
ŚWIDNICKIE
WIADOMOŚCI

KOŚCIELNE

Rok XVIII (2021) nr 4 (72)
październik-grudzień 2021 r.



Redaktor: ks. Krzysztof Ora

Korekta: Krystyna Borowczyk

Przygotowanie i druk:

ul. Strefowa 15, 58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 645 69 70, e-mail: biuro@edytor-studio.pl
www.edytor-studio.pl

ISSN 1733-4470

Wydawca:  Świdnicka Kuria Biskupia
pl. św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica
tel. 74 85 64 409, faks 74 85 64 414
e-mail: wydawnictwo@diecezja.swidnica.pl



I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

A. PODRÓŻ APOSTOLSKA OJCA 
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA CYPR 
(2-3 XII 2021)

1. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z KAPŁANAMI, ZAKONNIKAMI 
I ZAKONNICAMI, DIAKONAMI, KATECHETAMI, 

STOWARZYSZENIAMI I RUCHAMI 
KOŚCIELNYMI CYPRU

Nikozja, 2 grudnia 2021 r. – maronicka katedra  
pw. Matki Bożej Łaskawej

Wasze Świątobliwości, drodzy bracia biskupi;
Drodzy kapłani, siostry i bracia zakonni,
Drodzy katecheci, bracia i siostry, Χαίρετε! [Witajcie]

Cieszę się, że jestem pośród was. Pragnę wyrazić wdzięczność 
kardynałowi Bécharze Boutrosowi Raï za słowa, które do mnie 
skierował, i serdecznie pozdrowić patriarchę Pierbattistę Pizzaballę. 
Dziękuję wam wszystkim za waszą posługę i służbę; szczególnie 
wam, siostry, za dzieło wychowawcze, które prowadzicie w szkole, 
do której tak licznie uczęszczają dzieci z tej wyspy, szkoły, będącej 
miejscem spotkań, dialogu, uczenia się sztuki budowania mostów. 
Dziękuję! Dziękuję wam wszystkim za waszą bliskość z ludźmi, 
zwłaszcza w środowiskach społecznych i zawodowych, w których 
jest to trudniejsze.

Dzielę się moją radością z odwiedzenia tej ziemi, pielgrzymując 
śladami wielkiego apostoła Barnaby, syna tego ludu, ucznia rozmi-
łowanego w Jezusie, nieustraszonego głosiciela Ewangelii, który, 
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przechodząc pośród rodzących się wspólnot chrześcijańskich, do-
strzegał działanie łaski Bożej i radował się, „i zachęcał wszystkich, 
aby całym sercem wytrwali przy Panu” (Dz 11, 23). A ja przybywam 
z tym samym pragnieniem: aby zobaczyć działanie łaski Bożej w wa-
szym Kościele i na waszej ziemi; aby ucieszyć się razem z wami 
z cudów, których Pan dokonuje i aby zachęcać was do trwania za-
wsze, bez znużenia, nigdy się nie zniechęcając. Bóg jest większy! 
Bóg jest większy od naszych przeciwieństw. Odwagi!

Patrząc na was, widzę bogactwo waszej różnorodności. To praw-
da, piękna „macedonia”! Wszyscy różni. Pozdrawiam Kościół maro-
nicki, który w ciągu wieków kilkakrotnie docierał na wyspę i, często 
przechodząc przez wiele prób, wytrwale trwał w wierze. Myśląc 
o Libanie, odczuwam wielki niepokój z powodu kryzysu, jaki go 
dotknął, i dostrzegam cierpienie narodu znużonego i doświadczone-
go przemocą i cierpieniem. W mojej modlitwie zanoszę pragnienie 
pokoju, które wypływa z serca tego kraju. Dziękuję wam za to, co 
robicie w Kościele dla Cypru. Cedry Libanu są wielokrotnie wymie-
niane w Piśmie Świętym jako wzorce piękna i wielkości. Ale nawet 
wielki cedr ma swój początek w korzeniach i rozwija się powoli. Wy 
jesteście tymi korzeniami, przesadzonymi na Cypr, aby szerzyć woń 
i piękno Ewangelii. Dziękuję!

Pozdrawiam również Kościół łaciński, obecny tutaj od tysięcy lat, 
który z upływem czasu wraz ze swymi dziećmi rozwijał entuzjazm 
wiary i który dzisiaj, dzięki obecności wielu braci i sióstr migrantów, 
jawi się jako lud „wielobarwny”, jako prawdziwe miejsce spotkania 
różnych grup etnicznych i kultur. To oblicze Kościoła odzwierciedla 
rolę Cypru na kontynencie europejskim: kraina pozłacanych pól, 
wyspa pieszczona morskimi falami, ale przede wszystkim historia, 
która jest splotem ludów i mozaiką spotkań. Taki jest też Kościół: ka-
tolicki, to znaczy powszechny, będący otwartą przestrzenią, w której 
wszyscy są przyjmowani i ogarnięci Bożym miłosierdziem oraz za-
proszeniem do miłości. W Kościele katolickim nie ma i niech nie bę-
dzie murów. I o tym nie zapominajmy! Nikt z nas nie został tu nigdy 
wezwany do kaznodziejskiego prozelityzmu, nigdy. Prozelityzm jest 
bezpłodny, nie daje życia. Wszyscy zostaliśmy wezwani przez miło-
sierdzie Boga, który niestrudzenie wzywa, niestrudzenie jest blisko, 
niestrudzenie przebacza. Gdzie są korzenie naszego chrześcijańskie-
go powołania? W miłosierdziu Bożym. O tym nigdy nie wolno nam 
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zapomnieć. Pan nie zawodzi; Jego miłosierdzie nie zawodzi. Zawsze 
na nas czeka. W Kościele katolickim nie ma i niech nie będzie mu-
rów, proszę! To jest wspólny dom, jest to miejsce relacji, jest to 
współistnienie różnorodności: ten obrządek, tamten obrządek...; ktoś 
tak to myśli, ta zakonnica widziała to w ten sposób, inna widziała to 
inaczej... Różnorodność wszystkich i, w tej różnorodności, bogactwo 
jedności. A kto tworzy jedność? Duch Święty. A kto tworzy różno-
rodność? Duch Święty. Kto może zrozumieć, niech zrozumie. On 
jest autorem różnorodności i jest autorem harmonii. Święty Bazyli 
mawiał to: Ipse harmonia est. On jest Tym, który czyni różnorodność 
darów i harmonijną jedność Kościoła.

Umiłowani, pragnę teraz podzielić się z wami pewnymi myślami 
o świętym Barnabie, waszym bracie i patronie, zaczerpnąwszy dwa 
słowa z jego życia i misji.

Pierwszym z nich jest cierpliwość. Mówimy o Barnabie jako 
o człowieku wielkiej wiary i równowagi, który został wybrany przez 
Kościół jerozolimski – można by powiedzieć – przez Kościół macie-
rzysty – jako osoba najbardziej odpowiednia do odwiedzenia nowej 
wspólnoty, wspólnoty antiocheńskiej, składającej się z osób dopiero 
co nawróconych z pogaństwa. Zostaje wysłany, by pójść i zobaczyć, 
co się wśród nich dzieje, niemal niczym odkrywca. Spotyka tam ludzi, 
którzy pochodzą z innego świata, innej kultury, innej wrażliwości re-
ligijnej; ludzi, którzy właśnie zmienili swoje życie i dlatego posiadają 
wiarę pełną entuzjazmu, ale wciąż kruchą, jak to na początku. W tej 
sytuacji postawa Barnaby jest nacechowana niezwykłą cierpliwością. 
Umie czekać. Umie czekać, aż drzewo wyrośnie. To jest cierpliwość 
pozwalająca na nieustanne wyruszanie w drogę; cierpliwość, pozwa-
lająca na wchodzenie w życie osób dotąd nieznanych; cierpliwość, 
pozwalająca na przyjmowanie nowych rzeczy, nie oceniając ich 
pochopnie; cierpliwość rozeznawania, potrafiącego dostrzegać wszę-
dzie znaki działania Boga; cierpliwość, uzdalniająca do „studiowa-
nia” innych kultur i tradycji. Barnaba ma nade wszystko cierpliwość 
towarzyszenia: pozwala wzrastać, towarzysząc. Nie miażdży kruchej 
wiary nowo przybyłych rygorystyczną, nieelastyczną postawą, ani 
nadmiernymi wymaganiami co do przestrzegania przykazań. Nie. 
Pozwala im wzrastać, towarzyszy im, bierze ich za rękę, rozmawia 
z nimi. Barnaba nie gorszy się, tak jak ojciec i matka nie gorszą się 
swoimi dziećmi, towarzyszą im, pomagają im wzrastać. Miej to na 
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uwadze: nie może być podziałów, prozelityzmu w Kościele. Pozwól 
róść i towarzysz. A jeśli masz kogoś skarcić, skarć go, ale z miłością, 
ze spokojem. To jest człowiek cierpliwości.

