gorliwych księży, zwłaszcza 
proboszczów, dzięki którym rozwija się duszpasterstwo i wspólnota 
parafialna. Jednocześnie wierni świeccy dostrzegają u kapłanów brak 
wiary i autentycznej pobożności, materializm, łamanie zasad moral-
nych, brak wrażliwości na potrzeby ludzi, niską jakość stosunków 
ze społecznością parafialną i lokalną, błędną wizję antropologicz-
ną, ujawniającą się w skrajnie negatywnym rozumieniu człowieka, 
wreszcie brak budowania relacji między sobą i zaniedbywanie 
własnej formacji. Takie spojrzenie na księży ujawnia głęboki kon-
trast między „kapłanem prawdziwie zaangażowanym” a „kapłanem 
oddelegowanym”. Razi „fenomen niewiary księży”, którzy „zgubili 
Boga” lub niekiedy pokazują, że Kościół to „gigantyczny biznes, 
finansowe konsorcjum”, co przekłada się na poczucie „jeszcze nie 
fizycznego, ale już duchowego braku kapłanów”. W konsultacjach 
synodalnych podkreślano głęboko zakorzeniony i rozpowszechniony 
klerykalizm, za który odpowiedzialni są nie tylko prezbiterzy, ale 
i świeccy wzmacniający takie postawy wśród księży.

„Wyrażając nierzadko ostrą krytykę księży i domagając się zmian, 
wyraźnie podkreślamy, że wypływają one z troski o Kościół i pra-
gnienia charyzmatycznych kapłanów, którzy przez głoszone słowo 
i przykład własnego życia pociągnęliby wiernych do Boga i przycią-
gnęli do Kościoła”.

Krytyce towarzyszyła refleksja o potrzebie modlitwy za prezbi-
terów i wspierania ich w pracy oraz wypracowania przez świeckich 
wcale nie powszechnej gotowości do wzięcia współodpowiedzial-
ności za parafię. Głos krytyki przekładał się na formułowanie 
konkretnych postulatów duszpasterskich. Wśród nich powszechnie 
wymieniano potrzebę głoszenia katechez dla dorosłych, rozwoju 
duszpasterstwa odpowiadającego na autentyczne potrzeby wier-
nych, wzmocnienia (lub zbudowania od początku) duszpasterstwa 
dzieci, młodzieży, rodzin oraz ludzi starszych, jako niewykorzy-
stanego potencjału w życiu parafii, objęcia troską duszpasterską 
osób, które pozostają w różnym stopniu na peryferiach Kościoła 
(zwłaszcza żyjących w związkach niesakramentalnych, osób z nie-
pełnosprawnościami oraz – rzadziej – LGBT+). Postulaty te spro-
wadzają się w dużym stopniu do umiejętności odczytania potrzeb 
duchowych parafian.
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W tym miejscu trzeba podkreślić, że oczekiwania względem dusz-
pasterstwa, które ujawniły się w trakcie synodu nie mają nic wspól-
nego z „usługową” wizją Kościoła. Przeciwnie. Formułowane postu-
laty ujawniły tęsknotę za wspólnotą, więziami i dobrymi pasterzami, 
którzy potrafią towarzyszyć wiernym na drodze ich wiary.

Ważną przestrzenią dla zabierania głosu przez ludzi wierzących 
są media katolickie oraz nowe formy komunikacji. Dostrzegamy 
potrzebę stworzenia ogólnopolskiego, prężnego, profesjonalnego 
portalu, radia, programu telewizyjnego o tematyce chrześcijańskiej, 
z możliwością interakcji rozmówców z różnych kręgów religijnych 
i kulturowych. Podkreślamy rolę nowych mediów w komunikacji 
z wiernymi oraz konieczność ich wykorzystania w nowej ewangeli-
zacji (np. tworzenie internetowych aplikacji, transmisja nabożeństw). 
Ważna jest także płynność przejścia z działalności duszpasterskiej 
w sieci, która w dobie pandemii stała się koniecznością, do duszpa-
sterstwa opartego zasadniczo na spotkaniu bezpośrednim.

Dialog
Synod ujawnił również napięcie między powołaniem Kościoła 

do tworzenia przestrzeni dialogu a praktyką życia w tym zakresie. 
Kościół powinien być wspólnotą, w której zawsze jest miejsce dla 
każdego, żyjącą zgodnie z duchem Ewangelii, stającą w obronie 
słabszych, skrzywdzonych, dyskryminowanych i gotową przyjść im 
z pomocą. To Kościół otwarty na osoby, które z różnych powodów 
nie są z nim w pełnej komunii, ale pragną dojrzewać w wierze. Taki 
„Kościół dialogu jest otwarty na wewnętrzną różnorodność form 
przeżywania wiary, które nie «rywalizują» ze sobą, ale się uzupełnia-
ją. Jest otwarty na rozmowy ze światem zewnętrznym, nie zamyka się 
w elitarnych grupach. Akceptuje odmienność poglądów społecznych 
i politycznych. Jest cierpliwy w społecznym dialogu. Zdecydowany 
tam, gdzie komuś odbierana jest godność. Komunikuje się języ-
kiem przystępnym, nawiązującym do doświadczenia ludzi. Unika 
abstrakcyjnych uzasadnień, hermetycznych pojęć i pompatycz-
nych przemówień”.

Ta wizja zderza się z naszym codziennym doświadczeniem. 
Trudności z podjęciem dialogu dotyczą relacji duchowieństwo – 
świeccy. Księża i świeccy żyją w dwóch różnych, odseparowanych 
światach – bańkach środowiskowych. Księża i biskupi często nie 
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rozumieją, że aby ewangelizować, muszą skonfrontować się ze 
światem spoza przestrzeni własnej plebanii (kurii) i podjąć dialog 
ze świeckimi/parafianami, aby włączać tych, którzy pozostają na 
peryferiach Kościoła. Podziały w Kościele przebiegają także między 
samymi księżmi oraz wśród świeckich. Przykładem jest krytycz-
ny stosunek do synodu, nauczania papieża Franciszka, sprzyjanie 
określonemu obrazowi Kościoła, reprezentowanemu przez różnych 
biskupów, czy niekiedy zażarte spory w czasie pandemii, np. o spo-
sób przyjmowania Komunii Świętej. Każda z grup okopuje się na 
własnych pozycjach, uznając inne punkty widzenia za szkodliwe 
dla Kościoła.

Słuchanie, zabieranie głosu i dialog wymagają od nas nie tylko 
stworzenia odpowiedniej przestrzeni, ale też języka komunikacji. 
Kościół nie nadąża za zmianami zachodzącymi w sposobach ko-
munikacji międzyludzkiej i w tym zakresie duchowieństwo również 
powinno być wspierane przez osoby świeckie. Problemem jest uży-
wany w Kościele język. Postrzegamy go jako hermetyczny, skupiony 
na sobie i oderwany od rzeczywistości. Język, w jakim przekazuje się 
młodym treści wiary podczas lekcji religii oraz kazań, cechuje często 
anachroniczność, sztuczność, a w efekcie mała komunikatywność. 
Wśród wielu młodych bywa on obiektem kpin. „Język listów paster-
skich biskupów i episkopatu jest niezrozumiały, za dużo jest w nich 
pouczeń i teorii, za mało dzielenia się wiarą”; „Księża i biskupi nie są 
zasłuchani w potrzeby słuchaczy”.

Przedstawione w tym punkcie treści dobrze oddaje krótka wypo-
wiedź młodej osoby w trakcie konsultacji synodalnej: „Kościół jest 
jak mieszkanie z osobnymi pokojami, które nie łączą się ze sobą na-
wet ścianami. W każdym z pokojów zgromadzone są różne grupy: 
młodzież, osoby niewierzące, księża, parafianie, biskup. Teoretycznie 
są razem, ale tak naprawdę – osobno. Pomiędzy nimi znajduje się 
zimny korytarz, na który nikt nie chce wyjść, bo boi się utraty ciepła 
swojego pokoju. W zimnym korytarzu również przebywają ludzie. 
Ponieważ nie mogą wejść do żadnego pokoju, zaczynają wycho-
dzić z mieszkania. Tym, co sprawia, że mieszkanie tak wygląda, 
jest brak chęci zrozumienia innych. W mieszkaniu tym potrzebny 
jest remont. Remont polega na budowaniu dróg, które prowadzą do 
Chrystusa. Mogą go przeprowadzić tylko osoby, które zauważają 
obecną sytuację”.
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Celebracja
Liturgia jest centrum doświadczenia wiary. Piękno liturgii przeży-

wanej we wspólnocie pomaga w doświadczeniu Boga, jest źródłem 
komunii z Nim i pomaga trwać w niej na co dzień. Liturgia buduje 
wspólnotę parafialną. Od piękna liturgii zależy również ewange-
lizacja. Podczas liturgii, niezależnie od formacji, zaangażowania, 
priorytetów i codziennych wyborów, możemy być razem i budować 
poczucie jedności w naszej różnorodności. Wynikają stąd duże ocze-
kiwania względem liturgii.

Pragniemy przeżywać ją w sposób piękny i staranny. Widzimy 
potrzebę większej dbałości o celebracje liturgiczne, zwłaszcza o nie-
dzielną Mszę Świętą – to jest „jedno z najważniejszych wyzwań dla 
całej wspólnoty lokalnej”. W celebracjach ważny jest przekaz wer-
balny (słowa) i pozawerbalny (gesty, postawy, szaty, wystrój świąty-
ni). W trakcie konsultacji synodalnych pojawiał się postulat większej 
troski o ars celebrandi ze strony szafarzy sakramentów. Zwracano 
uwagę na potrzebę wyeliminowania wyczuwalnego pośpiechu, 
skracania Mszy Świętej (np. śpiewy ograniczone do jednej zwrotki), 
rutyny, braku zaangażowania oraz pokusy „traktowania celebracji 
ilościowo, a nie jakościowo”. Postulowano, aby śpiew w trakcie li-
turgii i nabożeństw był dobrze przygotowany. Podkreślano znaczenie 
dobrych lektorów, gry na organach, scholi. Istotne jest również prze-
strzeganie norm liturgicznych.

W trakcie synodu wybrzmiał problem niskiego poziomu głoszo-
nych homilii. Podnoszono kwestię nieumiejętnego prezentowania 
katolickiej nauki społecznej, przez co wiele osób podejmowanie tej 
tematyki odbiera jako głoszenie kazań politycznych, niekiedy wręcz 
z personalnymi odniesieniami. Zniechęca również moralizatorski 
ton homilii, w których nie ma miejsca na Dobrą Nowinę i kerygmat. 
Księża w wielu przypadkach są nieprzygotowani do głoszenia słowa 
Bożego. W kazaniach często brakuje nie tylko głębokiego wyjaśnie-
nia czytanego Słowa oraz prawd wiary, ale też jakiegokolwiek odnie-
sienia do Biblii. Celebransi nierzadko czytają cudze teksty, ściągnięte 
z Internetu, głoszą zbyt krótkie lub zbyt długie i zawiłe kazania lub 
homilie, lekceważąc lub nawet obrażając w ten sposób słuchaczy. 
Wierni bardzo cenią te miejsca, gdzie w czasie Mszy Świętej co-
dziennie jest głoszona krótka homilia, w której wyjaśnia się czytane 
słowo Boże. Podkreślano potrzebę głoszenia krótkich homilii w dni 
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powszednie, „codzienne, chociaż trzyminutowe rozważanie słowa 
Bożego”. Wierni zwracali też uwagę na niezrozumienie znaków li-
turgicznych. Dlatego postulują wprowadzanie komentarzy oraz kate-
chez liturgicznych.

Kolejną podejmowaną kwestią jest możliwość spotkania z Bogiem 
w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, co wiąże się z otwar-
ciem kościołów poza czasem liturgii. Osoby biorące udział w kon-
sultacjach i spotkaniach synodalnych dostrzegają głęboką potrzebę 
chwili adoracji w ciszy po przyjęciu Komunii Świętej. Niezwykle 
doceniana jest możliwość całodziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, a tam, gdzie takiej nie ma, postuluje się jej wprowadze-
nie. Uczestnictwo księży w nabożeństwach czy adoracji postrzegane 
jest jako ich świadectwo. „Pierwsza niedziela miesiąca – wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu od godz. 13.00 do godz. 17.00. 
Przychodzą wierni, nie ma tłumów, ale zawsze ktoś czuwa. Nigdy nie 
widzieliśmy, żeby choć na chwilę pojawił się kapłan”.

W liturgię winni angażować się nie tylko duchowni. Podkreślano 
znaczenie zaangażowania osób świeckich: ministrantów, akolitów, 
ceremoniarzy, lektorów. Potrzeba aktywnego włączania w liturgię 
dotyczy również osób z niepełnosprawnościami.

Synod ujawnił także różnice w podejściu do formy liturgii. Część 
wiernych postulowała stworzenie większej liczby miejsc, gdzie moż-
na uczestniczyć w liturgii sprawowanej w rycie nadzwyczajnym (tzw. 
tradycyjnej formie). Ich zdaniem, w obliczu częstych liturgicznych 
zaniedbań, ta forma gwarantuje jakość i świętość celebracji, a jed-
nocześnie bardziej pomaga w osobistym uświęceniu uczestniczących 
w niej osób.

Misja
Ewangelizacja stanowi podstawowy cel Kościoła. „W duchu 

ewangelizacyjnym dostrzegamy pragnienie większego zaintereso-
wania osobami «stojącymi z boku», mniej zaangażowanymi w ży-
cie Kościoła, aby wszyscy doświadczyli bliskich relacji, przełamali 
anonimowość, a w konsekwencji bardziej aktywnie zaangażowali 
się w życie wspólnoty Kościoła i odkryli w nim Chrystusa, żyjącego 
w słowie i sakramentach”. Jednak w trakcie konsultacji oraz w syn-
tezach diecezjalnych kwestia misji Kościoła pojawia się stosunkowo 
rzadko. Ewangelizacja jest dla nas bardzo trudna, a często po prostu 
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nieobecna. Przyczyną takiego stanu nie jest brak chęci i motywacji, 
ale sama natura ewangelizacji, która realizuje się przez więzi i rela-
cje, a tego brakuje w naszych wspólnotach parafialnych. „Aby być 
«bardziej razem» i skutecznie ewangelizować, musimy wciąż na 
nowo uczyć się innych: jak ich słuchać, aby zrozumieć, co chcą nam 
powiedzieć, i jak do nich mówić, aby oni zrozumieli, co chcemy im 
przekazać”. Wiele osób nie czuje się też przygotowanych do misji 
i ewangelizacji. Świeckim brakuje odpowiedniej formacji oraz pod-
stawowej wiedzy religijnej.

W temacie misji podkreślano „pęknięcie” między światem du-
chownych i świeckich. „Nie jest więc dziwne, że wielu duchownym 
brakuje dobrych doświadczeń współpracy ze świeckimi i dość łatwo 
może się pojawiać u nich tendencja do traktowania nas [świeckich] 
«z góry». Wiele wspólnot czy ruchów nie przygotowuje świeckich 
do bycia głosicielami Dobrej Nowiny, nie pokazuje, czym jest ke-
rygmat, i nie uczy, jak dzielić się wiarą. W [naszym] Kościele rzadko 
traktuje się świeckich jako partnerów w ewangelizacji. A przecież to 
my, świeccy, jesteśmy «żołnierzami na pierwszej linii» w walce o ten 
świat. Tymczasem nie traktuje się nas poważnie”.

Nierzadko czujemy się też bezradni wobec gwałtownych zmian 
zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Często po prostu 
się boimy. „W dzisiejszych czasach samo otwarte przyznanie się 
w laickim otoczeniu do regularnych praktyk religijnych może być dla 
niektórych poważnym wyzwaniem” czy – jak zanotowano w jednej 
z grup młodzieży – „bycie dziś praktykującym chrześcijaninem jest 
staroświeckie, [więc] nie wychylam się ze swoją religijnością”.

Ekumenizm
Mamy świadomość, że ekumenizm stanowi istotne wyzwanie dla 

Kościoła. „Wychodząc z założenia, że jeśli ktoś nie jest przeciwko 
nam, ten jest z nami – należy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, 
i brać od innych to, co jest dobre, uczyć się, a także dawać dobre 
świadectwo swoim zachowaniem”. Z drugiej jednak strony obawia-
my się, czy działania ekumeniczne nie doprowadzają do „rozmycia 
katolicyzmu”. Do postaw ekumenicznych zniechęca nas przekona-
nie, że mogą one prowadzić „czasem do protestantyzacji i powielania 
obcych duchowi katolickiemu działań, praktyk religijnych i sposo-
bów modlitwy”.
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W naszym doświadczeniu Kościoła ekumenizm zasadniczo nie 
istnieje. Uczestnicy spotkań synodalnych mieli w tej kwestii mało 
do powiedzenia. W niektórych syntezach ten temat w ogóle nie był 
poruszany lub zaznaczony marginalnie. Jeśli się pojawiał, to raczej 
jako sprawozdanie dotyczące „odgórnych” inicjatyw, organizowa-
nych najczęściej poza naszą parafią. Ekumenizm w Polsce odnosi się 
przede wszystkim do tych, którzy mieszkają obok lub razem z przed-
stawicielami innych wyznań.

Nowe wyzwania ekumeniczne przyniosła natomiast wojna 
w Ukrainie. „Prawdziwy dialog synodalny dokonywał się i ciągle się 
aktualizuje na dworcach kolejowych, w strukturach państwa i samo-
rządów, a przede wszystkim w otwartych domach Polaków, którzy 
potrafili przyjąć potrzebujących Ukraińców i pomóc im, nie licząc 
się z trudami i kosztami. Pozwala to myśleć z nadzieją o różnych 
wymiarach dialogu, małżeństwach mieszanych i innych tego rodza-
ju wyzwaniach”. „Wobec aktualnej migracji z Ukrainy ekumenizm 
przestał być tematem teoretycznym dla naszych parafii. Należy po-
głębiać relacje z prawosławnymi żyjącymi obok nas. Stąd wskazuje 
się na potrzebę katechezy na temat innych wyznań oraz propozycji 
spotkań (modlitw) ekumenicznych na poziomie parafii”.

Władza i odpowiedzialność
Synod potwierdził, że szanujemy i cenimy hierarchiczną władzę 

w Kościele. Jesteśmy przekonani, że decyzje w Kościele powinny 
być podejmowane przez tych, którzy są do tego powołani i oni powin-
ni brać za nie odpowiedzialność. Wierni rozumieją i nie podważają 
roli, jaką papież, biskupi oraz wszyscy duchowni pełnią w Kościele. 
Wyrażamy szacunek wobec tych, którzy przyjęli sakrament święceń 
lub dar życia konsekrowanego. Nie chcemy przejmować kompeten-
cji biskupów i prezbiterów. Przeciwnie: chcemy mieć do nich zaufa-
nie i traktować ich jak pasterzy. Czujemy się za nich odpowiedzialni. 
Jesteśmy świadomi potrzeby wspierania naszych pasterzy modlitwą, 
gdyż ich misja nie jest łatwa.