Potrzeba nam Kościoła cierpliwego, drodzy bracia i siostry. 
Kościoła, który nie pozwala, by zmiany powodowały w nim wstrzą-
sy i niepokoje, lecz który z pogodą ducha przyjmuje to, co nowe 
i rozeznaje sytuacje w świetle Ewangelii. Cenna jest praca, jaką 
wy wykonujecie na tej wyspie, przyjmując nowych braci i siostry, 
docierających z innych stron świata. Podobnie jak Barnaba, także 
i wy jesteście wezwani do pielęgnowania spojrzenia cierpliwego 
i wrażliwego, do bycia widzialnymi i wiarygodnymi znakami Bożej 
cierpliwości, która nigdy nie pozostawia nikogo poza domem, ni-
gdy nikogo, bez czułego uścisku. Kościół na Cyprze ma te otwarte 
ramiona: przyjmuje, integruje, towarzyszy. Jest to ważne przesłanie 
także dla Kościoła w całej Europie, naznaczonej kryzysem wiary: 
nie warto być impulsywnym, na nic się zda być agresywnym lub no-
stalgicznym i narzekającym, ale dobrze jest iść naprzód, odczytując 
znaki czasu, a także znaki kryzysu. Trzeba ponownie podjąć cierpli-
we głoszenie Ewangelii, wziąć do ręki Błogosławieństwa, zwłaszcza 
głosić nowym pokoleniom. Wam, bracia biskupi, chciałbym powie-
dzieć: bądźcie cierpliwymi i bliskimi pasterzami, niestrudzenie po-
szukujcie Boga w modlitwie, szukajcie kapłanów w spotkaniu, braci 
innych wyznań chrześcijańskich z szacunkiem i troską, a wiernych 
tam, gdzie mieszkają. Wam zaś, drodzy kapłani, którzy tu jesteście, 
pragnę powiedzieć: bądźcie cierpliwi wobec wiernych, zawsze goto-
wi dodawać im otuchy, bądźcie niestrudzonymi szafarzami Bożego 
przebaczenia i miłosierdzia. Nigdy nie bądźcie surowymi sędziami, 
a zawsze kochającymi ojcami.

Kiedy czytam przypowieść o synu marnotrawnym: starszy brat 
był surowym sędzią, ale ojciec był miłosierny, obraz Ojca, który 
zawsze przebacza, co więcej, który zawsze czeka, aby przebaczyć! 
W zeszłym roku grupa młodych ludzi, którzy tworzą spektakle, mu-
zykę pop, zapragnęła stworzyć przypowieść o synu marnotrawnym, 
śpiewaną w stylu pop i dialogach... Pięknie! Ale najpiękniejsza jest 
końcowa dyskusja, kiedy syn marnotrawny idzie do przyjaciela 
i mówi: „Nie mogę tak dalej ciągnąć. Chcę wrócić do domu, ale boję 
się, że tata zamknie mi drzwi przed nosem, wyrzuci mnie. Boję się 
tego i nie wiem jak to zrobić” – „Ale twój tata jest dobry!” – „Tak, 



  Przemówienie podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami... 7

ale wiesz... mój brat tam jest, on go źle nastawia”. Pod koniec tej 
popowej opery o synu marnotrawnym, jego przyjaciel mówi mu: 
„Zrób jedną rzecz: napisz do taty i powiedz mu, że chcesz wrócić, 
ale boisz się, że nie przyjmie cię dobrze. Powiedz tacie, że jeśli chce 
cię dobrze przywitać, niech umieści chusteczkę w najwyższym oknie 
domu. W ten sposób tata uprzedzi cię, czy cię przyjmie, czy przego-
ni”. Ten akt się kończy. W drugim akcie syn jest w drodze do domu 
ojca. A idąc, odwraca się i widzisz dom swego ojca: był pełen białych 
chusteczek! Pełen! To jest Bóg dla nas. To jest Bóg dla nas. Nigdy nie 
męczy się przebaczaniem. A kiedy syn zaczyna mówić: „Ach, panie, 
zrobiłem…” – „Zamilcz”, zamyka mu usta.

Do was kapłanów: proszę, nie bądźcie rygorystyczni w spowie-
dzi. Kiedy widzicie, że ktoś ma kłopoty, mówcie: „Rozumiem, ro-
zumiem”. Nie oznacza to „szerokiego rękawa”, nie. Oznacza serce 
ojca, jak sercem ojca jest Bóg. Dzieło, którego Pan dokonuje w życiu 
każdego człowieka, jest świętą historią: bądźmy pasjonatami tego 
dzieła. W wielorakiej różnorodności waszego ludu cierpliwość ozna-
cza również posiadanie uszu i serca otwartych na różne wrażliwości 
duchowe, różne sposoby wyrażania wiary, różne kultury. Kościół 
nie chce ujednolicać – bardzo proszę, nie!, ale integrować wszyst-
kie kultury, wszystkie psychologie ludów, z matczyną cierpliwością, 
bo Kościół jest matką. To właśnie pragniemy czynić z pomocą łaski 
Bożej w czasie procesu synodalnego: cierpliwa modlitwa, cierpliwe 
słuchanie, dla Kościoła posłusznego Bogu i otwartego na człowieka. 
To była cierpliwość, jedna z cech Barnaby.

Jest jeszcze drugi ważny aspekt historii Barnaby, który chciałbym 
podkreślić: jego spotkanie z Pawłem z Tarsu i ich braterska przy-
jaźń, która doprowadziła ich do wspólnego przeżywania misji. Po 
nawróceniu Pawła, wcześniej zaciekłego prześladowcy chrześcijan, 
„wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem” (Dz 9, 26). Tutaj 
Księga Dziejów Apostolskich mówi coś bardzo pięknego: „Barnaba 
przygarnął go” (w. 27). Przedstawia go wspólnocie, opowiada, co 
mu się przydarzyło i ręczy za niego. Posłuchajmy tego „przygarnął 
go”. Wyrażenie to przypomina misję Jezusa, który zabrał ze sobą 
uczniów na drogi Galilei, który przyjął nasze człowieczeństwo zra-
nione grzechem. Jest to postawa przyjaźni i postawa dzielenia się 
życiem. Przygarnąć, wziąć na siebie, to obarczyć się dziejami dru-
giej osoby, poświęcić czas na poznanie nie szufladkując go – grzech 
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szufladkowania ludzi, proszę! – wziąć go na swoje ramiona, gdy 
jest zmęczony lub zraniony, jak czyni to miłosierny Samarytanin 
(por. Łk 10, 25-37). To się nazywa braterstwo. I to jest drugie sło-
wo, jakie chciałem wam powiedzieć. Pierwsze – cierpliwość, drugie 
– braterstwo.

Barnaba i Paweł, jako bracia, podróżują razem, aby głosić 
Ewangelię, nawet pośród prześladowań. W kościele w Antiochii 
„przez cały rok pracowali razem nauczając wielką rzeszę ludzi” 
(Dz 11, 26). Obydwaj następnie, z woli Ducha Świętego, zostali 
przeznaczeni dla większej misji i „odpłynęli na Cypr” (Dz 13, 4). 
A Słowo Boże rozwijało się i rosło nie tylko ze względu na ich ludz-
kie zdolności, ale przede wszystkim dlatego, że byli braćmi w imię 
Boże i to ich braterstwo sprawiało, że jaśniało przykazanie miłości. 
Różni bracia, odmienni – jak palce ręki, wszystkie inne – ale wszyscy 
z tą samą godnością. Bracia. Potem, jak to w życiu bywa, następu-
je nieoczekiwane wydarzenie: Dzieje Apostolskie relacjonują, że 
obydwaj bardzo się poróżnili i ich drogi się rozdzieliły (por. Dz 15, 
39). Także między braćmi dochodzi do sporów, czasem kłótni. Paweł 
i Barnaba nie rozdzielają się jednak z powodów osobistych, ale dlate-
go, że spierają się o swoją posługę, o to jak realizować misję, i mają 
różne wizje. Barnaba chce między innymi zabrać w podróż misyjną 
także młodego Marka, a Paweł nie. Spierają się, ale z niektórych póź-
niejszych listów Pawła wynika, że nie ma między nimi urazy. Nawet 
do Tymoteusza, który ma do niego dołączyć wkrótce potem, Paweł 
pisze: „Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. [...] Weź Marka 
[właśnie jego!] i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do 
posługiwania” (2 Tm 4, 9. 11). Na tym polega braterstwo w Kościele: 
możemy spierać się o wizje, o punkty widzenia – i warto to zrobić, 
warto, to dobrze robi, trochę dyskusji dobrze robi – o różnych wraż-
liwościach i różnych ideach, bo źle jest nigdy nie dyskutować. Kiedy 
jest ten zbyt rygorystyczny pokój, nie jest on od Boga. W rodzinie 
bracia dyskutują, wymieniają poglądy. Podejrzewam, że ci, którzy 
nigdy się nie kłócą, cały czas mają ukryte „programy”. To jest bra-
terstwo Kościoła: można dyskutować o wizjach, o wrażliwościach, 
o różnych ideach, a w niektórych przypadkach pomaga szczere mó-
wienie sobie rzeczy prosto w oczy, to pomaga w niektórych przy-
padkach, a nie mówienie za plecami, plotkowanie, które nie przynosi 
nic dobrego nikomu. Dyskusja jest okazją do rozwoju i zmiany. Ale 
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pamiętajmy zawsze: dyskutujemy nie po to, by prowadzić wojnę, nie 
po to, by narzucać swoje zdanie, ale aby wyrażać i żyć żywotnością 
Ducha, która jest miłością i komunią. Spieramy się, lecz pozostajemy 
braćmi. Pamiętam, że jako dziecko było nas pięcioro. Kłóciliśmy się 
między sobą, czasem mocno, nie codziennie, a potem wszyscy razem 
siedzieliśmy przy stole. Dyskusja w rodzinie, która ma matkę, matkę 
Kościół: dzieci się kłócą.