Władza to nie tylko odpowiedzialność, ale przede wszystkim służ-
ba. Władza, odpowiedzialność i służba muszą być formowane przez 
miłość. Dotyczy to wszystkich poziomów hierarchii – biskupów, 
proboszczów, księży, diakonów. Dotyczy to także osób konsekrowa-
nych. Władza w Kościele jest po to, aby służyła przede wszystkim 
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misji Kościoła. „My sami, nasze przekonania i wybory życiowe, 
to owoc misji Kościoła”. Władza wymaga również zaufania, które 
rodzi się z wiarygodności. Dlatego chcielibyśmy mieć wokół siebie 
pasterzy autentycznych, żyjących wiarą i dających poznać, że roz-
wijają się duchowo. Oczekujemy od nich wyraźnego prowadzenia. 
Zwłaszcza współcześnie, w trudnych czasach relatywizowania war-
tości oraz wielości przekazów medialnych, oczekujemy konkretnego 
głosu biskupów i spójnego stanowiska episkopatu.

Niezwykle istotny jest kontakt pasterzy z wiernymi. Oczekujemy, 
żeby „biskupi byli bliżej zwykłych ludzi, by móc porozmawiać, gdyż 
w obecnej formie dostęp do biskupa mają tylko wybrani”. A nieste-
ty brakuje kontaktu biskupów z wiernymi. Narzekamy, że biskup 
„w czasie wizytacji kanonicznej ogranicza się do formalnego spo-
tkania z radą duszpasterską i wąską reprezentacją grup parafialnych, 
prawie zawsze pod okiem proboszcza”. W wypowiedziach uczestni-
ków spotkań, zarówno osób duchownych, jak i świeckich, pojawił się 
obraz zdystansowanego biskupa – urzędnika, niezainteresowanego 
sprawami parafii, „oderwanego od rzeczywistości” oraz problemów, 
którymi żyją wierni i parafialne wspólnoty.

Brakuje nam kontaktu kurii z księżmi w parafiach. Widzimy „ni-
ski poziom wzajemnego zaufania, słaby przepływ informacji między 
kurią a parafiami oraz brak dialogu między biskupem a prezbiterami 
i osobami świeckimi”. Gorszy nas, że „niejednokrotnie księża nie re-
spektują decyzji biskupa”. Duchowni oraz struktury kościelne kierują 
się często logiką „odgórnego planowania”. „Sprawy życia ducho-
wego określane są i sugerowane przez naczelne jednostki, programy 
diecezjalne. Proboszczowie najczęściej akceptują to, podejmując 
wyznaczone, zaplanowane i gotowe działania, zwalniając się tym 
samym z inwencji. Prowadzi to czasem do sytuacji, w których dzia-
łania te nie przystają do konkretnej, lokalnej rzeczywistości lub nie 
są w stanie wzbudzić zamierzonych «z góry» efektów”. „W Kościele 
dominuje anachroniczny model komunikacji w jedną stronę”, a my 
domagamy się „kultur[y] informacji zwrotnej”.

Nieco inaczej postrzegamy władzę i odpowiedzialność na po-
ziomie parafii. Potrafimy podać bardzo wiele przykładów owocnej 
współpracy duszpasterzy parafialnych i ludzi świeckich. Proboszczów 
postrzegamy zazwyczaj jako ludzi otwartych i zaangażowanych, 
„z którymi można porozmawiać”. Jednak model przewodzenia parafii 
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często nam nie odpowiada, a szczególnie „dominująca we wszystkim 
rola księdza”. „Przyjęło się, że parafia należy do proboszcza, i to on 
podejmuje wszelkie decyzje”. Widać tu wyraźnie różnicę w rozu-
mieniu odpowiedzialności za parafię. Świeccy rozumieją ją przede 
wszystkim jako odpowiedzialność za drugiego człowieka. Księża 
z kolei, a zwłaszcza proboszczowie, niejednokrotnie przedkładają 
odpowiedzialność za kościół (szeroko pojęte gospodarstwo parafial-
ne) nad odpowiedzialność za Kościół pisany wielką literą. W kon-
sekwencji delegowanie świeckich do różnych zadań, od ekonomicz-
nych po organizacyjne czy ewangelizacyjne, przychodzi większości 
księży – zwłaszcza proboszczom – z dużym trudem.

Rodzi się w związku z tym pragnienie lepszego poukładania wza-
jemnej współpracy między świeckimi i księżmi. Nauczyliśmy się 
już, że potrzebujemy większej synodalności, aby w Kościele wzra-
stały jedność, szacunek oraz współodpowiedzialność duchownych 
i świeckich, aby bardziej dała o sobie znać podmiotowość wszyst-
kich ochrzczonych. Podczas synodu okazało się, że w Polsce jest 
wiele miejsc, w których wierni są gotowi wziąć odpowiedzialność 
za parafię. Są jednak i takie wspólnoty, gdzie parafianie nie są do 
tego mentalnie przygotowani lub po prostu nie chcą wziąć współod-
powiedzialności za niektóre sprawy parafii. Przeradza się to często 
w postawę bierności wiernych oraz „konsumpcyjno-usługowe” po-
dejście do wspólnoty. „W świadomości wiernych ten, kto ma władzę, 
ma wszystko. Władza scedowana jest na duchownych, ewentualnie 
na kilka osób świeckich współpracujących z nimi. Władzy przypisuje 
się wszelkie formy zaangażowania i aktywne uczestnictwo, a wierni 
przyjmują postawę uczestników biernych”. Owo „konsumpcyjne” 
podejście do Kościoła jest tak silnie zakorzenione, że różne zachęty 
do współodpowiedzialności nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Tematem poruszanym w trakcie synodu były rady parafialne, za-
równo duszpasterskie, jak i ekonomiczne, zresztą bardzo często nie-
odróżniane od siebie. „Żeby wzrastać we wspólnym rozeznawaniu 
duchowym, trzeba przede wszystkim ożywiać już istniejące struktury 
synodalne w Kościele, takie jak rady parafialne, które często «są 
fikcją», tj. istnieją tylko na papierze i nie mają konkretnego wkła-
du w życie parafii czy diecezji, albo w ogóle nie są powoływane. 
Powinny być one bardziej efektywne, szukać nowych dróg, aby słu-
chać głosu wszystkich”. Brak rad parafialnych traktujemy jako jasny 
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komunikat, „że księża proboszczowie nie chcą porad osób świeckich, 
które często mają lepsze pojęcie o finansach”. Wydaje się nam, że 
w skład rad powinni wchodzić ludzie aktywni w życiu wspólnoty pa-
rafialnej, w tym osoby z peryferii, które swoim krytycznym głosem 
mogą wnieść coś nowego do parafialnego duszpasterstwa. Brakuje 
nam również w radach parafialnych „kobiecej perspektywy”. Często 
świeccy posiadają lepsze wykształcenie w dziedzinie ekonomii i fi-
nansów niż duchowni. „We wnioskach synodalnych pojawia się po-
stulat, aby proboszczowie respektowali większą autonomię podczas 
prac rad parafialnych w zakresie ich działania. Niekiedy, zamiast 
rzeczowej dyskusji podczas spotkań z radami parafialnymi, pojawia 
się stwierdzenie proboszcza: «Bo ja tak zarządzam»”.

Za praktyczny aspekt władzy i odpowiedzialności w Kościele 
uważamy kwestie finansów. Naszym zdaniem brakuje transparentno-
ści w tym obszarze. Widzimy tu specyfikę Kościoła w Polsce, który 
utrzymuje się z ofiar wiernych. W wielu krajach sprawa ta jest bar-
dziej przejrzysta, na przykład wierni płacą podatek. Jednak w trakcie 
konsultacji wyrażaliśmy niejednokrotnie przekonanie, że polski mo-
del finansowania jest korzystniejszy z uwagi na wymiar wychowaw-
czy. Uczy on bowiem miłości, dzielenia się tym, co daje Bóg, czy po-
strzegania dóbr materialnych jako środków służących do zbawienia. 
Taki model tym bardziej jednak wymaga przejrzystości finansowej. 
Dodatkową kwestią, która według wielu osób negatywnie wpływa 
na nasze parafie, są tzw. cenniki, czyli wprowadzanie wyznaczonych 
opłat za sakramenty.

Owoce synodu: formowanie do synodalności
Synod wydobył z nas oczekiwanie zmian w Kościele – dotyczą-

cych sposobu jego funkcjonowania, nie zaś doktryny czy struktury. 
Potrzebujemy zmian, aby realizować naszą misję we współczesnym 
świecie. Potrzeba ta nie wiąże się tylko z instytucją Kościoła, ale 
obejmuje nas wszystkich – zarówno świeckich, jak i duchownych. 
Wszyscy mamy tu wiele do zrobienia. Przede wszystkim powinni-
śmy bardziej zatroszczyć się o osobiste nawrócenie. Potrzebujemy 
uczyć się wspólnego wędrowania, aby odnowić wspólnotę Kościoła.

W części z nas rodzi się jednak niechęć do zmian. Zmiany wywo-
łują lęk. Takie postawy są wyraźne. Wzmacniają je negatywne opinie 
na temat tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Z takiej perspektywy 
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formowanie się w synodalności kojarzone jest z czymś niebezpiecz-
nym. Lepiej utrzymać status quo i zachowywać dotychczasowe for-
my, które miałyby być odpowiedzią na współczesne problemy i kry-
zys Kościoła powszechnego oraz lokalnego.

Synodalność nie jest łatwym zadaniem. „Droga synodalna w na-
szej parafii rodzi się w bólach. Na półmetku naszych synodalnych 
spotkań możemy tylko potwierdzić, że wypływamy na zupełnie nowe 
wody, dla jednych fascynujące, dla innych zagrażające”. Powinniśmy 
jednak wspólnie iść w tę stronę. Bo dzięki synodalności czujemy się 
wysłuchani, zachęceni do zaangażowania i odpowiedzialności. „Jest 
to też bardzo ważny sygnał dla wiernych – to my wszyscy tworzymy 
Kościół, my wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni, my wszyscy 
powinniśmy go budować i przejmować się jego sprawami i misją”. 
Dzięki naszemu zaangażowaniu będziemy przyciągać inne osoby. 
„Uczestnicy procesu synodalnego są przekonani, że entuzjazm wiary 
jest magnesem mogącym skutecznie przyciągać innych – pomaga im 
ujrzeć w parafii otwarty i pełen ciepła dom, w którym każdy jest mile 
widziany”; „Te spotkania zmieniały nas, uwrażliwiły na drugiego 
człowieka, na sprawy Kościoła. Synod jest dla nas. Odkryliśmy, że 
jesteśmy cząstką Kościoła, a tym samym uświadomiliśmy sobie na-
szą współodpowiedzialność za sprawy Kościoła, za jego żywotność 
i zadajemy sobie pytanie – co ja mogę dla Kościoła zrobić”. Synod 
dał nową przestrzeń i wniósł nową jakość komunikacji. Pozwolił na 
autentyczne spotkanie. Podprowadził pod przekraczanie stereotypów 
i uprzedzeń. Zaangażował nas. Niektórzy dzięki tym spotkaniom 
przeszli drogę przemiany od obaw do nadziei, od niepewności do 
odwagi mówienia.

Aby synodalność w Kościele rozwijała się, potrzebujemy dalszej 
formacji. „Można zauważyć wielkie pragnienie pogłębiania wiary 
i doświadczania jej na nowo. Dlatego też z jednej strony uczestni-
cy spotkań synodalnych bardzo chętnie dzielili się swoim świadec-
twem wiary, a z drugiej wskazywali na potrzebę formacji duchowej 
i intelektualnej”.

Synod w Polsce był procesem. Sami od początku uczyliśmy 
się, na czym ma polegać. Rozbudzone wśród wiernych świeckich 
zaangażowanie i otwartość domagają się kontynuacji w postaci 
dalszej pracy w parafiach, wspólnotach oraz diecezjach. Idea powo-
łania Ruchu Synodalnego jest realną szansą, aby duch wzbudzony 
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w trakcie trwania synodu nie przygasł. Taki ruch może także stać się 
przestrzenią poszukiwania praktycznych rozwiązań, umożliwiają-
cych wprowadzanie w życie zawartych w tej syntezie postulatów.

Aneks metodologiczny
W konsultacjach synodalnych na różnych poziomach brali udział 

głównie wierni już zaangażowani w życie parafii, członkowie 
wspólnot, jak również parafianie praktykujący, a wcześniej niean-
gażujący się bezpośrednio w działania w parafii. Synod, choć wyda-
rzył się w każdej diecezji, nie był doświadczeniem powszechnym. 
Spoglądając z szerszej perspektywy specyfiki polskiego katolicyzmu, 
a szczególnie znaczenia Kościoła, można powiedzieć, że synod 
w Polsce był „wydarzeniem mniejszościowym”. Samo dotarcie do 
osób rzadko praktykujących, bądź będących poza Kościołem, stano-
wiło ogromną trudność.

Przygotowanie syntez diecezjalnych poprzedził duży wysiłek 
organizacyjny. Na poziomie parafialnym skala zaangażowania była 
różna. Spotkania synodalne zorganizowało od 30 do 65 proc. parafii, 
zależnie od diecezji. Koordynatorzy lokalni w parafiach stanowili 
grupę liczącą ponad 6,8 tys. osób. W parafiach synod był koordyno-
wany najczęściej przez księży. Kolejną, pod względem liczebności, 
grupę koordynatorów stanowiły świeckie kobiety, następnie świeccy 
mężczyźni. Na poziomie parafialnym najważniejszą formą konsul-
tacji były spotkania synodalne w grupach, które organizowano we 
wszystkich diecezjach (ISKK posiada dane na temat organizacji kon-
sultacji synodalnych z 38 na 45 diecezji i eparchii w Polsce). Można 
szacować, że uczestniczyło w nich około 50 tys. osób.

Na poziomie diecezjalnym najpopularniejszą formą prowadzenia 
konsultacji były spotkania synodalne, których łącznie przeprowadzo-
no ponad tysiąc i wzięło w nich udział ponad 15 tys. osób. W ramach 
synodu przeprowadzono również wykłady, rozmowy indywidulane, 
katechezy szkolne, spotkania panelowe, audycje radiowe, rekolekcje, 
opublikowano artykuły prasowe. W kilku diecezjach odbywały się 
także spotkania synodalne online. W około połowie diecezji zapro-
ponowano ankietę (lub ankiety), którą wypełniło około 30 tys. osób. 
Ponad połowa diecezji udostępniła skrzynki mailowe lub formularz 
kontaktowy, na które spłynęło ponad 12 tys. listów. Za organizację 
konsultacji na poziomie diecezji najczęściej odpowiadali księża. 
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Kolejną liczną grupę wśród koordynatorów diecezjalnych stanowiły 
świeckie kobiety oraz świeccy mężczyźni. Funkcję osób kontakto-
wych podejmowali również biskupi, siostry zakonne i bracia zakonni. 
Diecezje informowały o synodzie na swoich stronach internetowych. 
W większości utworzone zostały specjalne, dedykowane synodowi 
podstrony internetowe.

Na poziomie krajowym ISKK zorganizowało sześć konsultacji 
online z diecezjalnymi osobami kontaktowymi (co miesiąc od paź-
dziernika 2021 r. do marca 2022 r.). Ważnym etapem przygotowania 
syntezy krajowej były dwa spotkania konsultacyjne dla ponad 20 osób 
kontaktowych z diecezji (2 kwietnia 2022 r. w Warszawie) oraz koor-
dynatorów lokalnych (9 kwietnia 2022 r. również w Warszawie).

Synteza krajowa powstała na podstawie syntez diecezjalnych, 
które podsumowywały etap konsultacji na poziomie parafialnym, 
we wspólnotach, a także głosy indywidualne. Mimo że język oraz 
styl syntez diecezjalnych jest różny, to jednak poruszane tematy, pro-
blemy i zagadnienia są bardzo podobne. W niektórych dominowało 
podejście pragmatyczne, zwracające uwagę na praktyczne postulaty 
oraz potrzebę zmian standardów zachowań. W zdecydowanej więk-
szości syntez przedstawiano jednak doświadczenia oraz przeżycia 
towarzyszące synodowi. W wielu syntezach zawarte były duchowe 
owoce samego procesu synodalnego, zaś postulaty oraz wskazówki 
wynikały z doświadczeń i pragnień wiernych. W takim podejściu ad-
resatem postulatów nie była nieokreślona grupa osób, czy „uogólnio-
na instytucja”. Stanowiły one raczej przejaw odpowiedzialności oraz 
troski o konkretną wspólnotę lokalną (parafię) oraz o cały Kościół.

Syntezy spłynęły ze wszystkich diecezji i eparchii w Polsce, z wy-
jątkiem czterech. Dwie z tych czterech diecezji nie przygotowywały 
syntezy ze względu na zainicjowany wcześniej synod diecezjalny. 
Cytowane fragmenty syntez zostały umieszczone w syntezie krajo-
wej bez wskazywania źródła (diecezji, z której pochodzą).

Synteza krajowa powstała jako owoc metodycznego towarzy-
szenia diecezjom na drodze synodalnej. Jej autorzy – prof. Kaja 
Kaźmierska, prof. Marcin Jewdokimow, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC 
oraz Luiza Organek – od początku towarzyszyli diecezjom w dro-
dze synodalnej, podpowiadali rozwiązania i metody oraz osobiście 
uczestniczyli w synodzie. Naszym zadaniem było zebrać w sposób 
syntetyczny głosy, które pojawiły się w trakcie konsultacji i zawarte 
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zostały w syntezach diecezjalnych. W przyjętej metodologii opie-
raliśmy się na wskazówkach Vademecum o drodze synodalnej oraz 
konsultacjach z komisją metodologiczną Sekretariatu Generalnego 
Synodu Stolicy Apostolskiej. W syntezie krajowej celowo używamy 
pierwszej osoby, aby ukazać, iż zawarte w niej treści odzwierciedlają 
wspólny głos biorących udział w synodzie osób.

Ten głos nie jest tylko zbiorem opinii na temat Kościoła, lecz wy-
raża duchowe potrzeby i ujawnia wynikającą z żywej wiary duchową 
wrażliwość osób biorących udział w konsultacjach. Synteza jest więc 
owocem duchowego procesu rozeznawania, który przeniknięty był 
modlitwą i polegał na szczerym dzieleniu się własnymi doświadcze-
niami w otwartości na działanie Ducha Świętego. Rzecz jasna synteza 
nie wyczerpuje głębi duchowych doświadczeń wynikających z wiary 
chrześcijańskiej. Doświadczenie wiary chrześcijańskiej opiera się 
bowiem na tak osobistej i intymnej relacji z Bogiem we wspólnocie 
Kościoła, że nie da się jej w pełni wyrazić oraz zakomunikować za 
pomocą potocznego języka.



VI. ZMIANY PERSONALNE 
DUCHOWIEŃSTWA

1. 
NOMINACJE W III KWARTALE 2022 ROKU

1. Ks. Arkadiusz Chwastyk – ustanowiony wikariuszem general-
nym Biskupa Świdnickiego;
2. Ks. Marcin Czchowski – ustanowiony ojcem duchownym deka-
natu Dzierżoniów;
3. Ks. Piotr Gołuch, dotychczasowy ojciec duchowny WSD Diecezji 
Świdnickiej – ustanowiony delegatem Biskupa Świdnickiego 
ds. formacji alumnów, prefektem pomocniczym w Ośrodku 
Propedeutycznym Seminarium w Świdnicy, dyrektorem administra-
cyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej;
4. Ks. Mateusz Hajder – ustanowiony notariuszem Świdnickiej 
Kurii Biskupiej;
5. Ks. Arkadiusz Harbar – ustanowiony wikariuszem par. pw. 
Ducha Świętego w Świdnicy;
6. Ks. Stanisław Kasztelan – ustanowiony dziekanem dekana-
tu Kłodzko;
7. Ks. Marek Korgul, dot. wikariusz biskupi ds. katechezy i dyrek-
tor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej – ustano-
wiony dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Formacji Stałej i sekreta-
rzem Synodu;
8. Ks. Tomasz Metelica – ustanowiony prefektem etapu propedeu-
tycznego w Ośrodku Propedeutycznym Seminarium w Świdnicy;
9. Ks. Marek Mielczarek – ustanowiony ojcem duchownym deka-
natu Żarów;
10. Ks. Krzysztof Mielnik – skierowany do posłu-
gi w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu;



156 ZMIANY PERSONALNE DUCHOWIEŃSTWA

11. Ks. Damian Mroczkowski, dot. referent Wydziału 
Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej – ustanowiony dyrek-
torem Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
12. Ks. Przemysław Pojasek – ustanowiony rzecznikiem prasowym 
Świdnickiej Kurii Biskupiej;
13. Ks. Bartłomiej Szewczyk – ustanowiony wikariuszem w par. 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku;
14. Ks. Marcin Kunat SAC – ustanowiony proboszczem par. pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Przedborowej;
15. O. Piotr Czyżewski OSPPE – ustanowiony wikariuszem par. 
pw. św. Józefa w Świdnicy;
16. O. Rafał Kwiecień OSPPE, dot. wikariusz par. pw. św. Józefa 
w Świdnicy – ustanowiony proboszczem par. pw. św. Józefa 
w Świdnicy;
17. O. Mieczysław Lenard OFM – ustanowiony proboszczem par. 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach-Zdroju;
18. O. Krzysztof Potempa OFM – ustanowiony wikariuszem par. 
pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach;
19. Dk. Henryk Smolny – skierowany do parafii pw. Narodzenia 
NMP w Kiełczynie;
20. Dr Małgorzata Wawszczyk, dot. referentka Wydziału 
Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej – ustanowiona sekre-
tarką Biskupa Świdnickiego.

2. 
ZMIANY W III KWARTALE 2022 ROKU

1. Ks. Krzysztof Kauf, proboszcz par. pw. św. Józefa w Bolesławowie 
– skierowany na urlop;
2. Ks. Andrzej Majka – odwołany z urzędu dyrektora administra-
cyjnego WSD Diecezji Świdnickiej;
3. Ks. Daniel Marcinkiewicz – odwołany z urzędów notariusza 
i rzecznika prasowego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
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4. Ks. Julian Nastałek – odwołany z urzędu sekretarza studiów 
w WSD Diecezji Świdnickiej;
5. Ks. Dominik Ostrowski – odwołany z urzędu rektora WSD 
Diecezji Świdnickiej;
6. Ks. Julian Rafałko – odwołany z urzędu dziekana dekana-
tu Kłodzko;
7. Ks. Stanisław Skrzypek, dot. posługa duszp. w par. pw. Lądek-
Zdrój – otrzymał zezwolenie na posługę duszp. w diecezji legnickiej;
8. Ks. Piotr Zawada SAC – odwołany z urzędu proboszcza par. pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Przedborowej;
9. O. Melchior Adamus OFM – odwołany z funkcji wikariusza par. 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach-Zdroju;
10. O. Klemens Francka OFM – odwołany z funkcji wikariusza 
par. pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach;
11. O. Dariusz Laskowski OSPPE – odwołany z urzędu proboszcza 
par. pw. św. Józefa w Świdnicy;
12. O. Jarosław Zatoka OFM – odwołany z urzędu proboszcza par. 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Dusznikach-Zdroju.



VII. WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

1. 
ŚP. KS. KAN. STANISŁAW PANEWSKI  

(1952-2022)

Urodził się 2 stycznia 1952 r. w Chwalibożycach koło Oławy 
w rodzinie chłopskiego pochodzenia. Był synem Edwarda 
i Zofii. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Marii 
Magdaleny w Osieku. W 1959 roku zaczął uczęszczać do Szkoły 
Podstawowej w Chwalibożycach. W 1966 roku rodzina sprzedała 
gospodarstwo i zamieszkała w Bystrzycy Oławskiej. Zdał maturę 
w 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Oławie. Po maturze 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu14. 

Studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył obronę pracy magisterskiej 
pt.: „Struktura i życie wewnętrzne w świetle spuścizny pisarskiej ks. 
Aleksandra Żychlińskiego”, napisanej pod kierunkiem ks. dra Jana 
Kowalskiego i zastępcy profesora ks. dra Antoniego Młotka15. 
Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1977 r. w katedrze wrocław-
skiej z rąk abpa Henryka Gulbinowicza.

Pierwszą placówką wikariuszowska ks. Stanisława była pa-
rafia pw. Świętego Ducha w Boguszowie-Gorcach (1977-1980). 
Następnie jako wikariusz posługiwał w parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Sulikowie (1980-1982) oraz w parafii pw. św. 
Marcina w Jaworze (1982-1989).

W 1989 roku objął funkcję rektora Samodzielnego Ośrodka 
Duszpasterskiego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Goliszowie, którą pełnił przez kilka miesięcy. W tym samym roku 
(1989) został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi w Tomaszowie 
Bolesławieckim, gdzie posługiwał przez 10 lat. W 1999 roku objął 

14 Akta personalne śp. ks. Stanisława Panewskiego, Archiwum Kurii Biskupiej 
w Świdnicy.

15 Wykaz Prac Dyplomowych… Prace Magisterskie, w: Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu 1968-2001, pod red. I. Deca, Wrocław 2000 s. 392. 
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urząd proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mokrzeszowie, 
który piastował do 31 marca 2022 r16.

W 2007 roku otrzymał godność kanonika RM17, natomiast 
w 2018 roku Pierwszy Biskup Świdnicki Ignacy Dec podjął decyzję 
o mianowaniu ks. Stanisława Panewskiego kanonikiem honorowym 
Kapituły Kolegiackiej Matki Boskiej Bolesnej i Świętych Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu18.

W ostatnich miesiącach życia zmagał się z chorobą nowotworową, 
przebywając najpierw w Domu Księży Emerytów w Świdnicy, a na-
stępnie w hospicjum Ojca Pio. Zmarł 13 lipca 2022 r. Mszy św. z eks-
portą dnia 15 lipca 2022 r. przewodniczył bp Marek Mendyk. Mszy 
św. pogrzebowej 16 lipca 2022 r. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Mokrzeszowie przewodniczył bp Adam Bałabuch. Zmarłego ka-
płana pochowano przy kościele parafialnym w Mokrzeszowie19.

Pierwszy redaktor świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego” ks. 
Roman Tomaszczuk, prezentując parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Mokrzeszowie w 2006 roku ukazał trójwymiarowy efekt pracy ks. 
Stanisława w tejże parafii. Główny nacisk położył na widoczne cechy 
parafian, ukształtowanie przez wytrwałą pracę ks. Stanisława, jakimi 
nadal pozostały: odpowiedzialność, zaangażowanie i obdarowanie. 
Na temat odpowiedzialności parafian pisał: „Niespełna tysięczna 
wspólnota dobrze radzi sobie z remontami budynków parafialnych 
[…] Dokonania pięciu lat to m.in. nowe nagłośnienie i instalacja elek-
tryczna oraz alarm w kościele, wymiana okien na plebanii. Prężnie 
działająca rada parafialna skutecznie współpracuje z proboszczem 
parafii. Nie trzeba się zatem obawiać o realizację kolejnych prac re-
montowych: nowa elewacja wewnątrz i na zewnątrz kościoła, nowa 
posadzka w prezbiterium”.

O zaangażowaniu parafian pisał: „O stanie życia duchowego 
niech świadczą fakty: w ciągu roku jest rozdanych dwadzieścia tysię-
cy komunii. W niedzielnej Mszy św. uczestniczy blisko czterdzieści 
procent mieszkańców, dobrą frekwencją cieszą się nabożeństwa roku 

16 Akta personalne śp. ks. Stanisława Panewskiego, dz. cyt.
17 „Świdnickie Wiadomości Kościelne” IV (2007) nr 2 (14) s. 117.
18 „Świdnickie Wiadomości Kościelne” XV (2018) nr 1 (57) s. 164.
19 M. Benedyk, Szedł po drodze, którą jest Chrystus, „Niedziela” – edycja świdnicka, 

2022, nr 31 (825) s. VIII; P. Pojasek, Był dla nich jak ojciec, „Gość Niedzielny” – edycja 
świdnicka, 2022, nr 30 (947) s. V.
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liturgicznego. […] Prawie wszystkie Msze św. do końca roku mają 
zarezerwowane intencje”.

A tak scharakteryzował trzecią cechę parafian – obdarowani: 
„Szczególnym darem dla niewielkiej liczebnie wspólnoty jest szkoła 
średnia: Zespół Szkół Rolnicze Centrum. Gospodarze mogą korzystać 
z organizowanych tam kursów, dzieci należą do szkolnego zespołu 
tanecznego. […]. Uczniowie tej szkoły uczestniczą w wielu między-
narodowych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Także życie 
wewnętrzne szkoły jest bogate – mówił ówczesny katecheta Marek 
Śnieżek. Akademie na Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, 
Dzień Papieski, wspólne kolędowanie czy opracowanie muzyczne 
Tryptyku Rzymskiego, to niektóre z wydarzeń roku szkolnego i para-
fialnego zarazem”20.

Ks. Stanisław widział też trudne problemy duszpasterskie w życiu 
parafii. W swojej dopowiedzi do powyższej pozytywnej prezentacji 
parafii mówił: „[…] borykamy się z problemem alkoholizmu i starze-
nia się społeczeństwa. Młodzi wyjeżdżają za granicę albo do miast. 
Podupadło rolnictwo i charakterystyczna sprawa: mamy 30 starszych 
kawalerów”21.

Dziękując Bogu za życie i pracę ks. Stanisława prosimy: „Dobry 
Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.

Ks. Zdzisław Pienio

2. 
ŚP. KS. JAN PAS  

(1947-2022)

Urodził się 3 maja 1947 r. w Przedborzu koło Kolbuszowej, 
ówczesnej diecezji tarnowskiej, obecnie rzeszowskiej w rodzinie 
rolników Jana i Zofii. Ojciec już nie żył, a mama sama wychowy-
wała sześcioro dzieci. Jan był najmłodszy. Dzień po urodzeniu został 

20  R. Tomaszczuk, Z powodzeniem podejmują wyzwania. Panorama Parafii pw. św. 
Jadwigi Śląskiej w Mokrzeszowie (dekanat Świebodzice), „Gość Niedzielny” – edycja świd-
nicka, 2006, nr 19 (105) s. VIII.

21  Tenże, Zdaniem Proboszcza – dopowiedz do powyższego artykułu, dz. cyt.. s. VIII.
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ochrzczony w miejscowym kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przedborzu, a potem chciał 
wstąpić do Niższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ale 
z braku miejsc nie został przyjęty. Wkrótce i tak to seminarium zo-
stało zamknięte przez ówczesną władzę. Jan uczęszczał do Liceum 
Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, gdzie w 1965 roku zdał egza-
min dojrzałości. Po maturze, za podpowiedzią proboszcza, wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1971 roku w katedrze wro-
cławskiej z rąk abpa Bolesława Kominka22.

Jako wikariusz rozpoczął posługę duszpasterską w parafii pw. św. 
Jerzego w Wałbrzychu23 , gdzie pracował tylko rok, gdyż ciężko za-
chorował. Często przebywał w szpitalach.

Głównie jako rezydent pomagał w następujących parafiach: 
w roku 1979 – w Wałbrzychu w parafii pw. św. Jerzego24; w 1990 roku 
– w Wałbrzychu, w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu25; w 2002 roku 
– w Boguszowie-Gorcach jako pomoc duszpasterska w parafii pw. 
Trójcy Świętej, a w latach 2004-2006 został wikariuszem w tej-
że parafii.

Od 2006 do 2018 roku ponownie był rezydentem najpierw 
w Wałbrzychu, w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy(2006-2009), 
a w latach 2010-2018 w Strzegomiu, w parafii pw. Najświętszego 
Zbawiciela. Ostatnie lata życia (2018-2022) jako emeryt spędził 
w Domu Księży Emerytów w Świdnicy26.

Zmarł w świdnickim szpitalu 15 września 2022 r. Msza święta 
pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Mendyka 
celebrowana była 19 września 2022 r. w kaplicy cmentarnej parafii 
katedralnej w Świdnicy, przy al. Brzozowej27.

Ks. Zdzisław Pienio

22 Akta personalne śp. ks. Jana Pasa, w: Archiwum Kurii Biskupiej w Świdnicy.
23 „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, XXVI (1971) nr 9, s. 245.
24 Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1979, s. 410.
25 Rocznik Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1990, s. 360.
26 Schematyzm Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2019, s. 98.
27 Nekrolog (Ks. Jana Pasa).
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A. HOMILIE KSIĘŻY BISKUPÓW

1.

BP MAREK MENDYK

ŚWIĘTY JÓZEF – CZŁOWIEK WIARY 
POTWIERDZONEJ ŻYCIEM

Wierzchosławice, 3 września 2022 r. – Homilia podczas Mszy 
św. z okazji 50-lecia parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 

i dożynek parafialnych

Wprowadzenie
Za łaską Pana gromadzimy się w naszym parafialnym kościele, 

aby świętować 50. rocznicę ustanowienia parafii. To wielka radość, 
że przybywając tutaj w ten sobotni dzień poświęcony Maryi, myślimy 
także o Józefie, Jej wspaniałym, ukochanym Oblubieńcu, który z taką 
troską pochylał się nad Jezusem i Maryją, powierzonymi Jego pieczy.

Przybywamy, aby przez wstawiennictwo św. Józefa dziękować 
dobremu Bogu za 50 lat istnienia samodzielnej parafii, gdzie reali-
zowana jest troska o życie duchowe człowieka; gdzie uwielbiany jest 
Bóg i gdzie oddawana jest cześć św. Józefowi.

Ale jest jeszcze jedna okoliczność dla dzisiejszego świętowania. 
To są parafialne dożynki. Razem ze św. Józefem dziękujemy Panu 
Bogu za dary, które dał nam poprzez tegoroczne zbiory.

Jubileusz okazją powrotu do korzeni wiary
Jubileusz jest okazją, by wrócić do początków naszej wiary. Jaka 

jest nasza wiara? Często i chętnie wracamy wspomnieniami do na-
szych dawnych lat – tych z dzieciństwa i młodości, ale także i z waż-
nych wydarzeń z naszego życia. Nierzadko tym wspomnieniom 
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towarzyszy nostalgia, tęsknota za czymś ważnym co utrwaliło 
się w pamięci, co jakoś szczególnie nosimy w naszych sercach. 
Wspominamy osoby, które przez lata poznawaliśmy, zwłaszcza na-
szych proboszczów, także tych, którzy głosili nam Słowo Boże, któ-
rzy nas spowiadali, którzy mieli swój szczególny wkład w przemianę 
naszego życia.

Ale też wspominamy swoją pierwszą gorliwość, pierwsze posta-
nowienia. W każdym dobrze rozwijającej się duchowości pojawia się 
także coś takiego jak wspomnienie dawnej pobożności, wrażliwości 
religijnej, gorliwości w wierze, o dobrze pojętej cnocie bojaźni Bożej, 
kiedy to ze względu na Pana Boga i dla Niego podejmowaliśmy nie-
kiedy trudne zadania i życiowe zobowiązania.

Dzisiaj uświadamiamy sobie, że jubileusz parafii jest okazją, by 
wrócić do korzeni naszej wiary, naszej pobożności. Uświadamiamy 
sobie, że Pan Bóg potrzebuje dzisiaj naszego serca, naszych umysłów, 
naszych sił, aby głoszony przez Niego plan życia mógł mieć pocią-
gającą moc w naszym złożonym i zróżnicowanym środowisku życia, 
w którym trzeba konkretnie ukazać moc chrześcijańskiej nadziei.

Świętemu Józefowi powierzamy siebie i swoich bliskich
Przywołujemy dziś św. Józefa, świętego z zakasanymi rękawa-

mi. Był zwyczajnym, zapracowanym człowiekiem, potrafiącym 
rozpoznać Boży plan względem siebie i go wypełnić. Niezwykły 
w zwyczajności.

W obliczu zaskakujących losów Maryi i Jej Syna, Józef nie kieru-
je się własną spontanicznością czy mądrością, ale pozostaje wsłucha-
ny w głos Boga, do końca posłuszny woli Bożej. Jest posłuszny Bogu 
także w sytuacjach, które wymagają od niego wprost heroicznej wia-
ry i zawierzenia Bogu.

Zapewne nie wyróżniał się spośród swoich rówieśników. Był 
taki jak inni. Wzrastał w rodzinnym Nazarecie, poznawał rzemiosło, 
chciał założyć rodzinę, być mężem, ojcem. Przyszedł dzień, kiedy 
poznał i pokochał Maryję, pobrali się.

Nim zamieszkali razem, Ona stała się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Nie wiemy co myślał wtedy św. Józef. Wiemy, że 
chciał potajemnie oddalić swoją młodą żonę Maryję, by nie narazić 
Jej na zniesławienie. Z pewnością w jego sercu toczyła się walka. 
Posłuchał jednak anioła, który we śnie wyjaśnił mu, co tak naprawdę 
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się wydarzyło. Przyjął Maryję, zaopiekował się Nią i Jej Dzieckiem. 
Tak oto stał się Józef przybranym ojcem Syna Bożego.

Ewangelia ukazuje go jako tego, który strzegł bezpieczeństwa 
Świętej Rodziny. To on wziął Dziecię i Jego matkę i uciekł do Egiptu, 
gdy wściekły Herod zabijał nowonarodzonych chłopców. A kie-
dy zagrożenie minęło, Józef wraz z całą Rodziną przeniósł się do 
Nazaretu, gdzie Jezus wzrastał. Towarzyszył w wychowaniu Jezusa. 
Pamiętamy, jak wystraszony, razem z Maryją szukali dwunastoletnie-
go Jezusa i znaleźli Go w świątyni.

Czego nas uczy dzisiaj nasz Patron?
Można zauważyć, że jest On wrażliwy na Boże natchnienia. 