Drodzy bracia i siostry, potrzebujemy Kościoła braterskiego, któ-
ry będzie narzędziem braterstwa dla świata. Tutaj na Cyprze współ-
istnieje wiele wrażliwości duchowych i kościelnych, różne historie 
pochodzenia, różne obrzędy i tradycje. Nie możemy jednak odczu-
wać różnorodności jako zagrożenia dla tożsamości, ani nie możemy 
być zazdrośni i martwić się o przestrzenie, jakie są zajmowane przez 
poszczególne wspólnoty. Jeśli ulegniemy tej pokusie, będzie narastał 
strach; strach zaś rodzi nieufność, a nieufność prowadzi do podej-
rzeń i prędzej czy później do wojny. Jesteśmy braćmi, miłowanymi 
przez tego samego Ojca. Jesteście zanurzeni w Morzu Śródziemnym: 
morzu odmiennych historii, morzu, które było kolebką wielu cywi-
lizacji, morzu, którym wciąż przepływają ludzie, narody i kultury 
z całego świata. Dzięki waszemu braterstwu możecie przypomnieć 
wszystkim, całej Europie, że, aby zbudować przyszłość godną ludz-
kości, musimy pracować razem, przezwyciężać podziały, burzyć 
mury i podtrzymywać marzenie o jedności. Musimy się wzajemnie 
akceptować i integrować, podążać razem, być wszyscy braćmi!

Dziękuję wam za to, kim jesteście i za to, co czynicie, za radość, 
z jaką głosicie Ewangelię, za ciężką pracę i poświęcenie, z jakim ją 
wspieracie i rozwijacie. Taką drogę wyznaczyli święci Apostołowie 
Paweł i Barnaba. Życzę wam, abyście zawsze byli Kościołem cier-
pliwym, który rozeznaje, nigdy się nie lęka, rozeznaje, który towa-
rzyszy i który integruje; i Kościołem braterskim, który czyni miejsce 
dla innych, dyskutuje, ale pozostaje jednością, wzrasta w dyskusji. 
Błogosławię Was, każdego z was. I proszę, nadal módlcie się za 
mnie, bo tego potrzebuję! Συχαριστώ! [Dziękuję!]
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2. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z WŁADZAMI, SPOŁECZEŃSTWEM 
OBYWATELSKIM I KORPUSEM 

DYPLOMATYCZNYM
Nikozja, 2 grudnia 2021 r. – Ceremonial Hall Pałacu 

Prezydenckiego

Panie Prezydencie Republiki;
Członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego;
Dostojni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych;
Szanowni przedstawiciele społeczeństwa i świata kultury; 
Panie i panowie!

Serdecznie Państwa pozdrawiam, wyrażając radość, że jestem 
tutaj. Dziękuję panu, Panie Prezydencie, za zgotowane mi przyję-
cie w imieniu wszystkich mieszkańców. Przybyłem jako pielgrzym 
do kraju małego pod względem geograficznym, lecz wielkiego pod 
względem historycznym; na wyspę, która przez wieki nie izolo-
wała narodów, ale je łączyła; na ziemię, której granicą jest morze; 
na miejsce, które wyznacza wschodnią bramę Europy i zachodnią 
bramę Bliskiego Wschodu. Jesteście otwartymi drzwiami, portem, 
który łączy: Cypr, skrzyżowanie dróg cywilizacji, nosi w sobie 
naturalne powołanie do spotkania, czemu sprzyja gościnny charak-
ter Cypryjczyków.

Przed chwilą oddaliśmy cześć pierwszemu prezydentowi tej 
Republiki, arcybiskupowi Makariosowi, a czyniąc ten gest, chciałem 
oddać hołd wszystkim jej obywatelom. Jego imię, Makarios, przy-
wołuje słowa otwierające pierwszą mowę Jezusa: Błogosławieństwa 
(por. Mt 5, 3-12). Kto jest makarios, kto jest naprawdę błogosła-
wiony według wiary chrześcijańskiej, z którą ta ziemia jest nieroze-
rwalnie związana? Błogosławionymi mogą być wszyscy, a są nimi 
przede wszystkim ubodzy w duchu, zranieni przez życie, ci, którzy 
żyją w łagodności i miłosierdziu, ci, którzy, nie robiąc niczego na 
pokaz, czynią sprawiedliwość i budują pokój. Drodzy przyjaciele, 
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Błogosławieństwa są odwieczną konstytucją chrześcijaństwa. Życie 
nimi pozwala, aby Ewangelia była ciągle młoda i ubogacała społe-
czeństwo nadzieją. Błogosławieństwa są, pod każdą szerokością 
geograficzną, kompasem wskazującym drogi, którymi chrześcijanie 
podążają w podróży życia.

To właśnie stąd, z miejsca, w którym Europa i Wschód się spo-
tykają, rozpoczęła się pierwsza wielka inkulturacja Ewangelii na 
tym kontynencie, a ja ze wzruszeniem przemierzam ślady wielkich 
misjonarzy początków chrześcijaństwa, zwłaszcza świętych Pawła, 
Barnaby i Marka. Oto więc jestem pielgrzymem pośród was, aby iść 
z wami, drodzy Cypryjczycy, z wami wszystkimi, pragnąc, aby pły-
nąca stąd dobra nowina Ewangelii przyniosła Europie radosne prze-
słanie w duchu Błogosławieństw. To, co pierwsi chrześcijanie przeka-
zali światu wraz z łagodną mocą Ducha, było niezwykłym orędziem 
piękna. To właśnie zaskakująca nowość błogosławieństwa, dostępna 
dla wszystkich, zdobyła serca i wolność wielu osób. Ten kraj ma pod 
tym względem szczególne dziedzictwo, jako posłaniec piękna pośród 
kontynentów. Cypr jaśnieje pięknem swojego terytorium, które musi 
być chronione i zabezpieczane poprzez odpowiednią politykę śro-
dowiskową, uzgodnioną z sąsiadami. Piękno przejawia się również 
w architekturze, sztuce, zwłaszcza sakralnej, rzemiośle religijnym 
i wielu skarbach archeologicznych. Posługując się obrazem otacza-
jącego nas morza, powiedziałbym, że ta mała wyspa stanowi perłę 
o wielkiej wartości w sercu Morza Śródziemnego.

Perła, staje się tym, czym jest, ponieważ kształtuje się wraz 
z upływem czasu: potrzeba lat, aby różne jej warstwy sprawiły, żeby 
stała się zwarta i jaśniejąca. Tak więc piękno tej ziemi wywodzi 
się z kultur, które spotykały się i przenikały na przestrzeni wieków. 
Także dzisiaj światło Cypru ma wiele odcieni: jest tu wiele ludów 
i ludzi, którzy z różnymi odcieniami tworzą paletę barw tej populacji. 
Mam na myśli również obecność wielu imigrantów, stanowiących 
tu największy odsetek wśród krajów Unii Europejskiej. Zachowanie 
wielobarwnego i wielopłaszczyznowego piękna całości nie jest ła-
twe. Wymaga czasu i cierpliwości, jak przy formowaniu się perły, 
a także szerokiego spojrzenia, które ogarnęłoby różnorodność kul-
tur i pozwalało dalekowzrocznie patrzeć w przyszłość. W tym celu 
ważna jest ochrona i wspieranie każdego elementu społeczeństwa, 
zwłaszcza tych, którzy statystycznie stanowią mniejszość. Myślę 
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także o różnych organizacjach katolickich, które skorzystałyby z od-
powiedniego uznania instytucjonalnego, tak aby wkład, jaki wnoszą 
do społeczeństwa poprzez swoją działalność, zwłaszcza edukacyjną 
i charytatywną, był właściwie określony od strony prawnej.

Perła wydobywa swoje piękno na światło dzienne w trudnych 
okolicznościach. Rodzi się w mroku, gdy ostryga „cierpi” po niespo-
dziewanym spotkaniu zagrażającym jej bezpieczeństwu, na przykład 
drażniącego ją ziarnka piasku. Aby się obronić, reaguje asymilacją 
tego, co ją zraniło: otacza to, co jest dla niej niebezpieczne i obce, 
i przekształca w piękno, w perłę. Perła Cypru została przesłonięta 
przez pandemię, która uniemożliwiła wielu turystom dostęp do niej 
i zobaczenie jej piękna, pogłębiając, podobnie jak w innych miej-
scach, skutki kryzysu gospodarczego i finansowego. Jednakże w tym 
okresie odbudowy to nie chęć odzyskania tego, co zostało utracone, 
zapewni skonsolidowany rozwój, ale zaangażowanie w promowanie 
odrodzenia społeczeństwa, w szczególności poprzez zdecydowaną 
walkę z korupcją i plagami, które podważają ludzką godność. Mam 
tu na myśli na przykład handel ludźmi.

Ale raną, która najbardziej boli tę ziemię, jest straszliwe okalecze-
nie, jakiego doznała w ostatnich dekadach. Myślę o wewnętrznym 
cierpieniu wielu ludzi, którzy nie mogą wrócić do swoich domów 
i miejsc kultu. Modlę się o wasz pokój, o pokój całej wyspy, i pra-
gnę go z całych sił. Drogę do pokoju, który leczy konflikty i odnawia 
piękno braterstwa, wyznacza jedno słowo: dialog, które Pan, Panie 
Prezydencie powtarzał wielokrotnie. Musimy pomóc sobie uwierzyć 
w cierpliwą i cichą moc dialogu, tę moc cierpliwości, „niesienia na 
ramionach”, hypomoné, czerpiąc ją z Błogosławieństw. Wiemy, że 
nie jest to droga łatwa; jest długa i kręta, ale nie ma innego wyjścia, 
aby dojść do pojednania. Podsycajmy nadzieję siłą gestów, zamiast 
pokładania ufności w gestach siły. Istnieje bowiem taka siła gestów, 
która przygotowuje pokój: nie manifestacji siły, gróźb odwetu i de-
monstracji siły, ale gestów odprężenia, konkretnych kroków w kie-
runku dialogu. Myślę na przykład o dążeniu do podjęcia szczerej 
rozmowy, która na pierwszym miejscu stawiałaby potrzeby miesz-
kańców; o coraz aktywniejszym zaangażowaniu wspólnoty mię-
dzynarodowej; o ochronie dziedzictwa religijnego i kulturowego; 
o zwrocie tego, co jest w związku z tym szczególnie drogie ludziom: 
jak miejsca lub przynajmniej przedmioty sakralne. W tym względzie 
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chciałbym wyrazić moje uznanie i zachętę dla „Religijnej drogi do 
pokoju na Cyprze” (Religious Track of the Cyprus Peace Project), 
promowanej przez Ambasadę Szwecji, aby pomiędzy przywódcami 
religijnymi był prowadzony dialog.