Wielokrotnie jest powiadomiony przez anioła o tym, co ma robić. 
Józef reaguje, będąc posłuszny Bożym wezwaniom. Potrafi opano-
wać lęk i z odwagą staje wobec trudnej rzeczywistości.

Jawi się też jako stróż i obrońca Syna Bożego i Jego Matki. 
Postawa św. Józefa jest dzisiaj wzorem dla nas wszystkich. Pozwalał, 
aby Słowo Boga wzrastało obok niego. Milczący, zasłuchany w sło-
wo Boga, pokorny, prawy, dumny, mężny i przekonany, że dla Pana 
Boga nie ma nic niemożliwego.

Postać św. Józefa uczy nas, że Bóg nie opuszcza człowieka 
w trudnościach. Może nie zawsze daje odpowiedzi, które my byśmy 
chcieli otrzymać. Nie załatwia za nas wszystkich spraw. Nie pozwoli 
nam żyć w „świętym spokoju”.

Postać Józefa przypomina, że życie to konkretne zadanie, które 
trzeba wziąć w swoje ręce i z nim się zmagać. Trzeba przyjąć ludzi, 
jak Józef przyjął Maryję. Odpowiedzialnie wypełniać zadania, które 
wynikają z powołania. Być ojcem, matką, kapłanem, czy siostrą za-
konną, być dziadkiem, babcią.

Dożynki – dzień wdzięczności
Utrwala się w naszym kraju piękna tradycja urządzania dożynek. 

Odbywają się na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i gminnym. 
Zwykle mają charakter religijny i są połączone ze sprawowaniem 
Eucharystii, w czasie której dziękujemy Bogu za plony ziemi. Dzisiaj 
wraz z tutejszymi władzami chcemy wyrazić Panu Bogu w sposób 
szczególny naszą wdzięczność za tegoroczne zbiory, za płody zebra-
ne z naszej ziemi.
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Wiemy, że zawsze najwięcej zależy od Pana Boga, od Jego bło-
gosławieństwa, od Jego łaskawości. On kieruje losami tego świa-
ta. To On daje deszcz i ładną pogodę. „On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz – jak mówił 
Chrystus – na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45). To 
Bóg jest głównym Gospodarzem świata, ziemi, na której pracujemy. 
On sprawia, że ziemia wydaje plony. Wiedząc o tym kierujemy ku 
Niemu naszą wdzięczność. Dziękujemy za nowy chleb, za wszystko, 
co zebraliśmy z naszych pól.

Wartość ziemi
Dziękując Bogu za płody rolne, przypomnijmy sobie, jaką war-

tość ma ziemia. Chciejmy sobie uświadomić także to, że ziemia jest 
naszą karmicielką – matką, która nas karmi. Matka ziemia wszystko 
to wydaje. Trzeba tylko ją pielęgnować: spulchnić, przeorać, dać na-
wóz. Nie wystarczy na ziemi nastawiać fabryk, wielkich aglomeracji. 
Aby mieć chleb, ziemię trzeba uprawiać.

Zakończenie
Na zakończenie chcemy powiedzieć Panu Bogu słowo „dzięku-

jemy”. Dziękujemy Ci, dobry Boże, za Twe hojne dary. Dziękujemy 
także za rolników. Nie mają oni łatwego życia. Praca rolnika musi 
być szanowana i sprawiedliwie wynagradzana. Nie wolno pogar-
dzać ludźmi pracującymi na roli. Trzeba nam pamiętać, że ludzie 
przywiązani do ziemi byli najlepszymi obrońcami naszej narodo-
wej niepodległości.

Pamiętajmy także o tych rolnikach – zwłaszcza tych gospodarstw, 
które zostały doświadczone przez różne nawałnice i katastrofalne 
burze – o rolnikach, którzy nic nie zbiorą tegorocznego lata, aby do-
świadczyli ludzkiej życzliwości i pomocy, także by spotkali się z mą-
drą polityką państwa, które przyjdzie im z pomocą.

Niech Bóg błogosławi wszystkim trudniącym się na roli. Niech 
wynagrodzi wszystkim, którzy przynieśli na dzisiejszą uroczystość 
piękne wieńce żniwne. Niech Bogu samemu będzie wdzięczność 
i chwała, a wam, siostry i bracia, tak licznie zgromadzonym na tej 
uroczystości, niech będzie udzielona z nieba łaska zdrowia, pokoju 
i radości. Amen.
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2.

BP MAREK MENDYK

BROŃCIE KRZYŻA!

Kłodzko, 14 września 2022 r. – Homilia w święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego; 40-lecie parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego

Wprowadzenie
Za łaską Pana gromadzimy się w naszym parafialnym kościele, 

aby świętować 40. rocznicę ustanowienia parafii. To wielka ra-
dość przebywania tutaj w ten odpustowy dzień, jakim jest święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Przybywamy, aby dziękować dobremu Bogu za 40 lat istnienia 
samodzielnej parafii, gdzie realizowana jest troska o życie duchowe 
człowieka; gdzie uwielbiany jest Bóg i gdzie oddawana jest cześć 
Krzyżowi świętemu.

Jubileusz okazją powrotu do korzeni wiary
Jubileusz jest okazją, by wrócić do początków naszej wiary. 

Jaka jest nasza wiara? Często i chętnie wracamy wspomnieniami 
do naszych dawnych lat – tych z dzieciństwa i młodości, ale także 
i z ważnych wydarzeń z naszego życia. Nierzadko tym wspomnie-
niom towarzyszy nostalgia, tęsknota za czymś ważnym co utrwali-
ło się w pamięci, co jakoś szczególnie nosimy w naszych sercach. 
Wspominamy osoby, które przez lata poznawaliśmy, zwłaszcza na-
szych proboszczów, także tych, którzy głosili nam słowo Boże, któ-
rzy nas spowiadali, którzy mieli swój szczególny wkład w przemianę 
naszego życia.

Ale też wspominamy swoją pierwszą gorliwość, pierwsze posta-
nowienia. W każdym dobrze rozwijającej się duchowości pojawia się 
także coś takiego jak wspomnienie dawnej pobożności, wrażliwości 
religijnej, gorliwości w wierze, o dobrze pojętej cnocie bojaźni Bożej, 
kiedy to ze względu na Pana Boga i dla Niego podejmowaliśmy nie-
kiedy trudne zadania i życiowe zobowiązania.
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Dzisiaj uświadamiamy sobie, że jubileusz parafii jest okazją, by 
wrócić do korzeni naszej wiary, naszej pobożności. Uświadamiamy 
sobie, że Pan Bóg potrzebuje dzisiaj naszego serca, naszych umysłów, 
naszych sił, aby głoszony przez Niego plan życia mógł mieć pocią-
gającą moc w naszym złożonym i zróżnicowanym środowisku życia, 
w którym trzeba konkretnie ukazać moc chrześcijańskiej nadziei.

Hołd składany Krzyżowi
Ten dzisiejszy dzień jest właściwym momentem, aby oddać hołd 

Krzyżowi Jezusa Chrystusa. Ilekroć wchodzimy na plac kościelny, 
krzyż pozdrawia każdego z nas i woła: w tym znaku jest cała nasza 
nadzieja i moc.

Pamiętamy, że krzyż funkcjonuje w krajobrazie Polski od wie-
ków, pełni rolę strażnika sfery sakralnej. Jest szczególnym znakiem 
wspólnoty, w której centrum jest Osoba Jezusa Chrystusa. Jest akcen-
tem kulturowym wpisanym w przecinanie się dwóch światów: świata 
naszej materialnej codzienności ze światem duchowym. Stawiany na 
rozstajach dróg, na szczytach gór, stanowi ważny punkt odniesienia 
dla idących drogą ludzi.

Przy krzyżu gromadzimy się na modlitwie, on stanowi początek 
pielgrzymkowych wypraw, pamiątkę ważnych wydarzeń w życiu 
wspólnoty narodowej, rodzinnej i w życiu wierzącego człowieka. 
Pełni rolę „opiekuna domu”. Wykonany z drewna, kamienia, żelaza 
i innych materiałów, przyozdabiany i stawiany z dumą przez lokalną 
społeczność zawsze ma to samo znaczenie: Stat crux dum volvitur 
orbis! – „Krzyż stoi, podczas gdy świat się obraca”.

Z wysokości krzyża płynie orędzie zbawienia. Krzyż jest kate-
drą, która przemawia. Bóg w swej mądrości i miłości zapragnął, aby 
stanęła na ziemi «katedra wychowania społecznego», która uczy, 
jak budować dom, któremu na imię życie. Uczy, że trzeba budo-
wać na skale – budować na fundamencie, któremu na imię Miłość 
Ukrzyżowana (Benedykt XVI). Jest coś takiego jak ponadczasowość 
wiary, która jest wieczna, której się stale szuka, która jest wołaniem 
o krzyż, o umiejętność kochania, o sprawiedliwość i prawdę.

Krzyż drogowskazem naszej wiary i kultury
Krzyż jest drogowskazem dla naszej wiary i dla naszej kultury. 

Pozwólmy więc, by miał on swoje miejsce w naszej codzienności. 
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Niech będzie na skrzyżowaniach naszych życiowych dróg. Jeśli przez 
to człowiek ma stać się lepszy, jeśli przez to ma większą motywację 
i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi; jeśli przez to 
zdobywa się na ofiarne i pełne poświęcenia życie dla innych – niech 
ten krzyż tam będzie!

Wielu współczesnym reformatorom to się nie podoba. Jest jakaś 
moda na ateizm i niewiarę. Powiedział mi kiedyś w hospicjum ktoś 
bardzo ciężko chory, trzymając mnie za rękę i patrząc na krzyż, jaki no-
szę na swojej piersi: Księże Biskupie, modlę się, aby Pan Bóg w moim 
cierpieniu zabrał mi lęk przed krzyżem; modlę się, żeby mi zabrał 
strach przed wyśmianiem przez innych właśnie z powodu krzyża.

Pomyślałem sobie: jakaż wiara, prosta wiara tego człowieka. Nie 
ci reformują Kościół, którzy stoją pod krzyżem i debatują, ale ci 
którzy są przybici do krzyża. Oni reformują Kościół poprzez swo-
je cierpienie.

Nie ma innej drogi jak tylko przez krzyż
Nie ma innej drogi ku szczęściu, ku niebu jak tylko ta, która pro-

wadzi przez krzyż. „Nie ma innej drogi prowadzącej do nieba niż 
krzyż – uczyła niegdyś św. Róża z Limy.

Módlmy się dzisiaj, abyśmy wszyscy mieli odwagę wędrować 
z krzyżem Pana; budować Kościół na Krwi Pana, która została prze-
lana na krzyżu, i wyznawać jedyną chwałę: Chrystusa ukrzyżowane-
go. A tym samym Kościół będzie postępować naprzód.

Siostry i Bracia! Nie wstydźcie się krzyża! Miejcie odwagę wy-
soko nosić światło naszej wiary. Miejcie odwagę Boga wyznawać, 
mówić o Nim i nosić oznaki wiary! Nie wstydźcie się krzyża!

Krzyże zawędrowały w różne sektory naszego życia. Krzyż 
umieszczano przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie 
przy sprawowaniu Eucharystii. Krzyże wieszano na ścianach miesz-
kań, stawiano przy drogach, zakładano na wieżach kościelnych, sta-
wiano na grobach, wieszano na szyi.

Krzyż zdobił kiedyś pałace królewskie, salony rycerskie, dwory 
szlacheckie, chaty wieśniacze. Był zawieszany także w salach szkol-
nych i szpitalnych. Przez całe wieki krzyż doznawał wielkiej czci, ale 
był wykopywany i zdejmowany ze ścian przez wrogów Chrystusa.

W Polsce ściągali krzyże zaborcy; ściągano je w czasach stalinow-
skich; ściągano je w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
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gdy toczyła się w naszym kraju wojna o krzyże. Także i w naszych 
obecnych czasach spotykamy się z niszczeniem krzyża. Panu Bogu 
dziękujemy za inicjatywę, aby w sytuacji każdego zniszczonego 
krzyża postawić kilka nowych krzyży. Tak. Niech one przypomi-
nają, niech budzą duchowe poruszenie skierowane na nawrócenie 
i na opamiętanie.

Dziś wszyscy jesteśmy ponownie wezwani, aby nieść cześć krzy-
żowi, aby bronić krzyż przed wrogami. Pamiętajmy, że wojna o krzy-
że nigdy się nie skończy. Diabeł znienawidził krzyż, gdyż na nim 
został pokonany. Będzie go zatem beznadziejnie niszczył, będzie to 
czynił przez ludzi, którzy dają mu się opanować. Ale ostatecznie tej 
walki o krzyż szatan nie może wygrać. Nie pozwolą na to Ci, którzy 
adorują krzyż, klękają pod krzyżem; oni na to szatanowi nie pozwolą.

Myśląc dziś o krzyżu, skierujmy wzrok ku Chrystusowi. Złóżmy 
pod Jego krzyżem nasze codzienne krzyże. Składajmy Mu hołd i po-
dziękowanie za Jego krzyż, przez który zostaliśmy odkupieni i oswo-
bodzeni. Niech z wysokości Krzyża króluje nad nami Chrystus!

Amen.

3.

BP ADAM BAŁABUCH

ZNAK NASZEJ NADZIEI

Wambierzyce, 15 sierpnia 2022 r. – Homilia podczas Mszy św. 
w uroczystość Wniebowzięcia NMP w sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Rodzin

Maryja naszą nadzieją wejścia do nieba
„Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”. Uroczystość 

dzisiejsza wskazuje na spełnienie się proroctwa wygłoszonego 
przez Maryję w Magnificat. Ogłoszony przez papieża Piusa XII 
w 1950 roku dogmat o Wniebowzięciu stwierdza, że: „Niepokalana 
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu dni swego 
życia ziemskiego, została wzięta z duszą i ciałem do chwały niebie-
skiej”. Uroczysta proklamacja tej prawdy stanowiła potwierdzenie 
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wiary, którą wyrażały najstarsze pokolenia chrześcijan, świętując tę 
uroczystość już po Soborze w Efezie w 431 roku.

W Piśmie Świętym nie ma bezpośredniej wzmianki o wzięciu 
Maryi po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem do nieba. 
Ewangelie podają natomiast wiadomości o obecności Maryi w waż-
nych chwilach ziemskiej działalności Jezusa. Widzimy Ją również 
w gronie apostołów po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Prawda 
o wywyższeniu Maryi, którą sformułowała Tradycja Kościoła, jest 
konsekwencją jej roli w historii zbawienia.

Bóg właśnie Maryję wybrał na Matkę Swego Syna. Ona wyrazi-
ła zgodę na Boże postanowienia. Przez całe życie była wierna temu 
pierwszemu, najważniejszemu „niech mi się stanie według słowa 
twego”, które towarzyszyło wcieleniu Syna Bożego. Ta właśnie god-
ność, tytuł Bożej Rodzicielki jest fundamentem naszego przekonania 
o tym, że Maryja po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta 
do nieba. Jako pierwsza ze stworzeń Bożych dostąpiła wypełnienia 
obietnic, które zawiera Nowe Przymierze Boga z ludźmi.

Maryja, świadoma godności, którą została obdarzona, pokazuje 
w jaki sposób należy odpowiadać na otrzymany dar. Oto chce dzielić 
radość ze swoją krewną, również matką i służyć jej pomocą w ostat-
nich dniach przed przyjściem na świat Jana Chrzciciela.

Na uroczystość dzisiejszą wybrany został fragment z Apokalipsy 
św. Jana Ewangelisty, w którym pisze on o „Niewieście obleczonej 
w słońce”. Jakże nie dostrzegać w tym obrazie Matki Chrystusa. To 
w Niej spełniły się obietnice Boga – Stworzyciela dane pierwszym 
rodzicom. Bóg pozostaje wierny w Swojej miłości.

„Niewiasta obleczona w słońce” reprezentuje jednak przede 
wszystkim losy Kościoła. Jego zmagania z siłami zła i ciemności. 
Podobnie jak Niewiasta i jej Dziecię, Lud Nowego Przymierza może 
liczyć na pomoc i skuteczne wsparcie ze strony Boga w tych zmaga-
niach. Scena zmagania Niewiasty (Kościoła) ze Smokiem wskazuje 
na ostateczne zwycięstwo Kościoła, które okupione jest jednak cier-
pieniem i śmiercią jego wyznawców, co oznaczają bóle rodzenia. Los 
tego toczącego się od wieków i wciąż trwającego pojedynku jest już 
bezpowrotnie przesądzony. Kościół ukazany pod obrazem Niewiasty 
odniesie ostateczne i bezdyskusyjne zwycięstwo.

Nie wierzymy samotnie, ale wierzymy wraz z całym Kościołem. 
Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym. Święty Augustyn 
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podpowiada nam tutaj: „że każdy ma Ducha Świętego w takim stop-
niu, w jakim kocha Kościół”. Wraz z Kościołem i w Kościele może-
my głosić wszystkim ludziom, że Chrystus jest źródłem życia, że jest 
On obecny, że jest On wielką wartością, której pragniemy. On daje 
nam siebie samego (w swoim słowie, w Eucharystii) i tym samym 
daje nam Boga. Ten kto wierzy i przyjmuje Chrystusa ma przyszłość, 
bo On daje nam życie w obfitości.

To prawda w Kościele są ryby dobre i złe, jest pszenica i kąkol, 
ale jeśli nasze spojrzenie zatrzyma się tylko na tym, co negatywne, 
wówczas już nie dostrzega się wielkiej i pięknej tajemnicy Kościoła, 
a przynależność do Kościoła nie budzi już radości.

Dzisiejsza uroczystość, w której chcemy oddać cześć Matce 
naszego Zbawiciela, rzuca światło także na nasze losy. Jej wniebo-
wzięcie jest zapowiedzią naszego powrotu do wiecznego domu. Jej 
zwycięstwo daje nam, pielgrzymującym nadzieję na podobny wy-
nik naszych zmagań z siłami zła. Niebo, zmartwychwstanie i życie 
wieczne są ostatecznym celem człowieka wierzącego.

Matka zatroskana o swoje dzieci
Matka Najświętsza troszczy się o swoje dzieci, by pozostały wier-

ne Bożym przykazaniom, a tym samym pozostały na drodze, prowa-
dzącej do szczęścia wiecznego w niebie.

Zatroskanie Maryi o swoje dzieci, które nazywają ją swo-
ją Królową uwidoczniło się także w sierpniu 1920 r., kiedy do 
Warszawy zbliżali się bolszewicy i groziła nam utrata dopiero co 
odzyskanej niepodległości. Zawiedli Polskę sprzymierzeńcy i Polska 
musiała sama bronić swej niepodległości.

Dzień 15 sierpnia 1920 r. rozstrzygnął o losach Polski i Europy. 
Nieoczekiwane zwycięstwo Polaków było przez wielu traktowane 
jako interwencja Bożej Opatrzności, zwłaszcza, że walkom na fron-
cie towarzyszyły modlitwy całego narodu o ocalenie. Od początku 
Bitwę Warszawską nazywano „Cudem nad Wisłą”.