Właśnie czasy, które nie wydają się sprzyjające, i w których dia-
log słabnie, mogą przygotować pokój. Znów przypomina się nam 
perła, która staje się perłą w mrocznej cierpliwości tkania nowej 
materii wspólnie z tym, co spowodowało jej zranienie. Nie pozwa-
lajmy, by takich chwilach zwyciężała nienawiść, nie rezygnujmy 
z leczenia ran, nie zapominajmy o losie osób zaginionych. A kiedy 
pojawia się pokusa zniechęcenia, trzeba byśmy myśleli o przyszłych 
pokoleniach, które pragną odziedziczyć świat pokojowy, spójny 
i oparty na współpracy, wolny od odwiecznych rywalizacji i skażenia 
nierozwiązanymi sporami. Temu właśnie służy dialog, bez którego 
narastają podejrzenia i urazy. Niech naszym punktem odniesienia 
będzie Morze Śródziemne, będące obecnie niestety miejscem kon-
fliktów i tragedii humanitarnych. W głębi swego piękna, jest ono 
mare nostrum, morzem wszystkich ludów, które nad nim mieszkają, 
morzem, które powinno je łączyć, a nie dzielić. Cypr, będący rozdro-
żem geograficznym, historycznym, kulturowym i religijnym, jest tak 
umiejscowiony, że może wdrażać działania pokojowe. Niech będzie 
on „otwartym warsztatem pokoju” w regionie Morza Śródziemnego.

Często pokój nie jest dziełem wielkich osobowości, lecz co-
dziennej determinacji tych najmniejszych – każdego dnia. By móc 
się rozwijać, kontynent europejski potrzebuje pojednania i jedności, 
potrzebuje odwagi i energii. Bowiem to nie mury strachu i protesty 
dyktowane przez interesy nacjonalistyczne przyczynią się do postę-
pu kontynentu, ani też jedynie ożywienie gospodarcze nie zapewni 
mu bezpieczeństwa i stabilności. Przyjrzyjmy się historii Cypru, 
a zobaczymy, jak korzystne owoce w perspektywie długoterminowej 
przyniosły spotkanie i gościnność. Nie tylko pod względem historii 
chrześcijaństwa, dla którego Cypr był „trampoliną” w drodze ku 
kontynentowi, lecz także dla budowania społeczeństwa, które swoje 
bogactwo odnalazło w integracji. Ten duch poszerzenia, ta umiejęt-
ność spojrzenia poza własne granice odmładza, pozwala odzyskać 
utracony blask.

Nawiązując do Cypru, Dzieje Apostolskie wspominają, że Paweł 
i Barnaba „przeszli przez całą wyspę”, aby dotrzeć do Pafos (por. 
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Dz 13, 6). Z radością przemierzam w tych dniach historię i ducha tej 
ziemi, pragnąc, by jej tęsknota za jednością i jej przesłanie piękna na-
dal prowadziły jej drogę. O Theós na evloghí tin Kípro! [Niech Bóg 
błogosławi Cypr!].

3. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA ZE 

ŚWIĘTYM SYNODEM
Nikozja, 3 grudnia 2021 r. – katedra prawosławna

Wasza Świątobliwość, drodzy biskupi Świętego Synodu!

Cieszę się, że jestem pośród was i jestem wdzięczny za wasze ser-
deczne przyjęcie. Dziękuję ci, drogi Bracie, za twoje słowa, za twoją 
otwartość serca i za twoje zaangażowanie w promowanie dialogu 
między nami. Pragnę także pozdrowić kapłanów, diakonów i wszyst-
kich wiernych Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego, myśląc szcze-
gólnie o mnichach i mniszkach, którzy swoją modlitwą oczyszczają 
i uwznioślają wiarę wszystkich.

Łaska bycia tutaj przypomina mi, że mamy wspólne pochodzenie 
apostolskie: Paweł przemierzył Cypr, a następnie przybył do Rzymu. 
Jesteśmy zatem spadkobiercami tego samego zapału apostolskiego 
i łączy nas jedna droga – droga Ewangelii. Cieszy mnie, gdy widzę, 
że podążamy tą samą drogą, w poszukiwaniu coraz większego bra-
terstwa i pełnej jedności. Znajdując się a tym skrawku Ziemi Świętej, 
który szerzy łaskę tych miejsc w basenie Morza Śródziemnego, jest 
rzeczą naturalną, że wracamy myślami do wielu kart i postaci biblij-
nych. Wśród nich chciałbym ponownie odwołać się do św. Barnaby, 
podkreślając pewne aspekty, które mogą być dla nas drogowskazem 
na naszej drodze.

„Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas” (Dz 4, 36). Tak zo-
stał on przedstawiony w Dziejach Apostolskich. Znamy go zatem 
i czcimy dzięki jego pseudonimowi, który tak bardzo wskazywał na 
jego osobę. Słowo Barnaba oznacza zarówno „syn pociechy”, jak 
i „syn napomnienia”. Piękne jest to, że w jego postaci łączą się obie 
cechy, które są niezbędne do głoszenia Ewangelii. Każde prawdziwe 
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pocieszenie nie może bowiem pozostać czysto osobistym doświad-
czeniem, lecz musi się przełożyć na napomnienie, kierujące wolność 
ku dobru. Jednocześnie każde napomnienie w wierze może opierać 
się jedynie na pocieszającej obecności Boga i winna mu towarzyszyć 
miłość braterska.

Barnaba, syn pocieszenia, zachęca nas, swoich braci, do podję-
cia tej samej misji niesienia ludziom Ewangelii, zapraszając nas do 
zrozumienia, że głoszenie nie może opierać się jedynie na ogólniko-
wych napomnieniach, na powtarzaniu nakazów i norm, które należy 
zachować, jak to często czyniono. Musi ono postępować drogą spo-
tkania osobistego, zwracając uwagę na pytania ludzi, na ich potrzeby 
egzystencjalne. Aby być synami pocieszenia, trzeba słuchać zanim 
coś powiemy, pozwolić by nas pytano, odkrywać drugiego, dzielić 
się. Ponieważ Ewangelia jest przekazywana poprzez komunię. To 
jest to, czym my, jako katolicy, chcemy żyć w najbliższych latach, 
odkrywając na nowo wymiar synodalny, który jest konstytutywny dla 
bycia Kościołem. I w tym odczuwamy potrzebę bardziej intensyw-
nej współpracy z Wami, drodzy Bracia, którzy poprzez doświadcze-
nie Waszej synodalności możecie nam naprawdę pomóc. Dziękuję 
za waszą braterską współpracę, która przejawia się także w wa-
szym aktywnym udziale w Międzynarodowej Komisji Mieszanej 
do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim 
a Kościołem prawosławnym.

Całym sercem pragnę zwiększenia możliwości wzajemnych spo-
tkań, lepszego poznania się, pokonania wielu uprzedzeń i uważne-
go wsłuchiwania się we wzajemne doświadczenia wiary. Będzie to 
dla każdego pobudzająca zachęta do lepszego działania i przyniesie 
obydwu wspólnotom duchowy owoc pociechy. Apostoł Paweł, od 
którego się wywodzimy, często mówi o pocieszeniu i można sobie 
wyobrazić, że Barnaba, syn pocieszenia, był tym, który zainspiro-
wał niektóre jego słowa, jak na przykład te, w których na początku 
Drugiego Listu do Koryntian zaleca, abyśmy pocieszali się nawza-
jem tą samą pociechą, którą zostaliśmy pocieszeni przez Boga (por. 
2 Kor 1, 3-5). W związku z tym, drodzy bracia, pragnę was zapewnić 
o mojej modlitwie i o bliskości Kościoła katolickiego z wami, zarów-
no w najbardziej bolesnych problemach, które was trapią, jak i w naj-
piękniejszych i najśmielszych nadziejach, które was ożywiają. Wasze 
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smutki i radości odczuwamy jako własne! Czujemy też, że bardzo 
potrzebujemy waszej modlitwy.

Następnie – to drugi aspekt – Barnaba jest przedstawiony 
w Dziejach Apostolskich jako „lewita rodem z Cypru” (Dz 4, 36). 
Tekst nie podaje innych szczegółów, ani dotyczących jego wyglądu, 
ani jego osoby, ale zaraz potem ukazuje Barnabę poprzez znamien-
ne dla niego działanie: „sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze 
przyniósł i złożył u stóp Apostołów” (w. 37). Ten wspaniały gest 
sugeruje, że, aby odrodzić się w komunii i misji, my także potrzebu-
jemy odwagi, by ogołocić się z tego, co doczesne, chociaż cenne, aby 
krzewić pełnię jedności. Nie chodzi mi oczywiście o to, co jest święte 
i pomaga nam spotkać się z Panem, ale o ryzyko absolutyzowania 
pewnych zwyczajów i obyczajów, które nie wymagają jednolitości 
i aprobaty wszystkich. Nie pozwólmy, aby sparaliżował nas strach 
przed otwarciem się i odważnymi gestami, nie ulegajmy owej „nie-
możliwości pogodzenia różnic”, która nie znajduje odzwierciedlenia 
w Ewangelii! Nie pozwólmy, aby tradycje, w liczbie mnogiej i pisane 
małą literą „t”, przeważały nad Tradycją, w liczbie pojedynczej i pi-
saną wielką literą „T”. Tradycja przez duże „T” zachęca nas bowiem 
do naśladowania Barnaby, do pozostawienia za sobą tego, co, nawet 
jeśli dobre, może zagrozić pełni komunii, prymatowi miłości i po-
trzebie jedności.