Na pamiątkę tego zwycięstwa obchodzimy dzisiaj dzień Wojska 
Polskiego. Obecnym pośród nas żołnierzom dziękujemy za ich pięk-
ną służbę i modlimy się o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla 
wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin.

Wypraszaj, o Maryjo Wniebowzięta, potrzebne łaski nam wszyst-
kim tutaj zgromadzonym i wszystkim za których się modlimy.
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Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu każdego 
dnia życia za owce.

Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Rodzicom daj miłość, która jest gotowa przyjąć każde poczęte ży-

cie, ale też przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogi i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz 

płaszczem swej opieki, by nie uległy zgorszeniu.
Matko najlepsza, królująca nam w tym wambierzyckim sanktu-

arium, módl się za nami! Naucz nas wierzyć, tak jak Ty wierzyłaś!
Matko godna miłości! Naucz nas miłować Boga i naszych bliź-

nich, tak jak Ty ich miłujesz!
Zawierzamy naszą przyszłość Odwiecznemu Słowu, które stało 

się ciałem i Tobie pokorna służebnico Pańska (por. św. Jan Paweł II). 
Amen.

4.

BP IGNACY DEC

CHRYSTUSOWY OGIEŃ PRAWDY I OGIEŃ MIŁOŚCI

Świdnica, 14 sierpnia 2022 r. – Homilia w kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski z okazji 102. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, Cudu nad Wisłą i Święta Sił Zbrojnych RP

Wstęp
Drodzy uczestnicy dzisiejszej, niedzielnej Eucharystii, powitani 

na początku przez tutejszego księdza proboszcza, ks. prałata Rafała 
Kozłowskiego i pana Tadeusza Grabowskiego, prezesa Świdnickiego 
Stowarzyszenia Patriotycznego. Połączymy w dzisiejszej homilii 
ze sobą trzy wątki: wątek biblijno-liturgiczny, związany ze słowem 
Bożym czytanym w dzisiejszą niedzielę z wątkiem maryjnym oraz 
wątkiem patriotycznym.

Najpierw jednak zauważmy, że miesiąc sierpień to dla Polaków 
miesiąc ważnych wydarzeń religijnych, zwłaszcza, maryjnych oraz 
czas wspomnień doniosłych wydarzeń z naszej narodowej historii.
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1. Miesiąc sierpień to czas maryjnych i patriotycznych świąt 
i uroczystości

Miesiąc sierpień w naszej Ojczyźnie to miesiąc maryjnych uro-
czystości. Największe z nich to: uroczystość Wniebowzięcia NMP 
obchodzona 15 sierpnia i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 
świętowana 26 sierpnia. Ponadto mamy święto Matki Bożej 
Anielskiej 2 sierpnia, 5 sierpnia święto Matki Bożej Śnieżnej oraz 
22 sierpnia wspomnienie Matki Bożej Królowej. Dodajmy, że sier-
pień to szczególny czas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

W miesiącu sierpniu mamy wyjątkowe skumulowanie ważnych 
narodowych rocznic z ostatnich stu lat. Należą do nich: proces od-
zyskania niepodległości1914-1918, Cud nad Wisłą 1920, Powstanie 
Warszawskie 1944, sierpień z roku osiemdziesiątego i narodziny 
„Solidarności” oraz dwudziestolecia ostatniej wizyty św. Jana Pawła 
II w naszej Ojczyźnie, związanej z ustanowieniem Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach.

2. Przesłanie liturgii słowa XX Niedzieli Zwykłej
Pierwsze czytanie ukazuje nam dziś proroka Jeremiasza, którego 

doświadczają rodacy. Prorok żył w trudnych czasach. Przekazywał 
narodowi słowo Boga. W czasie oblężenia Jerozolimy wzywał do 
poddania się miasta, zapewniając, że wszyscy wówczas ocaleją. 
Taki był plan Boga. Ludzie jednak myśleli inaczej. Sądzili, że są mą-
drzejsi od Boga mówiącego przez proroka. Posądzili proroka o brak 
patriotyzmu i postanowili go zabić. Jeremiasz został spuszczony do 
cysterny z wodą. Bóg jednak ocalił życie swemu wybrańcowi.

Doświadczany, cierpiący Jeremiasz jest zapowiedzią Jezusa 
Chrystusa. O Nim to właśnie mówi dziś autor Listu do Hebrajczyków: 
„On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie 
bacząc na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się 
więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał 
wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu” (Hbr 
12, 2-3).

Ten ongiś doświadczany, a dziś zwycięski Chrystus kieruje do nas 
słowa: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
żeby on już zapłonął! [...] Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 
pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam” (Łk 12, 49.51). Co mogą 
oznaczać te słowa? O jaką walkę tu idzie? O jaki rozłam? Chodzi 
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o walkę z zakłamaniem i o walkę z nienawiścią, jednym słowem – 
o walkę z grzechem. Wobec zła bowiem nie może być kompromisu. 
Uczeń Chrystusa musi być walczącym żołnierzem, sprzeciwiającym 
się złu, walczącym o dobro. Dlaczego ta walka jest potrzebna? Dla 
dobra ludzkości, dla dobra człowieka. Nie miał racji Jean Jaques 
Rousseau, gdy mówił, że człowiek rodzi się z natury dobry, że do-
piero społeczeństwo człowieka psuje. Zło od początku jest zagnież-
dżone w człowieku. Trzeba brać z nim rozłam, trzeba go jakby wypa-
lać ogniem.

Jesteśmy wezwani do walki z kłamstwem i szerzoną nienawiścią. 
Żyjemy dziś w świecie pełnym pozorów i iluzji. Przez internetowe 
ekrany płynie szerokim strumieniem szambo, które osadza się w na-
szych sercach i umysłach i wyobraźni. Dbamy raczej o własny wize-
runek niż o prawdę. Udajemy ludzi, którymi nie jesteśmy. Połykamy 
ideologie oparte na kłamstwie i na podstępnie. Ideologie promują po-
stawy, które uznawano do tej pory za dewiacje, jako jedynie słuszne, 
które trzeba zalegalizować i szerzyć w świecie. Wielu nie zdaje sobie 
z tego sprawy, że jest to droga, która prowadzi do katastrofy człowie-
ka, rodziny i narodu.

W takiej sytuacji jest nam potrzebny Chrystusowy ogień prawdy 
i Chrystusowy ogień miłości, żeby ta kłamstwa i rozsiewaną niena-
wiść wypalać. Ten Ogień to Duch Święty, którego Chrystus udziela 
swojemu Kościołowi. 

Winniśmy zatem prowadzić walkę z kłamstwem i złem na dwóch 
frontach. Najpierw winniśmy usuwać to co kłamliwe i złe w nas. 
Diabeł z Panem Bogiem od początku świata prowadzi walkę, a miej-
scem tej walki jest ludzkie serce. W ludzkim wnętrzu toczy się walka. 
Od chrztu mieszka w nas Chrystus. On ma wzrastać. My winniśmy 
się umniejszać. Pozwólmy Bogu w nas zwyciężać. Nie jest to łatwe. 
Trzeba mieć w sobie ogień Boży. Jezus nie przyszedł nas pobłażli-
wie poklepywać po ramieniu za wszystko, co robimy w życiu. Nie 
wszystko w nas aprobuje. Wzywa do walki. Do niepokoju o Jego 
życie w nas.

Drugi front walki, to walka ze złem, które jest w świecie. Zła 
nie można akceptować. Nie ma kompromisu, nie ma ustępstw, gdy 
toczy się walka o prawdę o dobro, o piękno. Trzeba zło nazywać 
złem. Chrześcijanin często nie ma odwagi przyjacielowi powiedzieć, 
że robi źle. Lepiej nie robić sobie wrogów. Lepiej nie komplikować 
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sobie życia. Toczą się dyskusje w zakładach pracy, w pociągach, na 
ekranach telewizorów. Niekiedy nie widać tam uczniów Chrystusa.

3. Wątek maryjno-patriotyczny
Moi drodzy, przeżywamy sto drugą rocznicę „Cudu nad Wisłą” 

– Bitwy Warszawskiej. Na progu naszej niepodległości zawisło nad 
nami wielkie niebezpieczeństwo ze strony bolszewizmu. Armia bol-
szewicka była liczniejsza, silniejsza, lepiej uzbrojona i był potrzebny 
cud. I cud się stał, został wymodlony. Tacy kiepscy dziennikarze i hi-
storycy tłumaczyli to zdolnością i umiejętnościami naszych dowód-
ców, na czele z Piłsudskim. Inni mówili, że to był zbieg przypadków. 
A my mówimy, w oparciu o dokumenty historyczne, że to był praw-
dziwy cud, bo wszystko wskazywało na to, że nie zatrzymamy tej 
nawałnicy, która wyruszyła ze Wschodu i chciała dojść do Atlantyku. 
Rewolucja wrzała w całej Europie, w wielu ośrodkach były już ruchy 
wolnościowe i ateistyczne, bo bolszewizm w swoim programie miał 
walkę z Bogiem w myśl dewizy ich mistrza i założyciela, Karola 
Marksa, że „religia jest opium dla ludu” i trzeba ją wytępić, trzeba 
ją wyrzucić z życia społecznego. Dlatego w programach systemów 
totalitarnych była walka z religią.

Moi drodzy, przypomnijmy, że Episkopat Polski w lipcu 
1920 roku wysłał trzy Listy. Pierwszy był zaadresowany do papieża 
Benedykta XV i wskazywał na wielkie zagrożenie ze strony bolsze-
wizmu nie tylko Polski, ale także Europy. Drugi list był napisany do 
narodu polskiego, żeby się zjednoczył, żeby zapomnieć o sprawach 
partyjnych, o sprawach osobistych, a stanąć z modlitwą i bronią, by 
bronić niepodległości ojczyzny. Był też napisany list do wszystkich 
katolickich biskupów świata. Te trzy listy są bardzo piękne, godne 
lektury i można do nich dotrzeć w Internecie.

27 lipca 1920 r. biskupi będąc na Jasnej Górze i widząc, że woj-
ska bolszewickie zbliżają się już do Bugu, oddali wtedy cały naród 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i także ponowili oddanie się 
Maryi. Przypomnieli, że Ona jest nie tylko Matką Kościoła, ale jest 
szczególną Matką tej cząstki Kościoła, jaką jest polski naród, jest 
Królową Polski.

Moi drodzy, ten czas przed stu laty, który my dzisiaj przeży-
wamy, był bardzo gorący w Polsce. Niedziela była 8 i 15 sierpnia. 
Święto Matki Bożej wypadło wtedy w niedzielę. To był czas wielkiej 
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narodowej modlitwy, to była Nowenna, która trwała już od 6 sierp-
nia, od Przemienia Pańskiego. W kościołach warszawskich każde-
go dnia były adoracje, a potem procesje z katedry na Krakowskie 
Przedmieście. Na Jasnej Górze, 13 sierpnia, a więc dokładnie sto lat 
temu, ludzie godzinami leżeli krzyżem na ziemi i błagali Matkę Bożą 
o pomoc, bo wiedziano, że odzyskana przed dwoma laty niepodle-
głość jest ogromnie zagrożona. I cud się stał.

My Panu Bogu dziękujemy za ten cud, ale pamiętajmy, że on 
został okupiony śmiercią wielu ludzi. Oczywiście, każda wojna 
przynosi ofiary, u pokonanych zwykle więcej, u zwycięzców mniej, 
ale ludzie giną. To też było takie dramatyczne przejście wielu na-
szych rodaków z życia ziemskiego do życia wiecznego. My dzisiaj 
narzekamy na to i na tamto, że jest nam ciężko, że mamy kłopoty 
zdrowotne, że jest pandemia, ale wspomnijmy na nasze wcześniejsze 
pokolenia i pomyślmy, co było o tej porze w sierpniu sto lat temu, 
gdy ludzie ginęli.

Moi drodzy, do kardynała Aleksandra Krakowskiego, metropoli-
ty warszawskiego zwrócono się z prośbą, żeby dał wielu kapłanów, 
którzy zaopiekowaliby się żołnierzami, zadbali o ich morale i żegnali 
zmarłych do wieczności. Kardynał okazał gest, tych kapłanów wy-
znaczył i wielu się zgłosiło. Wśród nich był ks. Ignacy Skorupka. 
Bolszewicy spychali już Polaków, ale wtedy nastąpiło apogeum 
bitwy. Rosjanie sami zaświadczyli o tym, że nad krzyżem, który 
trzymał w ręku ks. Ignacy Skorupka widzieli Matkę Bożą, która była 
ubrana w niebieską suknię. To spowodowało, że przestali strzelać, 
bo do Matki Bożej się nie strzela. Może takie mniemanie mieli ci 
prości żołnierze i tak postępowali, bo nie wszyscy byli bolszewikami. 
Bolszewicy wojnę wywołali, ale do boju poszedł zwyczajny lud. Od 
tego momentu, gdy od wybuchu granatu zginął ks. Ignacy Skorupka, 
żołnierze bolszewiccy zaczęli uciekać i nastąpił odwrót bolszewizmu 
na Wschód.

Moi drodzy, mówią też, że cudem było to, że Stalin opóźnił wy-
słanie pomocy do dowódcy Michaiła Puchaczewskiego, który miał 
zdobyć Warszawę. On już dzień wcześniej ogłosił, że Warszawa 
została zdobyta, ale z południa, od Lwowa, przez Zamość, zdążała 
armia konna Siemiona Budionnego i Stalin ją zatrzymał. To było 
też przez Boga ukierunkowane i zanim oni przyszli do Warszawy, 
to już ten pierwszy atak bolszewików został odparty i nie było 
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już o co walczyć. To takie przypomnienie tej narodowej wiktorii. 
Wiemy, że tę bitwę porównywano z dwoma poprzednimi wielkimi 
bitwami w dziejach naszego narodu – z Grunwaldem w 1410 roku 
i zwycięstwem nad Krzyżakami oraz z wiktorią wiedeńską Jana 
III Sobieskiego w 1683 roku. To była osiemnasta bitwa, gdy idzie 
o ważność w dziejach świata, która zmieniła losy nie tylko Polski, ale 
i świata.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, W tych dniach rocznicowych dziękujemy 

Panu Bogu, Matce Najświętszej, za niebieską pomoc i wypraszajmy 
pomyślne jutro dla naszej Ojczyzny. Amen.
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B.  PROPOZYCJE HOMILII MSZALNYCH 
NA UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

1.

KS. EDWARD SZAJDA
Proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy

POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI, PEŁNI 
CZŁOWIECZEŃSTWA I SZCZĘŚCIA

Homilia na uroczystość Wszystkich Świętych

„Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę… Szczęśliwi, którzy są głodni 
i spragnieni sprawiedliwości… Jesteście szczęśliwi, gdy Was znie-
ważają, prześladują i oczerniają” (por. Mt 5, 1-12) Tak rodzi się na-
dzieja na to, że i my – z całą biedą naszego życia – mamy szansę 
na świętość.

Chrystus ukazuje nam w błogosławieństwach miarę prawdziwe-
go, pełnego człowieczeństwa. Być prawdziwym człowiekiem, być 
świętym i być szczęśliwym to jedno. Świętość bowiem nie jest ja-
kimś stanem wyjątkowym, ale jest normalnym stanem człowieczeń-
stwa. Wszyscy zostaliśmy powołani do świętości, czyli do stawania 
się „pełnym” człowiekiem. Stawać się świętym oznacza dorastać nie-
ustannie do pełnego człowieczeństwa, a to dorastanie prowadzi przez 
realizację błogosławieństw Chrystusa, które streszczają się w byciu 
bezinteresownym darem dla Boga i dla drugiego człowieka. Taką 
właśnie drogę do świętości wydeptywali ci, których dziś czcimy 
i którzy nam przypominają, że warto zabiegać o świętość.

Tymczasem wiele osób uważa, że świętość to jakiś luksus zare-
zerwowany dla niektórych, dla wybranych, że jest ona jakąś nadzwy-
czajną sprawą. A tak naprawdę świętość jest i powinna być dla nas 
zwykłą sprawą, wynikiem stopniowego rozwoju chrześcijańskiego 
życia, jego najlepszym owocem.

Święty Franciszek Salezy w Filotei pisał: „Bóg stwarzając 
świat rozkazał roślinom rodzić owoce, każdej według swego 
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rodzaju. Podobnie nakazuje chrześcijanom, którzy są żywymi ro-
ślinami Jego Kościoła, by wydawali owoce świętości, odpowiednie 
do stanu i każdego powołania”. Świętość zatem jest życiem spełnio-
nym, jest Ewangelią pisaną życiem. I do tego stanu wszyscy zostali-
śmy powołani.

Może nigdy jeszcze tak wyraźnie nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z potrzeby tego wezwania do świętości, jak właśnie w naszych cza-
sach. I może nigdy dotąd nasz świat, który zdaje się być tak daleki 
od Boga i spraw religijnych, nie wołał tak natarczywie o świętych. 
Rozumiał to znakomicie święty Jan Paweł II, wynosząc na ołtarze tak 
wielu świętych i błogosławionych. A po jego śmierci, podczas po-
grzebu, ludzie zgromadzeni na placu św. Piotra spontanicznie wołali: 
Subito Santo! – natychmiast święty!

Świętość naprawdę jest dla ludzi, jest dla ciebie i dla mnie, dla 
każdego. Trzeba tylko na serio potraktować Boga i swoje chrześci-
jańskie życie. I nie zadowalać się tylko pojedynczymi dobrymi czy-
nami; nie oglądać się na innych, na to, co myśli świat; nie mówić tak 
często, usprawiedliwiając się: ja nie jestem święty. Życie chrześcijań-
skie bowiem nie może nie dążyć do świętości.

Wsparci dzisiaj przykładem i wstawiennictwem niezliczonej rze-
szy świętych i błogosławionych, módlmy się o naszą świętość oraz 
o odwagę w kroczeniu na drodze do świętości: o świętość w rodzinie 
i w pracy, w szkole i w rozrywce, zawsze i wszędzie. Módlmy się 
o świętość ojców i matek, uczniów i nauczycieli, inżynierów i leka-
rzy, chorych i zdrowych, ludzi wykształconych i prostych. Jest tak 
wiele nieporozumień na temat świętości. Czasem widzimy jej kary-
katury. Tyle mało ważnych spraw kojarzy się nam ze świętością: np. 
pochylona głowa, podejmowane posty, niekończące się pacierze czy 
jakieś dziwactwa. Dla niektórych świętość jest jakąś smutną egzy-
stencją, pozbawioną głębszych i ciekawszych przeżyć. A przecież to 
jest właśnie największa i najpiękniejsza przygoda życia. Świętość 
jest początkiem nieba w nas. I tego sobie nawzajem życzmy. Amen.
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2.

KS. RAFAŁ KOZŁOWSKI
Dziekan Dekanatu Świdnica Zachód
Proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski w Świdnicy

CZYŚCIEC – MIEJSCEM I STANEM NADZIEI

Homilia na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych  
(dzień zaduszny)

W uroczystość Wszystkich Świętych oddawaliśmy cześć tym 
wszystkim, którzy już cieszą się radością nieba, wszystkim zbawio-
nym – świętym i błogosławionym.

Dzisiaj w Dzień Zaduszny śpieszymy z naszą pomocą modlitew-
ną do czyśćca. Kościół wierzy, iż pomiędzy doczesnością i wieczną 
chwałą w niebie jest czyściec. Kościół nie modli się za zbawionych 
czy potępionych, ale za dusze w czyśćcu cierpiące. Czyściec, to stan 
i miejsce oczyszczenia, pokuty i oczekiwania na niebo. Dusze czyść-
cowe żyją tam nadzieją na spotkanie Boga i tęsknotą bycia z Nim 
na zawsze. Tak naprawdę cierpienie czyśćca to wielka tęsknota za 
Bogiem. Często mówi się o świętych w niebie i czyśćcu, dlatego, iż 
dla dusz czyśćcowych jest tylko jedna droga – do nieba, wcześniej 
czy później tam się znajdą, są to potencjalni święci.

Nasze modlitwy, ofiarowane Msze św., zdobywane odpusty są 
dla nich pomocą duchową, gdyż sami nie mogą już sobie w żaden 
sposób pomóc, dlatego liczą na nas, wyczekują naszej pamięci przed 
Bogiem. Tak to już jest w „ekonomii Kościoła”, że jeżeli my się mo-
dlimy za zmarłych, to kiedyś znajdzie się ktoś, by o nas pamiętać, gdy 
przekroczymy próg wieczności i pewnie będziemy w podobnej po-
trzebie, wyczekując pomocy ze strony „Kościoła pielgrzymującego”.

Kościół w każdej Mszy św. modli się za zmarłych. W modlitwie 
eucharystycznej prosi: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach 
i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszyst-
kich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do 
oglądanie Twojej światłości” (II Modlitwa eucharystyczna).
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Jedną z form pomocy dla naszych zmarłych są „Msze św. grego-
riańskie”. Swoją nazwę msze gregoriańskie zawdzięczają – podobnie 
jak chorał gregoriański – papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu. Wiąże 
się z tym ciekawa historia. Zanim jeszcze został papieżem, był opa-
tem benedyktyńskiego klasztoru. Zmarł tam jeden z mnichów, Justus, 
który przy okazji swojej śmierci zasiał niemałe zgorszenie. Tuż przed 
śmiercią wyznał, że ukrył przed wspólnotą zakonną 3 złote mone-
ty. Było to niezgodne z regułą zakonu, która jasno wskazywała, że 
bracia nie mogli posiadać żadnej swojej osobistej własności. Kiedy 
Justus zmarł, pochowano go w ukryciu, w niepoświęconej ziemi, 
z dala od współbraci. Opat klasztoru – przyszły papież Grzegorz – 
miał z tego powodu ogromne wyrzuty sumienia. Zaczął, jak pisze 
w Dialogach „litować się w duchu nad zmarłym bratem i myśleć 
z głębokim smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś środka, aby 
mu pomóc”. Postanowił w intencji zmarłego mnicha odprawić dzień 
po dniu 30 Mszy świętych. W ostatnim dniu tej eucharystycznej 
modlitwy jednemu ze współbraci ukazał się sam zmarły Justus i po-
wiedział, że został uwolniony od kary. Zdziwiony mnich opowiedział 
o tym pozostałym zakonnikom – sam zaś nic nie wiedział o odpra-
wianych przez opata trzydziestu Mszach. Okazało się, że ta modlitwa 
pozwoliła Justusowi trafić do nieba. Wiadomość o trzydziestu kolej-
nych Mszach rozeszła się bardzo szybko, wierni zaczęli o nie prosić 
kapłanów. W XVI wieku gregorianki zostały uznane przez Sobór 
Trydencki jako bardzo wartościowe.

Jeszcze inną formą pomocy duszom czyśćcowym jest możliwość 
zyskiwania dla nich odpustów zupełnych i częściowych. Od 1 do 8 li-
stopada możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. 
Warunkiem jest stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii, nawie-
dzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa w intencjach papieskich.

Modlitwa za dusze czyśćcowe winna być naszą codzienną troską, 
zwłaszcza, gdy wiele im mamy do zawdzięczenia. Szczególnie na-
szym rodzicom możemy spłacać w ten sposób dług wdzięczności za 
wszystko czym nas za życia obdarowali.

Prawda o istnieniu czyśćca jest wezwaniem dla nas żyjących, 
abyśmy świadczyli miłosierdzie wobec zmarłych, którzy są poddani 
bolesnej tęsknocie za niebem.
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3.

O. RAFAŁ KWIECIEŃ OSPPE
Proboszcz par. pw. św. Józefa w Świdnicy,
Kustosz sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin

PIĘKNI PIĘKNEM MARYI

Homilia na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Obfitość Bożego słowa w uroczystość Niepokalanego Poczęcie 
Najświętszej Maryi Panny jest ogromna i pokrzepiająca.

Tym, co mnie dotyka w tym słowie to dwa momenty. W I czyta-
niu Bóg się pyta Adama „Gdzie jesteś?”. Bóg pyta go „gdzie jesteś?” 
dlatego, że Adam i Ewa tak daleko poszli w grzech, że nie są w stanie 
podjąć rozmowy z Panem Bogiem. Zatem to Pan pierwszy wychodzi 
z inicjatywą, to On pierwszy przemawia do człowieka po grzechu, to 
On nas szuka. To mocne słowo, bo pokazuje jak człowiek wiele do-
staje od Pana Boga, w jaki niesamowity sposób zostaje obdarowywa-
ny, a z drugiej strony jak człowiek potrafi to wszystko odrzucić, to co 
dostaje za darmo od Boga, jak człowiek nie chce relacji z Bogiem nie 
chce podjąć z Nim rozmowy. Człowiek który popełnił grzech, obraził 
Boga – zamiast wracać do Niego, to obraża się na Pana Boga. To 
Bóg jest tym, który podejmuje z nami rozmowę, kiedy my jesteśmy 
zamknięci w naszym grzechu. Od Niego wychodzi inicjatywa, ale to, 
że Bóg się musi dopraszać rozmowy z nami, to pokazuje, co grzech 
robi z nami.

Tak właśnie my zachowujemy się w grzechu; często próbujemy 
zrzucić winę i odpowiedzialność za grzech na inną osobę. Czyż tak 
nie jest? Przerzucamy się odpowiedzialnością. Zachowujemy się jak 
Adam, który się wypiera odpowiedzialności. Przerzuca odpowie-
dzialność za swoje czyny na innych. Tak często działamy w grzechu.

Drugim mocnym i pięknym słowem jest Ewangelia, gdzie Maryja 
odkrywa miłość Boga do Niej, widzi jak Bóg działa w Jej życiu, że 
Bóg usuwa w niej wszystkie przyczyny grzechu, grzech pierworodny.

Maryja jest pełna łaski – tam nie ma miejsca na grzech. Maryja 
czuje się zmieszana, wstrząśnięta tym słowem. To słowo, które 
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zmieszało Maryję, to słowo o łasce. A jakie słowo może mną wstrzą-
snąć? To, że Bóg obdarza mnie łaską.

Każdy z nas doznał tego, jak Bóg go podnosi, jak Bóg leczy rany, 
które sami sobie zadaliśmy, jak On jest cierpliwym lekarzem, rozpo-
znaje naszą chorobę. I nas leczy! To jest po prostu wow, i gdy czło-
wiek to odkrywa, to aż chce się radować, skakać z radości.

Bóg wychodzi i dźwiga nas z ziemi, nawet kilka razy dziennie 
potrafi nas dźwignąć, jeśli jest taka potrzeba. Mamy to doświad-
czenie choćby w sakramencie pokuty, w którym doświadczamy, 
jak Bóg leczy nasze rany, jak nas dźwiga i przywraca nam łaskę, ła-
skę uświęcającą.

Bóg nas podnosi w Eucharystii, w modlitwie, w słowie. 
Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Maryi. Dzięki Maryi człowiek 
staje się bliski Bogu, to w Niej Bóg kształtuje się na człowieka.

Bóg zachował Maryję od zmazy grzechu, człowieka takiego jak 
my. A Maryja nie zmarnowała najmniejszej cząstki, którą otrzymała 
od Boga. Piękna kobieta, bo bez grzechu. Anioł, który ma oczy Boga 
widzi to piękno, dlatego mówi do Niej: raduj się Maryjo, radość i ła-
ska mają ten sam rdzeń – tam, gdzie człowiek żyje łaską, tam życie 
jest radością.

Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli nieskala-
ni przed Jego obliczem, mówi św. Paweł. Wybrał Maryję i wybiera 
każdego z nas. My też możemy być jak Maryja. Mimo, że jestem 
grzesznikiem i sam z siebie nie mogę być „nieskalany”, mam jednak 
Kogoś – Maryję! – dzięki Komu mogę być nieskalany.

Maryja jest bez grzechu poczęta, my natomiast mamy takie do-
świadczenie, że przez grzech tracimy kontakt z Bogiem, ale sam Bóg 
pragnie nas wyrwać z tego przeklętego klimatu grzechu. Stało się to 
dzięki Maryi Niepokalanej, dzięki temu, że Ona była bez grzechu po-
częta i jej „tak” sprawiło, że mogła porodzić Jezusa, który też jest bez 
grzechu, i dzięki temu Jezus mógł umrzeć za mnie, za moje grzechy.

Nie uczestniczylibyśmy w Eucharystii, gdyby nie Niepokalana, 
gdyby nie Maryja, ta cicha kobieta, gdyby nie Jej „tak”. Zobaczmy 
jedno maleńkie słowo, a wszystko się stało możliwe… Dlatego i my 
w naszym życiu nie lekceważmy nawet najdrobniejszych słów, bo od 
nich może zależeć bardzo wiele…

Maryja Niepokalana uczy nas jak stawać się pięknymi ludźmi. 
Mówiła i mówi wiele razy, chociażby w Objawieniach: „Módlcie 
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się!” Przez modlitwę jesteśmy piękni. To nic nie kosztuje, mamy 
to za darmo, korzystajmy z sakramentów, z tego co dostajemy od 
Kościoła, a będziemy piękni.

4.

KS. TOMASZ FEDERKIEWICZ
Proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP
w Bystrzycy Górnej

CIEMNOŚĆ – ŚWIATŁO – RADOŚĆ – POKÓJ

Homilia na Pasterkę 2022 roku

„Cicha noc, święta noc.
Noc, która stała się być godną przyjścia na świat Zbawiciela”.

Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia!
Ileż uczuć towarzyszy nam, gdy czy to w gronie rodziny, czy 

może samotnie udajemy się do świątyni na Mszę św., na Eucharystię, 
na spotkanie z żywym Bogiem. Staramy się czynić to w każdą nie-
dzielę, często także w święta i uroczystości. Jest jednak tylko jedna 
Eucharystia, którą poprzedza wyjątkowy czas. Gdy zapada już zmrok, 
spotykamy się w gronie najbliższej rodziny czy może przyjaciół, bie-
rzemy do ręki biały chleb – pobłogosławiony opłatek i łamiemy się 
nim z najbliższymi, wypowiadając słowa życzeń. Radujemy się tymi, 
którzy są pośród nas i smucimy się ze względu na tych, których przy 
stole wigilijnym zabrakło.

Wigilia, czyli z języka łacińskiego czas czuwania, ma sprawić 
byśmy byli gotowi, byśmy nie przegapili, nie przespali tego, co ma 
się wydarzyć.

Liturgia słowa łączy w niezwykle wymowny sposób proroctwo 
Starego Testamentu, które jest odczytywane w pierwszym czytaniu 
z realizacją tego proroctwa w wydarzeniach Ewangelii. Rozdziały od 
6 do 12 Księgi Proroka Izajasza są nazywane Księgą Emmanuela. 
Doniosły hymn, który przed chwilą usłyszeliśmy łączy się tak wy-
jątkowo z tym, co opisuje Ewangelista Łukasz, iż jesteśmy gotowi 
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uznać, iż słowa proroka zostały spisane już po narodzeniu Jezusa, 
a nie jak jest w rzeczywistości są proroctwem spisanym niemal 
800 lat przed narodzinami Mesjasza.

Łącząc ze sobą te szczególne relacje zwracamy uwagę na słowa 
– klucze, które pomogą nam wejść w głębię tajemnicy Wcielenia 
Słowa: ciemność – światło – radość – pokój. Krótka refleksja nad 
tymi słowami, pozwoli nam jeszcze lepiej wejść w tajemnicę tej 
świętej nocy.

Ciemność
„Naród kroczący w ciemności”… Ciemność zarówno w Starym, 

jak i Nowym Testamencie jest szczególnym symbolem cierpienia, 
osamotnienia, grzechu, władzy szatana i wreszcie niechybnej śmier-
ci. Człowiek, który kroczy w ciemności, idzie po omacku, potyka się, 
przewraca, rani. Jego serce jest przeniknięte bólem, strachem, często 
złością, zniechęceniem, brakiem nadziei. Iluż ludzi próbuje wręcz 
oskarżać Boga, o to że stwarzając świat stworzył właśnie to wszyst-
ko, czego człowiek doświadcza, krocząc przez życie w ciemności.

Światło
Wystarczy jednak otworzyć Księgę Biblii na pierwszych jej kar-

tach, bo dowiedzieć się, że Bóg nie stworzył ciemności, ale stwo-
rzył światło, aby rozświetliło ciemności ludzkich serc. Nie można 
stworzyć ciemności, nie można przynieść ciemności, można jedynie 
zabrać człowiekowi światło, aby w jego życiu pojawiła się ciemność. 
Ci wszyscy ludzie, którzy kroczą w ciemności swojego życia, wła-
śnie w tę cichą, świętą noc są zaproszeni, aby wyjść na spotkanie 
przychodzącego Światła.

Noc Narodzenia Pańskiego to noc, gdy w szczególny sposób nad 
mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. Jak potwierdzi to 
ewangelista Łukasz nad zalęknionymi pasterzami pojawi się Chwała 
Pańska, która zewsząd ich oświeci.

W wielu świątyniach liturgię Pasterki rozpoczyna się w całkowi-
tej ciemności, aby rozświetlić mury świątyni wraz z niesioną przez 
kapłana figurką Małego Dziecięcia, które zostanie złożone w symbo-
licznym żłóbku. Dziś my wszyscy, którzy przybywamy do świątyni 
jesteśmy często zalęknionymi pasterzami XXI wieku, ze wszystki-
mi naszymi kłopotami, zmartwieniami, słabościami i grzechami, 
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które nieraz wydają się być dla nas nieogarnioną ciemnością. Do nas 
wszystkich właśnie tej nocy woła Anioł słowami: Nie bój się. Jest 
Światłość, która pokona w tobie wszelki mrok. Jest Światłość, która 
wyzwoli cię z wszelkiego lęku. Jest Światłość, która wskaże ci drogę, 
bo ta Światłość jest Drogą, Prawdą i Życiem. Ta Światłość narodziła 
się dzisiaj w Betlejem.

Radość
Nowonarodzone Dziecię pragnie przynieść zalęknionemu światu 

radość. Prorok napisał: „Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa” (Iz 9, 2). Dziś, 
gdy nasze oczy są wpatrzone w żłóbek, a nasze uszy wypełnione 
dźwiękiem pięknych polskich kolęd, odpowiedz sobie chrześcijani-
nie, czy to właśnie radość przywiodła cię dziś na Pasterkę? Bracia 
i siostry, czy czujecie się dziś dziedzicami tej radości, którą zapo-
wiedział prorok Izajasz, a wyśpiewali Aniołowie nad betlejemskim 
żłóbkiem? Ile jest dziś we mnie prawdziwej chrześcijańskiej radości?

Możesz powiedzieć: proszę księdza z czego tu się cieszyć. Kiedy 
życie coraz trudniejsze, rachunki coraz wyższe, w portfelu często 
coraz mniej. Wokół nas widmo różnych chorób, niebezpieczeństwo 
wojny. Czy myślisz drogi chrześcijaninie, że Świętej Rodzinie było 
łatwiej? Czy myślisz, że młoda Izraelska dziewczyna nie bała się 
wziąć na siebie odpowiedzialności, o której zwiastował jej Anioł. 
Co myślała, gdy w daleko posuniętej ciąży musiała udać się w nieła-
twą podróż z Nazaretu do Betlejem? A gdy po przybyciu na miejsce 
nie było dla nich godziwego miejsca do umycia się, odpoczynku? 
Pozostała nędzna szopa i zimny żłóbek. w którym Rodzice złożyli 
nowonarodzonego Mesjasza.

Wszelkie smutki i zmartwienia jest w stanie przykryć nieogar-
niona radość. A to jest radość właśnie z tego, że Jezus Chrystus 
Zbawiciel jest z nami. Imię Emmanuel z języka hebrajskiego oznacza 
właśnie to: Bóg jest z nami. Nie jesteśmy i już nigdy nie będziemy 
sami, osamotnieni w naszych trudnościach i zmaganiach. Narodziny 
Jezusa wcale nie spowodowały, że wszystkie problemy Świętej 
Rodziny zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale 
z Bogiem, który jest pośród nas jesteśmy w stanie wszystkie te pro-
blemy przezwyciężyć. Doskonale podsumuje to św. Paweł w liście 
do wspólnoty w Rzymie: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
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Pokój
I w ten sposób dochodzimy do ostatniego słowa z betlejemskiego 

orędzia: „na ziemi pokój ludziom w których ma upodobanie”. Jakże 
wymownie brzmi to niezwykłe Boże orędzie, szczególnie w kontek-
ście wojny na Ukrainie. Ale pokój, który Bóg chce podarować czło-
wiekowi, to coś dużo większego, niż tylko brak zbrojnych konflik-
tów. Bo pokój to postawa człowieczego serca, które jest gotowe na 
przyjęcie Zbawiciela.

W tę noc Bóg szczególnie czeka na każdego z nas, tak jak 
w Betlejem oczekiwał na pasterzy, prostych ludzi, ale ludzi wielkiej 
wiary, którzy jako pierwsi z radością w sercu przybyli, aby powitać 
Mesjasza. Tej nocy każdy z nas ma okazję stać się właśnie takim pa-
sterzem, bo w każdej Eucharystii to Bóg wychodzi nam na spotkanie. 
Każdą Komunię świętą poprzedza idący od ołtarza znak Bożego po-
koju, by Bóg mógł się rodzić w naszym sercu.

Boże Narodzenie trwa. Trwa już dwa tysiące lat i będzie trwało aż 
do końca świata. Nasze czuwanie, nasza wigilia, drodzy bracia i sio-
stry tak naprawdę dzisiejszej nocy się nie skończyła.

Jak napisał nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz: „Wierzysz, 
że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci człowieku, 
jeśli nie narodzi się w tobie”. Amen.

5.