Barnaba, składając wszystko, co posiadał u stóp Apostołów, wnik-
nął w ich serca. Także i my, aby odkryć, że jesteśmy częścią tego 
samego Ciała, jesteśmy zaproszeni przez Pana do uniżenia się do 
stóp naszych braci i sióstr. Oczywiście, w dziedzinie naszych relacji, 
historia wprowadziła pośród nas głębokie rozłamy, ale Duch Święty 
chce, abyśmy z pokorą i szacunkiem zbliżali się do siebie. Zachęca 
nas, abyśmy nie godzili się z podziałami z przeszłości, ale razem, 
cierpliwie, wytrwale i konkretnie, uprawiali pole królestwa Bożego. 
Bo jeśli odłożymy na bok abstrakcyjne pojęcia i będziemy pracowa-
li razem, ramię w ramię, na przykład w działalności charytatywnej, 
w dziedzinie edukacji, w promowaniu ludzkiej godności, odkryje-
my na nowo brata, a komunia będzie dojrzewała sama z siebie, na 
chwałę Boga. Każdy zachowa swój sposób działania i swój własny 
styl, ale z czasem nasza wspólna praca zwiększy harmonię i okaże 
się owocna. Podobnie, jak te piękne ziemie śródziemnomorskie zo-
stały upiększone przez pełną szacunku i cierpliwą pracę człowieka, 
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tak i my, z Bożą pomocą i pokorną wytrwałością, pielęgnujmy naszą 
apostolską komunię!

Dobrym owocem jest na przykład to, co dzieje się tutaj, na Cyprze, 
w kościele „Matki Boskiej Złotego Miasta”. Świątynia dedykowa-
na Panaghia Chrysopolitissa jest dziś miejscem kultu dla różnych 
wyznań chrześcijańskich, a także umiłowanym przez mieszkańców 
i często wybieranym na celebrowanie zawierania małżeństw. Jest 
więc znakiem komunii wiary i życia, pod spojrzeniem Świętej Matki 
Bożej, która gromadzi swoje dzieci. W kompleksie tym znajduje się 
również kolumna, przy której, zgodnie z tradycją, św. Paweł otrzy-
mał trzydzieści dziewięć uderzeń bicza za głoszenie wiary w Pafos. 
Misja, podobnie jak komunia, zawsze wymaga przejścia przez ofiary 
i próby.

To właśnie próba – trzeci aspekt, który zaczerpnąłem z posta-
ci Barnaby – naznaczyła jego życie i początki rozprzestrzeniania 
się Ewangelii na tych ziemiach. Wracając z Pawłem i Markiem na 
Cypr, zastał tam Elimasa, „maga, fałszywego proroka” (Dz 13, 6), 
który złośliwie im się przeciwstawiał, chcąc wykrzywiać proste drogi 
Pańskie (por. w. 8 i 10). Także dzisiaj nie brakuje fałszu i oszustw, ja-
kie podsuwa nam przeszłość, a które utrudniają drogę. Wieki podzia-
łu i oddalenia sprawiły, że przyswoiliśmy sobie, nawet nieświadomie, 
wiele wrogich uprzedzeń wobec innych, uprzedzeń opartych często 
na niedostatecznych i wypaczonych informacjach, rozpowszechnia-
nych przez literaturę agresywną i polemiczną. Ale to wszystko znie-
kształca Bożą drogę, która jest prosta, prowadzi do zgody i jedności. 
Drodzy bracia, świętość Barnaby jest wymowna także dla nas! Ileż 
to razy w historii pośród chrześcijan zajęci byliśmy przeciwstawia-
niem się innym, zamiast twórczo przyjmować drogę Boga, która 
w miłości dąży do zażegnania podziałów! Ileż to razy przesadzaliśmy 
i szerzyliśmy uprzedzenia wobec innych, zamiast wypełniać wezwa-
nie, które Pan powtarzał zwłaszcza w Ewangelii spisanej przez św. 
Marka, przebywającego wraz z Barnabą na tej wyspie: stawajcie się 
maluczkimi, pomagajcie sobie nawzajem (por. Mk 9, 35; 10, 43-44).

Wasza Świątobliwość, byłem poruszony dzisiaj, podczas na-
szego dialogu, kiedy mówiłeś o Matce Kościele. Nasz Kościół jest 
matką, a matka zawsze z czułością gromadzi swoje dzieci. Ufamy 
tej Matce Kościołowi, która gromadzi nas wszystkich razem i która 
z cierpliwością, czułością i odwagą prowadzi nas drogą Pana. Ale, 
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aby poczuć macierzyństwo Kościoła, musimy wszyscy udać się tam, 
gdzie Kościół jest matką. My wszyscy, z naszymi różnicami, ale 
wszyscy dzieci Matki Kościoła. Dziękuję za tę refleksję, którą dziś ze 
mną przeprowadziłeś.

Prośmy Pana o mądrość i odwagę, abyśmy podążali Jego drogami, 
a nie naszymi. Prośmy o to za wstawiennictwem świętych. Leontios 
Machairas, XV-wieczny kronikarz, nazwał Cypr „świętą wyspą” ze 
względu na liczbę męczenników i błogosławionych, których ta zie-
mia zaznała na przestrzeni wieków. Oprócz tych najbardziej znanych 
i czczonych, takich jak Barnaba, Paweł i Marek, Epifaniusz, Barbara 
i Spirydon, jest jeszcze wielu innych: niezliczone zastępy świętych, 
którzy zjednoczeni w jednym niebiańskim Kościele – Kościele 
Matce –, wzywają nas do wspólnego żeglowania ku portowi, za 
którym wszyscy tęsknimy. Z wysokości Nieba zapraszają nas do 
uczynienia z Cypru, już teraz mostu między Wschodem a Zachodem, 
mostu między Niebem a Ziemią. Niech tak się stanie, ku chwale 
Trójcy Przenajświętszej, dla dobra naszego i dla dobra wszystkich. 
Dziękuję!

4.  
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Nikozja, 3 grudnia 2021 r. – Stadion GSP

Dwaj niewidomi, gdy Jezus przechodzi obok, wykrzykują Mu 
swoją nędzę i swoją nadzieję: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” 
(Mt 9, 27). „Syn Dawida” był tytułem przypisywanym Mesjaszowi, 
którego proroctwa zapowiadały, jako pochodzącego z rodu Dawida. 
Dwaj bohaterowie dzisiejszej Ewangelii są zatem niewidomi, a jed-
nak widzą to, co najważniejsze: uznają Jezusa za Mesjasza, który 
przyszedł na świat. Zatrzymajmy się nad trzema etapami tego spo-
tkania. Mogą one pomóc nam, na tej adwentowej drodze, w przyjęciu 
Pana, który przychodzi, Pana, który przechodzi.

Pierwszy etap: „pójść do Jezusa, by zostać uzdrowionym”. Tekst 
mówi, że dwaj niewidomi wołali do Pana, gdy szli za Nim (por. w. 
27). Nie widzą Go, ale słyszą Jego głos i podążają za Jego krokami. 
Szukają w Chrystusie tego, co przepowiedzieli prorocy, to znaczy 
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znaków uzdrowienia i współczucia Boga pośród swego ludu. W tym 
kontekście, Izajasz napisał: „przejrzą oczy niewidomych (35, 5). 
A także jeszcze jedno proroctwo, zawarte w dzisiejszym pierwszym 
czytaniu: „oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą 
widziały” (29, 18). Ci dwaj z Ewangelii ufają Jezusowi i idą za Nim 
w poszukiwaniu światła dla swoich oczu.

Bracia i siostry, dlaczego ci dwaj ludzie ufają Jezusowi? Ponieważ 
dostrzegają, że w mrokach historii jest On światłem, które rozświe-
tla noce serca i świata, które pokonuje ciemności i przezwycięża 
wszelką ślepotę. Również my to wiemy, także i my nosimy ślepotę 
w naszych sercach. Podobnie jak dwaj niewidomi, my również jeste-
śmy wędrowcami, często pogrążonymi w ciemnościach życia. Zatem 
pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest pójście do Jezusa, jak On 
sam o to prosi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Któż z nas nie jest 
w jakiś sposób zmęczony i obciążony? Wszyscy. Jednakże stawiamy 
opór przed pójściem do Jezusa. Często wolimy pozostać zamknięci 
w sobie, pozostać sami ze swoimi ciemnościami, trochę się nad sobą 
poużalać, przyjmując złe towarzystwo smutku. Lekarzem jest Jezus: 
tylko On, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka 
(por. J 1, 9), On daje nam obfitość światła, ciepła, miłości. Jedynie 
On uwalnia serce od zła. Możemy zadać sobie pytanie: czy zamykam 
się w ciemności melancholii, która wysusza źródła radości, czy też 
idę do Jezusa i przynoszę Mu moje życie? Czy idę za Jezusem, czy 
„ruszam” za Nim, czy wykrzykuję Mu swoje potrzeby, czy oddaję 
Mu swoje rozgoryczenie? Zróbmy to, dajmy Jezusowi możliwość 
uzdrowienia naszych serc. To jest pierwszy krok, ale uzdrowienie 
wewnętrzne wymaga uczynienia jeszcze dwóch.