KS. MATEUSZ PAWLICA
Proboszcz par. pw. św. Anny w Grodziszczu

W POSZUKIWANIU MESJASZA

Homilia na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wstęp
„Gdzie jesteś Panie, gdzie się ukryłeś, czemu tak trudno Cię od-

naleźć? O daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos, […] 
O daj mi ujrzeć Twe oblicze, bo Twarz Twoja pełna wdzięku”.

Bracia i siostry! Dzisiejszej nocy przyszedł na świat Zbawiciel, 
Jezus Chrystus, Mesjasz, którego my uznajemy za Boga i Pana, 
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i który jest Nim rzeczywiście! … Ale gdzie On jest, gdzie się naro-
dził? Gdzie Go szukać? Jak Go odnaleźć?

To nie Bóg się zagubił, lecz człowiek. Dziś Bóg przychodzi szu-
kać człowieka, aby człowiek mógł szukać Boga. Dziś Bóg przycho-
dzi odnaleźć człowieka, aby człowiek mógł siebie odnaleźć.

Treści kerygmatyczno-didaskalijne
W tej niezwykłej uroczystości Bożego Narodzenia słyszymy, jak-

by z oddali, głos Boga, wołającego ku nam: „Gdzie jesteś Adamie?” 
(por. Rdz 3, 9). Gdzie jesteś człowieku? Dokąd doszedłeś? Kim je-
steś, człowieku? Już ciebie nie rozpoznaję. Kim jesteś, człowieku? 
Kim się stałeś?

To pytanie Boga rozbrzmiewa już od momentu stworzenia pierw-
szego człowieka, kiedy Adam – nasz praojciec – zgrzeszył, zagubił 
sens swego istnienia. To pytanie jednak przez wieki pozostaje wciąż 
bez odpowiedzi. Przecież człowiek tyle razy zagubił swą życiową 
drogę, przecież tyle razy stracił sprzed oczu cel, przecież tyle razy nie 
wiedział dokąd dążyć, kogo szukać, komu zawierzyć.

Potrzeba było tego niezwykłego przyjścia Boga na ziemię, aby 
odszukać zagubionego człowieka. Aby przywrócić mu prawdziwą 
radość i szczęście. Narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, to wła-
śnie nic innego, jak szukanie człowieka przez Boga; to nic innego, 
jak umożliwienie człowiekowi szukania Boga. „Człowiek bowiem 
– cytując Romana Brandstaettera – jest nie tylko tym, czym jest, ale 
również tym, czym pragnie być. A człowiek – chociaż coraz rzadziej 
sobie to uświadamia – pragnie poszukiwać czegoś więcej, czegoś, co 
pozwoli mu przekroczyć samego siebie.

„W Ewangelii to nie pasterze szukali Chrystusa, lecz On ich szu-
kał. To nie Mędrcy Go odnaleźli, lecz to On dał się im znaleźć. To 
nie Maria i Józef szukali Go i znaleźli w świątyni, lecz to On, na-
uczając przywiódł ich swoim Słowem. […] To nie uczniowie szukali 
Go zmartwychwstałego, lecz to On dał się im poznać i odnaleźć, gdy 
wyjaśniał Pisma i łamał chleb”.

Treści egzystencjalne
Bracie i Siostro! „Czy szukaliśmy już Boga? Czy odnaleźliśmy 

Mesjasza? Czy udało się nam wstać z wygodnych foteli i pójść w dro-
gę ryzykowną, by u jej kresu znaleźć Chrystusa – Zbawcę mojego?
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A może nie wiemy gdzie Go szukać? Szukamy Boga nie tam 
gdzie trzeba, wciąż po omacku, nie znajdując Go? Być może szuka-
my Go w jakimś ludzkim zgiełku, ciągłym pośpiechu, pogoni za pra-
cą, pieniądzem, władzą. Być może szukamy Go w pustej religijności 
zewnętrznych gestów, które już dawno straciły swój sens. Szukamy 
Go i nie znajdujemy. Przecież tam Go nie ma! Gdzie zatem jest Bóg, 
Nowonarodzony Chrystus – Mesjasz?

I znów Roman Brandstaetter mówi nam:
W pewnym człowieku narodził się Chrystus.
Ale ów człowiek nie słyszał
Anielskich harf,
Ani śpiewu pasterzy,
Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze
Złota i mirry
Na podobieństwo trzech Mędrców.
Nie miał złota i mirry.
Ani nie uważał się za mędrca.
Ofiarował Mu natomiast
Swoją samotność,
Swoje cierpienia,
Swoje grzechy,
Swoją biedę,
Swoje upadki,
Po prostu
Wszystko, co posiadał.
Powiedział:
– Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie.
Upodobałeś sobie mnie,
Chociaż nie wiem dlaczego…
Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku.

Treści moralne
Parafrazując słowa papieża Franciszka, Chrystus narodził się 

w ludzkiej niesprawiedliwości, w naszych siostrach i braciach za-
bitych, niewinnych, bezbronnych, ściętych barbarzyńskim mieczem 
i tchórzliwym milczeniem. Chrystus narodził się dzisiaj w obliczach 
dzieci, kobiet i osób wyczerpanych wojną i przemocą, w ofiarach 
współczesnych specjalistów od śmierci, którzy zamiast uczyć 
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miłosierdzia i życia, grożą karą i śmiercią. Dzisiaj Chrystus narodził 
się w ofiarach fundamentalizmu i terroryzmu, w tym konkretnym 
świecie, w którym ludzie chcą Go usunąć z miejsc publicznych.

Chrystus – słowo Boga dzisiaj rodzi się w nas! Bliżej niżbyśmy 
się tego spodziewali. On rodzi się w moim sercu, często przewrot-
nym i zakłamanym. W tej stajni mego życia, pozbawionej radości 
i miłości rodzi się Chrystus. I tu mogę Go odnaleźć. Rodzi się, by 
dać mi nadzieję, radość, szczęście, by nauczyć mnie miłować, prze-
baczać, darzyć dobrocią.

On rodzi się dziś w głębi mego jestestwa, by przemienić ciemność 
w światło, bezsens w nadzieję, słabość w moc. …

Czy już wiesz, gdzie szukać Chrystusa, Mesjasza, Nowo narodzo  
nego?

Zakończenie
Mario czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec?
Mario czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr?
Że dałaś życie temu, kto tobie życie da?

Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz że twój synek ma wybawić nas od złego?
Czy ty wiesz że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy – najświętszą widzisz twarz?
Mario. Mario.

Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar.
Chromemu krok, niememu pieśń, przynosi Chrystus Pan.

Mario czy ty wiesz kim naprawdę jest maleńki twój bohater?
Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem?
Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma „Jam jest”!
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6.

KS. MARCIN MAZUR
Proboszcz par. pw. MB Częstochowskiej
w Bojanicach

W POSZUKIWANIU PRAWDY I DOBRA NA WZÓR 
MĘDRCÓW ZE WSCHODU

Homilia na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego, to Objawienie się Boga ca-
łemu światu. Dzień który nazwano Świętem Trzech Króli, gdyż 
Ewangelia mówi nam, że owego dnia mędrcy przybyli ze Wschodu 
do Jerozolimy, pytając się króla Heroda: „Gdzie jest nowonarodzony 
Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Ilu ich było? Nie wiemy. Tradycja mówi, że przybyli z Arabii, 
Etiopii oraz Chaldei i nosili dobrze nam dziś znane imiona: Kacper, 
Melchior i Baltazar. Starotestamentalna przepowiednia, iż gwiazda 
wzejdzie z Jakuba i nauki proroka Daniela głoszone w VI wieku przed 
Chrystusem w Babilonii rozpowszechniły się na całym Wschodzie. 
Kiedy ukazała się tajemnicza gwiazda, mędrcy poznali, że przyjście 
Mesjasza jest bliskie. Narodzić się miał w Judei, w małym państew-
ku podbitym przez potężny Rzym. Idąc za światłem gwiazdy dotarli 
do Betlejem. Znaleźli tam Józefa i Maryję z Dzieciątkiem. Upadli 
na twarz i oddali Mu pokłon. Złożyli Mu swe dary: złoto, kadzidło 
i mirrę.

Stąd właśnie Tradycja przekaże, że było ich trzech, bo złożyli 
trzy dary. Kacper miał złożyć złoto, które w czasach starożytnych 
złoto było uważane za najszlachetniejszy metal. Złoto było królem 
wszystkich metali. Dlatego było idealnym darem dla króla. Król był 
ponad wszystkimi, był wodzem. Idealny król zdobywał serca swoich 
poddanych, rządząc nimi sprawiedliwie i z miłością. Chrystus wła-
śnie miał być takim Królem, który kocha swój lud i który przyszedł 
na ziemię, aby założyć na niej Królestwo Boże. Stąd otrzymane od 
Mędrców złoto symbolizuje to, że Chrystus jest Królem.
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Baltazar tajemniczemu Królowi niósł ze swego odległego kraju 
kadzidło. Ten mędrzec chyba najlepiej rozpoznał, kim było nowona-
rodzone Dziecię. We wszystkich kulturach i religiach kadzidła prze-
cież pali się bogom. Babiloński mędrzec odkrył, że na świat przycho-
dzi Ktoś szczególny, Ktoś, do Kogo ten świat należy; Ktoś, Kto ten 
świat stworzył ze swej miłości do człowieka.

Wreszcie Melchior, który z pewnością wiedział, że Człowiek, 
który w tak szczególnych okolicznościach na tej ziemi się rodzi, 
też w szczególny sposób z niej będzie odchodził. Przywiózł ze sobą 
mirrę – w czasach starożytnych ludzie używali mirry przygotowując 
zdartych do pogrzebu. Pamiętamy z Ewangelii fragment mówiący 
o kobiecie, która przyniosła mirrę do grobu Jezusa. W związku z tym, 
że używano mirry w obrzędach pogrzebowych, była ona doskona-
łym symbolem ludzkiej przemijalności i kruchości. Dlatego dar mir-
ry symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa. Mówi o Jego ludzkiej 
kruchości. Podobnie jak my, doświadczył On wszystkich ludzkich 
odczuć: radości, smutku, strachu, frustracji, samotności... Był do nas 
podobny we wszystkim, oprócz grzechu.

Jednak dzisiejsza uroczystość, to nie tylko przeżycie hołdu, jaki 
oddali trzej sędziwi Mędrcy małemu Chrystusowi. Objawienie 
Pańskie, to po grecki epifania – czyli „ukazanie się” – ukazanie 
się światu Jezusa jako Boga. Święty biskup Piotr Chryzolog pisał 
o dzisiejszej uroczystości: „Dzisiaj Mędrcy w małości żłóbka znaj-
dują kwilącego Tego, którego wielkości szukali przez gwiazdy. […] 
Dzisiaj też Chrystus zstąpił i ukazał się, aby obmyć grzechy świata. 
[…] Dzisiaj Chrystus daje początek znaków z nieba”.

I my dzisiaj pragniemy przynieść swoje dary dla Chrystusa, któ-
rego już znamy i ciągle poznajemy. Każdy z nas ma przynieść dzisiaj 
swoje złoto, swoje kadzidło i swoją mirrę. Nie w sensie dosłownym, 
chociaż i tak też można, ale w sensie duchowym. Każdy z nas ma 
przynieść dzisiaj Chrystusowi złoto – jako symbol tego, że wybiera-
my Chrystusa na naszego Króla. To jemu składamy cześć i podzięko-
wanie za to, że przyszedł nas zbawić. Każdy z nas ma przynieść dzi-
siaj kadzidło – jako symbol uznania w Jezusie naszego Boga. Tak jak 
dym kadzidła ma się wznosić nasza modlitwa do Boga. Każdy z nas 
ma przynieść wreszcie i mirrę – jako podwójny symbol. Po pierwsze 
zrozumienia tej wielkiej tajemnicy wiary, że Bóg – Chrystus, cier-
piał za nas na krzyżu oraz jako symbol oddania naszych wszystkich 
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cierpień właśnie Jemu, któremu już w stajence Betlejemskiej dane 
było poznać gorycz mirry.

Musimy więc każdego dnia brać przykład z Mędrców w ich po-
szukiwaniu prawdy i dobra. Ich do Chrystusa prowadziła betlejemska 
gwiazda i mimo przeszkód, długości drogi czy spotkania z okrutnym 
Herodem dotarli do Chrystusa. My mamy czynić podobnie. Dla nas 
dzisiaj taką betlejemską gwiazdą są sakramenty, Pismo Święte, na-
uczanie Kościoła, które jasno i wyraźnie pokazują drogę zbawienia.

Tak jak zesłana przez Ojca niebieskiego gwiazda zaprowadziła 
trzech Mędrców do Jezusa, tak również my poprzez nasze dobre 
czyny mamy wskazywać ludziom drogę do Boga. Czyniąc tak wy-
pełniamy słowa Jezusa z Kazania na Górze: „Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Pamiętajmy zatem! Ile 
razy przebaczamy komuś, kto nas skrzywdził, ile razy otwieramy na-
sze serca dla ubogich, samotnych i opuszczonych, ile razy wyciąga-
my dłonie aby nakarmić głodnych, napoić spragnionych, przyodziać 
nagich, tyle razy zapalamy światło, które rozświetla ciemności świata 
i wskazuje ludziom drogę do Boga.

„Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, czy dusza 
moja biedna, milsza Ci jest niż on. Ulituj się nade mną, błagać Cię 
kornie śmiem, gdyś stajnią, nie pogardził, nie gardź i sercem mym”. 
Jak mówią słowa tej przepięknej kolędy, ofiarujmy dziś Chrystusowi 
samych siebie. On niczego więcej nie pragnie. Ofiarujmy Mu nasze 
serca wypełnione dobrymi postanowieniami, dobrymi czynami, wia-
rą i miłością. Ofiarujmy Mu dziś to wszystko i starajmy się każdego 
dnia być dla innych światłem prowadzącym do Boga. Amen.
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C.  KATECHEZA I ROZWAŻANIA 
RÓŻAŃCOWE

1.

KS. ZBIGNIEW CHROMY
Proboszcz parafii pw. św. Jerzego
i MB Różańcowej w Wałbrzychu

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

Katecheza

W każdą niedzielę po homilii wszyscy odmawiamy Credo – 
„Wierzę w Jednego Boga” będące kwintesencją tego, w co wierzą 
wszyscy chrześcijanie. Wśród jego artykułów znajduje się zdanie: 
wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. W ciągu 
kolejnych rozważań przypomnimy sobie co to znaczy – czyli omó-
wimy cztery znamiona Chrystusowego Kościoła. Zanim jednak 
przejdziemy do omawiania przymiotów Kościoła mówiących, że jest 
on jeden, święty, katolicki i apostolski, zatrzymajmy się dziś na za-
gadnieniu genezy Kościoła. Czy Pan Jezus założył Kościół? Czy idea 
Królestwa Bożego zapowiadanego już w Starym Testamencie i na-
czelne przesłanie działalności Jezusa, ma jakiś związek z Kościołem 
i jego genezą? Nowym Testamencie trudno znaleźć przekaz o takim 
ustanowieniu Kościoła, a w Ewangeliach synoptycznych termin 
ecclesia – „kościół” występuje tylko dwa razy i to tylko u Mateusza. 
Czy zatem Jezus założył Kościół, skoro wydaje się, że nigdy nie mó-
wił o jakiejś odrębnej społeczności? Alfred Loisy mawiał z przeką-
sem, iż „Jezus głosił Królestwo Boże, a narodził się Kościół”.

W XVIII wieku profesor języków orientalnych H.S. Reimarus 
(† 1768) głosił, że celem życia Jezusa, który podzielali apostoło-
wie, nie było założenie Kościoła czy jakiejś wspólnoty religijnej, 
ale przywrócenie królestwa Dawidowego w Palestynie. Po klęsce 
i śmierci Jezusa zaczął rozprzestrzeniać się Kościół, będący efektem 
rozczarowania uczniów. Ta interpretacja posłużyła do współczesnych 
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analiz relacji Jezusa z Kościołem. Kontynuatorzy tej myśli kwe-
stionują obecność jakiejkolwiek formy zorganizowanego Kościoła 
w myśli i przepowiadaniu Jezusa. Twierdzą, że Kościół ukształtował 
się pod wpływem hellenizmu i imperium rzymskiego ze względu na 
opóźnianie się Paruzji. Sobór Watykański II okazał się pierwszym 
soborem, który zagadnieniem źródłowej i fundamentalnej relacji 
Jezusa do Kościoła poświęcił wiele miejsca. W Konstytucji soboro-
wej Lumen Gentium dominuje teologiczne ujęcie genezy Kościoła. 
W punkcie piątym czytamy, że: „Misterium Kościoła ujawnia się 
w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował swój Kościół, 
głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejścia Królestwa Bożego 
obiecanego od wieków [...] Królestwo to zajaśniało ludziom w sło-
wie czynach i w obecności Chrystusa [...] Dlatego Kościół [...] otrzy-
mał posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusa i Boga 
wśród wszystkich narodów i stanowi zalążek tego Królestwa na zie-
mi” (KK 5). Widać więc, że Kościół i Królestwo pozostają ze sobą 
w ścisłej relacji.

W encyklice Redeptoris missio św. Jan Paweł II nawiązując do 
soborowej konstytucji pisze, że Kościół nie będący celem samym 
w sobie jest przyporządkowany Królestwu Bożemu, którego jest 
zalążkiem (RM, nr 14). Takie rozumienie początków Kościoła przed-
stawia Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1985 r.), 
omawiający rozwój i poszczególne kroki w procesie zakładania 
Kościoła. Etapami tymi są m.in.: „starotestamentalne obietnice doty-
czące Ludu Bożego, które dostrzega się w nauczaniu Jezusa; wezwa-
nie Jezusa do nawrócenia i wiary w niego skierowane do wszystkich 
ludzi; nadanie imienia Szymonowi Piotrowi, jego szczególne miejsce 
wśród uczniów i jego misja; odrzucenie Jezusa przez Izrael i „pęknie-
cie” pomiędzy ludem Starego Przymierza i uczniami Jezusa; histo-
ryczny fakt, że Jezus podczas ustanowienia Eucharystii oraz w swej 
dobrowolnie przyjętej męce i śmierci nieustannie głosi powszechne 
Królestwo Boże; odbudowanie, dzięki zmartwychwstaniu Pana, 
złamanej wspólnoty pomiędzy Jezusem i Jego uczniami; Zesłanie 
Ducha Świętego; powstanie Kościoła pogan; ostateczne zerwanie 
między „prawdziwym Izraelem” a judaizmem.