Drugim jest „wspólne niesienie ran”. W tym opowiadaniu ewan-
gelicznym nie ma uzdrowienia pojedynczego niewidomego, jak na 
przykład w przypadku Bartymeusza (por. Mk 10, 46-52) czy czło-
wieka niewidomego od urodzenia (por. J 9, 1-41). Tutaj jest dwóch 
niewidomych. Znajdują się razem w drodze. Razem dzielą cierpienie 
z powodu swego stanu, razem tęsknią za światłem, które może zabły-
snąć w sercu przeżywanych przez nich nocy. Tekst, który słyszeliśmy, 
mówi zawsze w liczbie mnogiej, ponieważ ci dwaj czynią wszystko 
razem. Obaj idą za Jezusem, obaj wołają do Niego i proszą o uzdro-
wienie. Nie każdy sam dla siebie, lecz razem. Znamienne jest to, że 
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mówią do Chrystusa: „ulituj się nad nami”. Używają słowa „my”, 
nie mówią: „ja”. Nie myślą o własnej ślepocie, ale wspólnie proszą 
o pomoc. Oto wymowny znak życia chrześcijańskiego, oto charakte-
rystyczny rys ducha eklezjalnego: myśleć, mówić, działać jako „my”, 
porzucając indywidualizm i roszczenia samowystarczalności, które 
powodują niemoc serca.

Dwaj niewidomi, dzieląc się swoim cierpieniem i braterską przy-
jaźnią, uczą nas bardzo wiele. Każdy z nas jest w jakiś sposób śle-
py z powodu grzechu, który nie pozwala nam „widzieć” Boga jako 
Ojca, a innych ludzi jako braci. To właśnie czyni grzech: zniekształca 
rzeczywistość: sprawia, że widzimy Boga jako władcę, a innych jako 
problemy. Jest to dzieło kusiciela, który fałszuje rzeczy i pragnie nam 
je ukazać w negatywnym świetle, aby nas pogrążyć w przygnębieniu 
i zgorzknieniu. To okropny smutek, który jest niebezpieczny, nie po-
chodzi od Boga i łatwo się wkrada w samotność. Dlatego nie można 
samemu stawić czoła mrokom. Jeśli zmagamy się z naszą wewnętrz-
ną ślepotę sami, jesteśmy przytłoczeni. Musimy stanąć jeden obok 
drugiego, dzielić się naszymi ranami, razem wyruszać w drogę.

Drodzy bracia i siostry, w obliczu każdej osobistej ciemności 
i osobistych wyzwań, jakie przed nami stoją w Kościele i społeczeń-
stwie, jesteśmy wezwani do odnawiania braterstwa. Jeśli będziemy 
podzieleni między sobą, jeśli każdy będzie myślał tylko o sobie lub 
o swojej grupie, jeśli nie będziemy się jednoczyli, rozmawiali, ani 
nie będziemy szli zjednoczeni, to nie będziemy mogli zostać w pełni 
uzdrowieni z naszych ślepot. Uzdrowienie przychodzi wówczas, gdy 
wspólnie niesiemy nasze rany, gdy razem stawiamy czoła naszym 
problemom, gdy słuchamy siebie nawzajem i rozmawiamy ze sobą. 
Jest to „łaska życia we wspólnocie”, zrozumienia wartości jaką jest 
bycie razem, trwanie we wspólnocie. Proszę o to dla was: abyście 
zawsze mogli być razem, abyście zawsze byli zjednoczeni; obyście 
w ten sposób szli naprzód z radością: jako bracia chrześcijanie, dzieci 
jednego Ojca. I proszę o to również dla siebie.

A oto trzeci krok: „głosić Ewangelię z radością”. Po wspólnym 
uzdrowieniu przez Jezusa, dwaj anonimowi bohaterowie Ewangelii, 
w których możemy dostrzec nas samych, zaczynają głosić tę nowi-
nę w całej krainie, mówić o niej wszędzie. Jest w tym fakcie pewna 
ironia: Jezus polecił im, aby nikomu nic nie mówili, a oni postępują 
dokładnie odwrotnie (por. Mt 9, 30-31). Z opowiadania jasno jednak 
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wynika, że ich zamiarem nie jest nieposłuszeństwo Panu; po prostu 
nie mogą opanować swojego entuzjazmu, że zostali uzdrowieni, 
swojej radości z tego, czego doświadczyli w spotkaniu z Nim. I tu 
pojawia się kolejny znak rozpoznawczy chrześcijanina: nie dająca się 
powstrzymać radość Ewangelii, radość, która „napełnia serce oraz 
całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem” (Adhortacja apo-
stolska Evangelii gaudium, nr 1); radość Ewangelii uwalnia nas od 
zagrożenia wiary wyłącznie prywatnej, przytłaczającej i pełnej narze-
kania, i wprowadza nas w dynamizm świadectwa.

Najmilsi, pięknie jest widzieć, że żyjecie radością wyzwalającego 
głoszenia Ewangelii. Dziękuję wam za to. Nie chodzi tu o prozeli-
tyzm – proszę, nie uprawiajcie nigdy prozelityzmu! – ale o świadec-
two; nie o moralizowanie, które osądza – nie, nie róbcie tego – ale 
o miłosierdzie, które bierze w ramiona; nie o kult zewnętrzny, ale 
o przeżywaną miłość. Zachęcam was do podążania tą drogą: jak 
dwaj niewidomi z Ewangelii, my również odnówmy nasze spotka-
nie z Jezusem i wyjdźmy bez lęku z naszych ograniczeń, aby świad-
czyć o Nim wobec wszystkich, których spotykamy! Wyjdźmy, aby 
nieść światło, które otrzymaliśmy, wyjdźmy, aby rozświetlić noc, 
która często nas otacza! Bracia i siostry, potrzeba chrześcijan świa-
tłych, ale przede wszystkim jaśniejących, którzy z czułością dotkną 
ślepoty swoich braci i sióstr; którzy gestami i słowami pocieszenia 
rozpalą w mrokach światła nadziei. Chrześcijan, którzy sieją ziarno 
Ewangelii na jałowych polach codziennego życia, którzy przynoszą 
serdeczność w samotności cierpienia i ubóstwa.

Bracia, siostry, Pan Jezus przechodzi, przechodzi także ulicami 
Cypru, słyszy wołanie naszej ślepoty, chce dotknąć naszych oczu, 
chce dotknąć naszych serc, aby wprowadzić nas w światło, abyśmy 
się odrodzili, abyśmy podnieśli się wewnętrznie: to pragnie robić 
Jezus. I również do nas kieruje pytanie, które zadał tym niewidomym: 
„Wierzycie, że mogę to uczynić?”. (Mt 9, 28). Czy wierzymy, że 
Jezus może to uczynić? Odnówmy naszą ufność w Nim! Powiedzmy 
Mu: Jezu, wierzymy, że Twoje światło jest większe od wszystkich 
naszych ciemności; wierzymy, że Ty możesz nas uzdrowić, że Ty mo-
żesz odnowić nasze braterstwo, że możesz pomnożyć naszą radość; 
i wraz z całym Kościołem wzywamy Cię, wszyscy razem: Przyjdź, 
Panie Jezu! [wszyscy powtarzają: „Przyjdź, Panie Jezu!”] Przyjdź, 
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Panie Jezu! [wszyscy: „Przyjdź, Panie Jezu!”] Przyjdź, Panie Jezu! 
[wszyscy: „Przyjdź, Panie Jezu!”].

Pozdrowienie końcowe na zakończenie Mszy Świętej

Drodzy bracia i siostry,
to ja chciałbym wam wszystkim podziękować! Jutro rano będę 

miał okazję pozdrowić obecnego tu prezydenta Republiki: pozdrowię 
go, gdy będę żegnał ten kraj, ale już teraz chciałbym z głębi serca 
wyrazić wdzięczność wam wszystkim za gościnę i serdeczność, jaką 
mi okazaliście. Dziękuję!

Tutaj, na Cyprze oddycham trochę tą atmosferą typową dla Ziemi 
Świętej, gdzie pielgrzyma ubogacają starożytność i różnorodność 
tradycji chrześcijańskich. Cieszę się i radość sprawia mi spotkanie 
wspólnoty wierzących, przeżywających teraźniejszość z nadzie-
ją, otwierających się na przyszłość i dzielących się tą perspektywą 
z najbardziej potrzebującymi. Myślę w szczególności o migrantach 
poszukujących lepszego życia, z którymi spędzę moje ostatnie 
spotkanie na tej wyspie, wraz z braćmi i siostrami różnych wy-
znań chrześcijańskich.

Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali przy tej wizycie! 
Módlcie się za mnie. Niech Pan was błogosławi i niech Matka Boża 
was chroni. Efcharistó! [Dziękuję!].

5.  
EKUMENICZNA MODLITWA Z MIGRANTAMI
Nikozja, 3 grudnia 2021 r. – kościół parafialny pw. Świętego 

Krzyża

Drodzy bracia i siostry!
Wielką radością jest dla mnie znaleźć się tutaj z wami i zwieńczyć 

moją wizytę na Cyprze tym spotkaniem modlitewnym. Dziękuję pa-
triarchom Pizzaballa i Béchara Raï, jak również pani Gosia z Caritas. 
Serdecznie i z wdzięcznością pozdrawiam przedstawicieli różnych 
wyznań chrześcijańskich obecnych na Cyprze.