Według Dokumentu MKT żadna z tych faz nie może być trakto-
wana oddzielnie jako moment ustanowienia Kościoła, a razem złą-
czone pokazują, że założenie Kościoła trzeba rozumieć jako proces 
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historyczny. Pan Jezus aby zrealizować swoją misje zbawczą, chciał 
wprowadzić ludzi w porządek królestwa i zgromadzić wokół siebie, 
a dla dokonania tego zamysłu dokonał konkretnych aktów, które 
w całości mogą być rozumiane wyłącznie jako formowanie Kościoła, 
dlatego trzeba stwierdzić, że Jezus chciał założyć Kościół. Całe 
ziemskie życie Jezusa było skierowane na powołanie ludu Nowego 
Przymierza, Kościoła zrodzonego w zamyśle Ojca, zapowiedzianego 
i przygotowanego w Starym Przymierzu, ukazanego przez Ducha 
Świętego, zmierzającego do pełni w chwale. Nie można mówić 
o jednorazowym akcie, lecz raczej o szeregu aktów takich jak choćby 
gromadzenie uczniów, wybór Dwunastu, nadanie prymatu Piotrowi 
czy ustanowienie Eucharystii. Kościół zrodził się i wciąż rodzi się 
z przebitego boku Chrystusa, uobecnionego w chrzcie i Eucharystii. 
Głoszone więc przez Jezusa Królestwo Boże ma obok niewątpliwie 
eschatologicznego wymiaru, także wymiar historyczny i społecz-
ny, którego „ucieleśnieniem” jest Kościół, zaczątek i zalążek tego 
Królestwa w świecie. Po przypomnieniu nauki o Chrystusowej ge-
nezie Kościoła zajmiemy się teraz wyróżniającymi go znamionami 
mówiącymi, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

Przebywający w Szwecji z okazji 500-lecia reformacji Ojciec 
Święty Franciszek, zauważył, że modlitwa ekumeniczna w Lund była 
także dziękczynieniem Bogu za ludzi, „którzy nie pogodzili się z po-
działem, ale zachowali żywą nadzieję pojednania między wszystki-
mi, którzy wierzą w Jedynego Pana”. Wskazał na znaczenie dialogu 
między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską na 
przestrzeni minionych 50 lat. „Nie możemy pogodzić się z podziałem 
i dystansem, jaki rozdzielenie wytworzyło między nami – stwierdził 
papież Franciszek. Jedną z kluczowych kwestii, które różnią kato-
lików nie tylko z protestantami, ale również z prawosławnymi, jest 
nauka o Kościele i katolickie rozumienie formuły „wierzę w jeden, 
święty, katolicki i apostolski Kościół”, formuły którą odmawiamy 
w każdą niedzielę podczas Mszy św. Credo, w którym znajduje się 
wspomniana formuła, swej zasadniczej formie powstało podczas 
dwóch pierwszych soborów w Nicei (325 r.n.e.) i w Konstantynopolu 
I (381 r.n.e.) i dlatego jest zwane nicejsko-konstantynopolitańskim. 
Katolicka nauka o Kościele ukształtowała się w XVI wieku jako od-
powiedź na Reformację. Kościół rzymskokatolicki dowodził od tego 
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czasu, że posiada cechy: jedyności, świętości, katolickości i apostol-
skości, które powinny charakteryzować prawdziwy Kościół.

Jakie jest zatem nasze rozumienie znamion prawdziwego 
Kościoła, które wspominamy w Credo? Dziś przyjrzyjmy się pierw-
szemu znamieniu mówiącemu, że Kościół jest jeden. Pierwsze za-
sadnicze pytanie brzmi następująco: Co zapewnia jedność Kościoła? 
W Dekrecie o Ekumenizmie Soboru Watykańskiego II czytamy, 
„że największym wzorem i zasadą tajemnicy jedności jest jedność 
jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób” 
(DE, nr 2). Mówiąc zaś o podziale, Sobór uczy, że w „tym jednym 
i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne 
rozłamy […]. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze więk-
sze spory, a niemałe Społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty 
z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej 
strony” (DE, nr 3). Dlatego innych chrześcijan nazywamy „braćmi 
odłączonymi”, gdyż de facto odłączyli się oni od Kościoła katolickie-
go najpierw w 1054 r. (prawosławie), a potem w latach 1517 (prote-
stanci) i 1534 (anglikanie).

Pomimo podziałów Katechizm KK słusznie zauważa, że Kościół 
jest jeden ze względu na swoje źródło, którym jest jedność Osób 
Boskich, ze względu na swego Założyciela, którym jest Chrystus 
oraz ze względu na swoją „duszę”, którą jest Duch Święty, miesz-
kający w wierzących i napełniający cały Kościół. Jedność, której nie 
zniweczył grzech podziału należy do istoty Kościoła (KKK, nr 813).

Kościół uczy, że jedność pielgrzymującego Ludu Bożego jest za-
pewniana przez widzialne więzy komunii, którymi są: wyznawanie 
jednej wiary otrzymanej od Apostołów, wspólne celebrowanie kultu 
Bożego, przede wszystkim sakramentów oraz sukcesja apostolska za 
pośrednictwem sakramentu święceń (KKK, nr 815). Wspomniany wy-
żej Dekret o Ekumenizmie wyjaśnia, że „pełnię zbawczych środków 
osiąga się jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym” (DE, nr 3).

Według nauczania katolickiego „tych, którzy rodzą się dzisiaj we 
wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i „przepajają się wiarą 
w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A Kościół ka-
tolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością” (KKK, nr 818) – 
w tym należy też upatrywać motywów obecności papieża Franciszka 
na obchodach 500-lecia Reformacji w Szwecji.
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Uważamy, że choć „Kościoły i Wspólnoty odłączone, choć w na-
szym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione zna-
czenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania 
się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia. Niezależnie 
od podziału wierzymy, że Chrystus od początku użyczył (jedności) 
swemu Kościołowi; […] ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele 
katolickim (KKK, nr 820). W roku 2007 Kongregacja Nauki Wiary 
przypomniała, że Chrystus ustanowił na ziemi jedyny Kościół, który 
na przestrzeni historii wciąż istnieje i będzie istnieć, i w którym to 
jedynie pozostały i pozostaną wszystkie elementy ustanowione przez 
samego Chrystusa. Ten jedyny Kościół Chrystusowy, trwa w Kościele 
katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz Biskupów pozo-
stających z nim we wspólnocie (KK, nr 8). Sobór nauczał, że Kościół 
Jezusa Chrystusa jako konkretny podmiot w tym świecie jest wcielo-
ny w Kościele katolickim. Taki stan może być dany jeden tylko raz 
w rzeczywistości historycznej.

Wszyscy powinniśmy troszczyć się o przywrócenie pełnej, wi-
dzialnej jedności. Jednak „ten święty plan pojednania wszystkich 
chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego 
przekracza ludzkie siły i zdolności”. Dlatego pokładamy całą naszą 
nadzieję „w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, 
w mocy Ducha Świętego” (KKK, nr 822), a nie we własnych nawet 
największych wysiłkach zdążających pełnej jedności uczniów Boga, 
który jest Miłością.
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2.

KS. PIOTR ANDRUKIEWICZ CSSR
Rekolekcjonista

ŻYCIE OPLECIONE RÓŻAŃCEM

Rozważania różańcowe

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie
Każdy z nas ma swoje zwiastowania, które są konkretnymi wcie-

leniami planu, jaki Bóg ma wobec każdego z nas. Niekiedy „Aniołem 
Gabrielem”, przynoszącym nam Boże wezwanie, jest drugi człowiek, 
który przychodzi do nas ze swoimi problemami, potrzebami, zachę-
tami czy z prośbą o pomoc. Rozpoznawanie tych wyzwań, jako za-
proszeń ze strony Pana Boga, jest wielką sztuką i wyrazem ewange-
licznej mądrości. Nasza pozytywna odpowiedź i podjęte działania, są 
naśladowaniem maryjnego „Niech mi się stanie”, na nieoczekiwane 
interwencje Boga.

2. Nawiedzenie
Maryja wyśpiewująca w domu Elżbiety swój hymn uwielbienia 

dla Boga uczy nas postawy wdzięczności wobec Tego, który i nam 
„uczynił wielkie rzeczy”. Nasze otoczenie często skłonne jest bar-
dziej do narzekania niż do błogosławienia Boga; bardziej do postaw 
roszczeniowych niż wdzięczności za otrzymane dobro. Chrześcijanin 
jest człowiekiem, który potrafi we wszystkim odkrywać znaki Bożego 
działania i dlatego nieustannie uwielbia Boga, błogosławi i dziękuje.

3. Narodzenie
Każdy z nas jest powołany do tego, by zanosić, „rodzić” Jezusa, 

w swoim środowisku życia. Czynimy to zwłaszcza poprzez bezinte-
resowną miłość, która jest najlepszym świadectwem i najskuteczniej-
szą formą ewangelizacji. Pozwalamy wtedy, by Chrystus „rodził się” 
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tam, gdzie panuje wzajemna niechęć, obojętność i niezgoda. „Gdzie 
miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego!”.

4. Ofiarowanie w świątyni
Symeon zapowiada, że Jezus stanie się „znakiem sprzeciwu”. 

Każdy prawdziwie naśladujący Jezusa chrześcijanin musi się liczyć 
z tym, że prędzej czy później stanie się znakiem, który będzie budził 
sprzeciw. Jeśli życie chrześcijanina nie jest prowokacją, nie budzi re-
fleksji u ludzi żyjących bez Boga, nie spotyka się z negatywną reakcją 
zsekularyzowanego otoczenia, prawdopodobnie nie jest prawdziwym 
i czytelnym świadectwem. Naszym zadaniem jest zmieniać ten świat, 
a nie do niego się upodabniać.

5. Odnalezienie
Wokół nas żyją ludzie, którzy niekiedy bezwiednie szukają Boga. 

Zdarza się, że czasem i my tracimy Go z oczu. To naszym zadaniem 
jest, by mogli Go odnaleźć żyjącego wśród nas. Chrześcijanin ma 
być drogowskazem pokazującym drogę do Jezusa. Czytelne świa-
dectwo miłości może dopomóc innym odnaleźć Boga. Maryja, która 
doświadczyła niepokoju szukania swojego Syna, uczy nas wytrwało-
ści w naszych poszukiwaniach.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
Jan Chrzciciel wskazał swoim uczniom Baranka Bożego. 

Andrzej przyprowadził do Jezusa swego brata Szymona, mówiąc 
„Znaleźliśmy Mesjasza”; Filip przyprowadził Natanaela, zachęca-
jąc go słowami: „Chodź i zobacz!”. Każdy z nas otrzymał od Boga 
misję przyprowadzania innych do Jezusa, dzielenia się radością Jego 
odnalezienia. Otrzymany przez nas chrzest jest sakramentem, który 
zobowiązuje nas do misji objawiania światu Chrystusa. Radości zna-
lezienia Mesjasza nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie.

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
Dyskretna obecność Maryi, która z wrażliwością matki potrafi 

dostrzegać potrzeby innych, jest dla nas wielką lekcją. Miłość jest 



Ks. Piotr Andrukiewicz CSsR, Życie oplecione różańcem 201

uprzedzająca – potrafi odczytywać zakłopotanie ludzi wokół nas, 
zanim zdołają wyrazić w słowach swoje troski i kłopoty. Od Maryi 
uczmy się wrażliwej miłości, która zapomina o sobie i potrafi do-
strzegać innych ludzi potrzebujących naszej pomocy.

3. Jezus głosi Ewangelię Królestwa i wzywa do nawrócenia
„Nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków”. Nowość 

Ewangelii wymaga odnowionego serca, przemienionego przez na-
wrócenie. Ci, którzy poszli za Chrystusem, ciągle odkrywają, że 
Dobra Nowina niesie z sobą nieustanną nowość i konieczność rady-
kalnych zmian postaw i mentalności. Dlatego proces nawracania się, 
czyli ciągłej duchowej przemiany, nigdy się nie kończy. Ewangelia 
nieustannie zmusza do dokonywania nowych wyborów i odważ-
nych decyzji.
4. Przemienienie na Górze Tabor

Podczas Przemienienia ponownie zabrzmiał głos z nieba: „To 
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. „Trzeba bardziej słu-
chać Boga, niż ludzi” – powiedzą później Apostołowie przed 
Sanhedrynem. Pierwszeństwo Boga i posłuszeństwo Jego przykaza-
niom jest powinnością człowieka, który uznaje swoją zależność od 
Stwórcy. On wie, co jest dla mnie dobre. Żeby usłyszeć ten głos, trze-
ba się najpierw wyciszyć i wsłuchać w postawie pokornej uległości.

5. Ustanowienie Eucharystii
Dla każdego chrześcijanina uczestnictwo w Eucharystii jest 

nie tylko pamiątką tamtej wieczerzy, w której Jezus dał nam siebie 
jako pokarm, ale wyjątkową sposobnością spotkania z Tym, który 
nas sobą karmi i w siebie przemienia. To nie my robimy łaskę Panu 
Bogu swoją obecnością na Mszy św. To jest wielki dar i przywilej dla 
nas, którzy w tym znaku spotykamy żywego Chrystusa. Rezygnacja 
się tego przywileju jest gestem samobójczym naszego życia du-
chowego i dobrowolnym pozbawianiem się nieba, którego przed-
smak otrzymujemy.
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TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu
„Zostańcie tu i czuwajcie ze mną” – powiedział Jezus do 

Apostołów. Czuwanie z Jezusem słusznie identyfikujemy jako 
trwanie na modlitwie. Wierność modlitwie w życiu codziennym 
jest niezbędna, by wytrwać pośród pokus świata. „Jednej godziny 
nie mogliście czuwać ze mną?” – z żalem zapytał Jezus, gdy zastał 
Apostołów śpiących. Małoduszność ze strony człowieka jest częstą 
postawą, która wyraża się w słowach: nie mam czasu na modlitwę, 
zapominam o pacierzu. To znaczy, że jeszcze nie uwierzyłem, że Bóg 
kocha mnie nieskończenie. Gdybym uwierzył w Jego miłość, czuł-
bym gorącą potrzebę, by odwzajemniać ją jak najczęściej.

2. Biczowanie
Co odczuwali obserwatorzy sceny biczowania? Satysfakcję czy 

współczucie? Dreszcz emocji czy żal? Gniew i złość czy obojętność? 
A co odczuwam ja, gdy widzę kogoś niesprawiedliwie chłostanego 
krzywdzącymi opiniami, napiętnowanego łatwymi osądami, po-
mówieniami, plotkami, oszczerstwami? Czy potrafię współcierpieć 
z nim i jednoczyć się, stawiając się w jego sytuacji, czy raczej chęt-
niej staję po stronie bezmyślnych oprawców?

3. Cierniem ukoronowanie
Cierniowa korona jest symbolicznym streszczeniem całej pogar-

dy człowieka wobec Boga i bezduszności w relacji do bliźniego. 
Poniżanie, dawanie innym odczuć swojej przewagi, wykorzystywa-
nie stanowiska do pomiatania innymi, obrażanie za pomocą słów 
i gestów, to są postawy, z którymi dość często spotykamy się w co-
dziennym życiu. Budzi to nasz naturalny odruch sprzeciwu i gniewu. 
Tymczasem Jezus nadał upokorzeniom nieskończoną wartość, włą-
czając je w proces swojego dzieła zbawczego. Dzięki upokorzeniom 
wzrasta pokora i podobieństwo do Chrystusa cierpiącego z miłości.

4. Dźwiganie krzyża
Jednym z doświadczeń towarzyszących Jezusowi na drodze krzy-

żowej, było poczucie osamotnienia. Wokół brakowało życzliwych 
i współczujących twarzy. Jest to niestety także częste doświadczenie 
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ludzi dźwigających samotnie swój krzyż cierpienia. A potrzeba cza-
sami tak niewiele: życzliwego spojrzenia, dobrego słowa, uśmiechu, 
czy choćby gotowości pomocy. Małe gesty Weroniki są nagradza-
ne odbiciem oblicza Jezusa na chuście utkanej naszymi dobry-
mi uczynkami.

5. Śmierć na krzyżu
Lęk przed śmiercią jest powszechnym uczuciem. Tylko szaleniec 

nie boi się śmierci. Także zetknięcie ze śmiercią kogoś z bliskich 
lub znajomych budzi w nas refleksję nad przemijalnością i krucho-
ścią życia. Jezus przyjął doświadczenie śmierci doskonale jedno-
cząc się z ludzką słabością i zranioną grzechem ludzką naturą. Nie 
można było zrobić więcej. Jego śmierć uczyniła ze śmierci bramę 
życia wiecznego.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie
Miłość zwycięża wszystko. Nic nie było w stanie powstrzymać 

zmartwychwstania. Nawet ciężki kamień, pieczęcie i zaciągnięte 
straże. Nic nie powstrzyma mojego zmartwychwstania, bo ono jest 
przesądzone. Zmartwychwstaną wszyscy, zarówno dobrzy, jaki i źli, 
jedni ku życiu wiecznemu, inni ku potępieniu. Nie ma alternatywy 
w postaci rozpłynięcia się w niebycie. To tutaj na ziemi rozstrzyga się 
nasza wieczna, szczęśliwa lub tragiczna przyszłość.

2. Wniebowstąpienie
Trudno było Apostołom rozstać się ze Zmartwychwstałym Panem. 

Długo uporczywie wpatrywali się w niebo po Jego odejściu. Dopiero 
głos mężów w białych szatach obudził w nich poczucie rzeczywi-
stości. Trzeba patrzyć w niebo, ale równocześnie twardo kroczyć 
po ziemi, bo tutaj mamy do wypełnienia misję związaną z naszym 
powołaniem. Tęsknota za Jezusem powinna nas motywować do do-
brego życia, byśmy z Nim się spotkali w niebie.
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3. Zesłanie Ducha Świętego
„On was wszystkiego nauczy” – powiedział Jezus o Duchu 

Pocieszycielu. Ciągle powinniśmy powracać do Wieczernika, by 
„pozwolić się nauczać” Duchowi Bożemu, poddając się ulegle i po-
kornie Jego przewodnictwu. Ludzie często obawiają się, czy zdołają 
być dobrymi rodzicami, wychowawcami, kapłanami, czy zdołają 
wypełnić dobrze zadania związane z ich powołaniem. A trzeba tyl-
ko pozwolić Duchowi Świętemu, by nas prowadził przez swoje na-
tchnienia i kształtował w nas nowego człowieka.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej
Wniebowzięcie Maryi przypomina nam, że człowiek jest jedno-

ścią duszy i ciała. Nasze ciało jest święte i przeznaczone do udziału 
w chwale nieba. Nie wolno nim pogardzać lub traktować w sposób 
rzeczowy. Nie wolno traktować ciała drugiej osoby jako przedmiotu 
użycia. Pozytywna troska o własne ciało jest wyrazem wiary w zmar-
twychwstanie ciał.

5. Ukoronowanie Matki Bożej
Nakładając złote korony na skronie Maryi, na naszych czcigod-

nych wizerunkach, tylko potwierdzamy to, co jest stanem faktycz-
nym: Ona naprawdę jest Królową. Jednak najpiękniejszą koroną 
Maryi jest ta, którą tworzą swoim życiem jej dzieci. Jako nasza 
Królowa ma prawo do naszych serc. Uznając królowanie Maryi, 
chcemy do Niej należeć, przede wszystkim naśladując Jej cnoty.
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