  Ekumeniczna modlitwa z migrantami 23

Pragnę z serca podziękować wam, młodzi migranci, którzy po-
dzieliliście się swoimi świadectwami. Otrzymałem je z wyprzedze-
niem, mniej więcej miesiąc temu, i wówczas bardzo mnie poruszyły, 
a dzisiaj również mnie wzruszyły, kolejny raz, gdy je usłyszałem. Ale 
nie są to tylko emocje, ale coś znacznie większego: to wzruszenie, 
które pochodzi z piękna prawdy, podobne do tego, które towarzyszy-
ło Jezusowi, gdy wołał: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25). Również ja wychwalam naszego Ojca 
niebieskiego, ponieważ to samo dzieje się właśnie dzisiaj, tutaj, jak 
również na całym świecie: Bóg objawia maluczkim swoje królestwo, 
królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Wysłuchawszy was, lepiej rozumiemy pełną proroczą moc Słowa 
Bożego, które za pośrednictwem apostoła Pawła mówi: „nie jesteście 
już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świę-
tych i domownikami Boga” (Ef 2, 19). Słowa te zostały napisane do 
chrześcijan z Efezu – niedaleko stąd! – i choć bardzo odległe w cza-
sie, ale słowa bardzo bliskie, bardziej aktualne niż kiedykolwiek, 
jakby napisane dla nas dzisiaj: „Nie jesteście obcymi, lecz współoby-
watelami”. Oto proroctwo Kościoła: wspólnoty, która – przy wszyst-
kich ludzkich ograniczeniach – ucieleśnia marzenie Boga. Bo Bóg 
też marzy, tak jak ty, Mariamie, która pochodzisz z Demokratycznej 
Republiki Konga i określiłaś siebie jako „pełną marzeń”. Bóg, tak jak 
ty, marzy o świecie pokoju, w którym Jego dzieci żyłyby jako bracia 
i siostry. Bóg chce tego, Bóg o tym marzy. To my tego nie pragniemy.

Wasza obecność, bracia i siostry migranci, jest bardzo znacząca 
dla tego nabożeństwa. Wasze świadectwa są jak „zwierciadło” dla 
nas, wspólnot chrześcijańskich. Kiedy ty, Thamaro, która pochodzisz 
ze Sri Lanki, mówisz: „Często mnie pytają o to, kim jestem”: brutal-
ność migracji wystawia na próbę osobistą tożsamość. „Czy ja jestem 
tym? Nie wiem… Gdzie są moje korzenie? Kim jestem?”. Gdy to 
mówisz, przypominasz nam, że nam też czasem zadawane jest to 
pytanie: „Kim jesteś?”. I niestety często rozumie się przez nie: „Po 
czyjej jesteś stronie? Do której grupy należysz?”. Ale, jak ty nam po-
wiedziałeś, nie jesteśmy numerami, jednostkami do skatalogowania; 
jesteśmy „braćmi”, „przyjaciółmi”, „wierzącymi”, „bliźnimi” jedni 
dla drugich. Ale kiedy naciskają interesy grupowe lub polityczne, 
nawet narodów, wielu z nas, nie chcąc tego, zostaje odsuniętych na 
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bok, jako niewolnicy. Bo interes zawsze zniewala, zawsze tworzy 
niewolników. Miłość, która jest szeroka, która jest przeciwieństwem 
nienawiści, miłość nas wyzwala.

Kiedy ty, Maccolinsie, który pochodzisz z Kamerunu, mówisz, 
że w ciągu twojego życia zostałeś „zraniony nienawiścią”, mówisz 
o tym, o tych ranach zadawanych przez interesy; i przypominasz 
nam, że nienawiść skaziła także nasze relacje między chrześcijana-
mi. A to, jak powiedziałeś, pozostawia swój ślad, głęboki ślad, który 
utrzymuje się przez długi czas. Jest to trucizna. Tak, pozwoliłeś to 
odczuć ty, z twoją pasją: nienawiść jest trucizną, od której trudno się 
uwolnić. I nienawiść to mentalność wypaczona, która zamiast spra-
wiać, byśmy uznawali się za braci, powoduje, że postrzegamy siebie 
nawzajem jako przeciwników, jako rywali, jeśli nie jako przedmioty 
do sprzedania albo wykorzystania.

Kiedy ty, Rozh, pochodząca z Iraku, mówisz, że jesteś „osobą 
w podróży”, przypominasz nam, że my także jesteśmy wspólnotą 
w podróży, że jesteśmy w drodze od konfliktu do komunii. Podążając 
tą drogą, długą i pełną wzlotów i upadków, nie powinniśmy obawiać 
się różnic między nami, ale raczej, tak, powinny napełniać nas lę-
kiem nasze zamknięcia i uprzedzenia, które uniemożliwiają nam 
prawdziwe spotkanie i wspólne wędrowanie. Zamknięcia i uprze-
dzenia odbudowują między nami ten mur oddzielenia, który zburzył 
Chrystus, mianowicie: wrogość (por. Ef 2, 14). I tak nasza droga do 
pełnej jedności może się rozwijać, o ile wszyscy razem będziemy 
wpatrywać się w Jezusa, w Niego, który jest „naszym pokojem” 
(tamże), który jest „kamieniem węgielnym” (w. 20). A On, Pan Jezus, 
wychodzi nam na spotkanie z obliczem brata zepchniętego na mar-
gines i odrzuconego. Z obliczem migranta pogardzanego, odrzuco-
nego, zniewolonego, wykorzystanego... Ale także – jak powiedziałaś 
– migranta, który jest w podróży ku czemuś, ku nadziei, ku bardziej 
ludzkiemu współistnieniu...

W ten sposób Bóg przemawia do nas przez wasze marzenia. 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że wiele razy nie pozwalamy 
snom wejść do nas i wolimy spać, a nie śnić. Tak łatwo jest odwrócić 
wzrok. I w tym świecie przyzwyczailiśmy się do tej kultury obojęt-
ności, do tej kultury odwracania wzroku i, w ten sposób, do spokoj-
nego zasypiania. Ale na tej ścieżce nigdy nie można marzyć. To trud-
ne. Bóg przemawia przez twoje marzenia. Bóg nie przemawia przez 
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ludzi, którzy nie mogą marzyć o niczym, ponieważ mają wszystko 
albo ponieważ ich serca są zatwardziałe. Bóg wzywa także nas, aby-
śmy nie godzili się na świat podzielony, abyśmy nie godzili się na 
podzielone wspólnoty chrześcijańskie, ale abyśmy szli przez historię 
urzeczeni marzeniem Boga o ludzkości bez murów podziału, wolnej 
od wrogości, w której nie ma cudzoziemców, a jedynie współoby-
watele, jak mówił Paweł w cytowanym przeze mnie fragmencie. 
Oczywiście różniący się i dumni z tych cech, które są dla nas charak-
terystyczne; dumni z tego, że się różnimy, dumni z tych odmiennych 
cech, które są darem Bożym. Różni, dumni z tego, że tacy jesteśmy, 
ale zawsze pojednani, zawsze bracia.

Niech ta wyspa, naznaczona bolesnymi podziałami – patrzę na 
mur, tam [przez otwarte drzwi kościoła] – oby z pomocą Bożej ła-
ski, stał się laboratorium braterstwa. Dziękuję wszystkim, którzy 
na to pracują. Pomyśleć, że ta wyspa jest hojna, ale nie może zrobić 
wszystkiego, ponieważ liczba przybywających osób jest większa niż 
jej zdolność do włączenia, integracji, towarzyszenia, promocji. Jego 
bliskość geograficzna ułatwia…, ale nie jest to łatwe. Musimy zrozu-
mieć granice, jakimi związani są rządzący na tej wyspie. Ale na tej 
wyspie zawsze jest, i widziałem to w przywódcach, których odwie-
dzałem, [zaangażowanie], aby stała się, z łaską Bożą, laboratorium 
braterstwa. A może się to udać pod dwoma warunkami. Pierwszym 
z nich jest rzeczywiste uznanie godności każdej osoby ludzkiej (por. 
Enc. Fratelli tutti, nr 8). Nasza godność nie jest na sprzedaż, nie jest 
na wynajem, nie można jej utracić. Z podniesionym czołem: jestem 
godnym dzieckiem Bożym. Skuteczne uznanie godności każdej oso-
by ludzkiej: to jest fundament etyczny, uniwersalny, który znajduje 
się również w centrum chrześcijańskiej nauki społecznej. Drugim 
warunkiem jest ufne otwarcie się na Boga, Ojca wszystkich; i to jest 
„zaczyn”, do niesienia którego jesteśmy powołani jako ludzie wie-
rzący (por. tamże, nr 272).

W tych warunkach możliwe jest przełożenie marzenia na co-
dzienną podróż, na którą składają się konkretne kroki od konfliktu 
do komunii, od nienawiści do miłości, ucieczka ku spotkaniu. Jest 
to cierpliwe pielgrzymowanie, które dzień po dniu prowadzi nas do 
ziemi, którą Bóg dla nas przygotował, do ziemi, gdzie na pytanie: 
„Kim jesteś?”, możesz odpowiedzieć otwarcie: „Zobacz, jestem two-
im bratem: nie znasz mnie?” I tak iść, powoli.
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Słuchając was, patrząc wam w twarz, pamięć wykracza dalej, 
idzie do cierpień. Przybyliście tutaj: ale ilu waszych braci i sióstr 
zostało w drodze? Ilu zdesperowanych ludzi rozpoczyna swoją po-
dróż w bardzo trudnych warunkach, nawet niepewnych, i nie mogło 
przybyć? Możemy mówić o tym morzu, że stało się wielkim cmen-
tarzem. Patrząc na was, patrzę na cierpienia podróży, tak wielu po-
rwanych, sprzedanych, wyzyskiwanych…, wciąż są w drodze, nie 
wiemy dokąd. To historia niewolnictwa, niewolnictwa powszechne-
go. Obserwujemy, co się dzieje, a najgorsze jest to, że się do tego 
przyzwyczajamy. „Ach tak, dzisiaj zatonęła łódź, tam… tak wielu 
zaginionych…”. Ale spójrz, to przyzwyczajenie się to poważna 
choroba, to bardzo poważna choroba i nie ma na nią antybiotyku! 
Musimy sprzeciwić się temu nawykowi przyzwyczajania się do czy-
tania o tych tragediach w gazetach lub słuchania o nich w innych me-
diach. Patrząc na was, myślę o wielu, którzy musieli zawrócić, bo ich 
odrzucili i trafili do łagrów, prawdziwych łagrów, gdzie sprzedawane 
są kobiety, mężczyźni torturowani, zniewalani… Narzekamy, kiedy 
czytamy historie o łagrach ubiegłego wieku, tych nazistowskich, sta-
linowskich, narzekamy, kiedy to widzimy i mówimy: „ale dlaczego 
tak się stało?”. Bracia i siostry: dzieje się to dzisiaj na pobliskich wy-
brzeżach! Miejsca niewolnictwa. Przyjrzałem się kilku sfilmowanym 
świadectwom tego: miejsca tortur, handlu ludźmi. Mówię to, ponie-
waż moim obowiązkiem jest pomóc otworzyć oczy. Przymusowa 
migracja nie jest zwyczajem prawie turystycznym: proszę! A grzech, 
który mamy w sobie, skłania nas do myślenia w ten sposób: „Cóż, 
biedni ludzie, biedni ludzie!”. A z tym „biedni ludzie” wszystko wy-
mazujemy. To wojna tej chwili, to cierpienie braci i sióstr, którego nie 
możemy przemilczać. Ci, którzy dali wszystko, co mieli, aby dostać 
się na łódź, w nocy, a potem… nie wiedząc, czy dotrą… A potem 
wielu odepchniętych, aby skończyć w łagrach, prawdziwych miej-
scach odosobnienia, i tortury i niewolnictwa.

Oto historia tej rozwiniętej cywilizacji, którą nazywamy 
Zachodem. A potem – przepraszam, ale chciałbym powiedzieć, co 
mam na sercu, żeby przynajmniej pomodlić się za siebie nawzajem 
i coś zrobić – wtedy drut kolczasty. Jeden z nich widzę tu: to wojna 
nienawiści, która dzieli kraj. Ale druty kolczaste, w innych miej-
scach, gdzie istnieją, są umieszczone, aby nie wpuścić uchodźcy, 
który przychodzi prosić o wolność, chleb, pomoc, braterstwo, radość, 
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który ucieka przed nienawiścią i staje w obliczu nienawiści, która na-
zywa się drut kolczasty. Niech Pan obudzi sumienie nas wszystkich 
w obliczu tych rzeczy.

I przepraszam, że powiedziałem o tych rzeczach takich, jakimi 
są, ale nie możemy milczeć i patrzeć w drugą stronę, w tej kultu-
rze obojętności.

Niech Pan wam wszystkim błogosławi! Dziękuję.
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B. PODRÓŻ APOSTOLSKA OJCA 
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO GRECJI 
(4-6 XII 2021)

1. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z WŁADZAMI, SPOŁECZEŃSTWEM 
OBYWATELSKIM I KORPUSEM 

DYPLOMATYCZNYM
Ateny, 4 grudnia 2021 r. – Pałac Prezydencki

Pani Prezydent Republiki;
Członkowie rządu i korpusu dyplomatycznego;
Dostojni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych;
Szanowni przedstawiciele społeczeństwa i świata kultury; 
Panie i Panowie!

Serdecznie państwa pozdrawiam i dziękuję Pani Prezydent za sło-
wa powitania, które skierowała do mnie w waszym imieniu, i w imie-
niu wszystkich obywateli Grecji. Przebywanie w tym wspaniałym 
mieście jest dla mnie zaszczytem. Podpisuję się pod słowami św. 
Grzegorza z Nazjanzu: „Ateny, które wydają mi się naprawdę zło-
te, i które obdarzyły mnie dobrem..., szukając wymowy, znalazłem 
szczęście” (Mowa 43, 14). Przybywam jako pielgrzym do tych miejsc 
przesiąkniętych duchowością, kulturą i cywilizacją, aby zaczerpnąć 
z tego samego poczucia szczęścia, które zachwycało wielkiego Ojca 
Kościoła. Radością było pielęgnowanie mądrości i dzielenie się jej 
pięknem. Zatem jest to szczęście nie indywidualne i wyizolowane, 
lecz szczęście które, rodząc się z zachwytu, zmierza ku nieskoń-
czoności i otwiera się na wspólnotę. Szczęście mądre, które z tych 
miejsc rozprzestrzeniło się na wszystkie strony: bowiem bez Aten 
i Grecji Europa i świat nie byłyby tym, czym są. Byłyby mniej mądre 
i mniej szczęśliwe.
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Stąd poszerzały się perspektywy ludzkości. Także i ja czuję się 
zaproszony do wzniesienia wzroku i spojrzenia na najwyższą część 
miasta, Akropol. Widoczny z daleka dla podróżników, którzy przy-
bywali tu przez tysiąclecia, stanowił nieodłączne odniesienie do bo-
skości. Do dziś wzywa on do poszerzenia perspektyw w stronę tego, 
co wysokie: od Olimpu, przez Akropol, aż po górę Athos, Grecja za-
chęca ludzi wszystkich epok, aby kierowali swoją podróż życiową ku 
temu, co wysokie. Ku Bogu, ponieważ potrzebujemy transcendencji, 
aby w pełni przeżywać człowieczeństwo. I podczas gdy dzisiaj, na 
Zachodzie, który stąd się zrodził, istnieje skłonność do przysłaniania 
potrzeby Nieba, do wpadania w pułapkę szaleńczej pogoni za tysią-
cem spraw doczesnych i nienasyconej chciwości dehumanizującego 
konsumpcjonizmu, to te miejsca zapraszają nas do zadziwiania się 
nieskończonością, pięknem istnienia, radością wiary. Tędy przecho-
dziły drogi Ewangelii łączące Wschód i Zachód, Miejsca Święte 
i Europę, Jerozolimę i Rzym. Te Ewangelie, które, aby nieść światu 
dobrą nowinę o Bogu miłującym człowieka, zostały spisane w języku 
greckim, nieśmiertelnym języku, którym Słowo – Logos – posługi-
wało się, aby wyrazić siebie, w języku ludzkiej mądrości, która stała 
się głosem Bożej Mądrości.

Ale w tym mieście, oprócz patrzenia w górę, nasze spojrzenie kie-
ruje się również ku innym. Przypomina nam o tym morze, nad któ-
rym górują Ateny, i które wyznacza powołanie tej ziemi, położonej 
w sercu Morza Śródziemnego, do bycia mostem łączącym narody. 
Tutaj wielcy historycy z pasją opowiadali historie ludów bliskich 
i dalekich. Tutaj, zgodnie ze znaną wypowiedzią Sokratesa, ludzie 
zaczęli czuć się obywatelami nie tylko miasta i kraju, lecz także ca-
łego świata. Obywatelami: bowiem tu człowiek uświadamia sobie, 
że jest „zwierzęciem politycznym” (por. Arystoteles, Polityka, I, 2) 
i, będąc częścią wspólnoty, widzi w innych nie poddanych, lecz oby-
wateli, z którymi winien wspólnie organizować polis. To tutaj naro-
dziła się demokracja. Kolebka ta, tysiące lat później, stała się domem, 
wielkim domem narodów demokratycznych: mam tu na myśli Unię 
Europejską i marzenie o pokoju i braterstwie, które reprezentuje ona 
dla bardzo wielu narodów.

Nie można jednak nie zauważyć z niepokojem, że demokra-
cja obecnie podupada, nie tylko na kontynencie europejskim. 
Demokracja wymaga udziału i zaangażowania wszystkich, a zatem 
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wymaga wysiłku i cierpliwości. Jest złożona, podczas gdy autory-
taryzm jest zdecydowany, a łatwe pocieszenie oferowane przez po-
pulizm wydaje się kuszące. W wielu społeczeństwach, pochłoniętych 
troską o bezpieczeństwo i znieczulonych konsumpcjonizmem, znu-
żenie i niezadowolenie prowadzą do swego rodzaju „demokratycz-
nego sceptycyzmu”. Lecz udział wszystkich jest wymogiem podsta-
wowym; nie tylko po to, by osiągnąć wspólne cele, ale dlatego, że 
odpowiada temu, czym jesteśmy: istotami społecznymi, niepowta-
rzalnymi, a jednocześnie współzależnymi.

Istnieje też jednak sceptycyzm wobec demokracji, spowodowany 
oddaleniem instytucji, obawą przed utratą tożsamości i biurokracją. 
Receptą na to nie jest obsesyjne poszukiwanie popularności, pragnie-
nie bycia widzianym, głoszenie niemożliwych do spełnienia obiet-
nic, lub trzymanie się abstrakcyjnej kolonizacji ideologicznej, lecz 
dobra polityka. Polityka jest bowiem czymś dobrym i powinna byś 
taką w praktyce, ponieważ jest najwyższym obowiązkiem obywatela, 
będąc wirtuozerią dobra wspólnego. Aby dobro mogło być naprawdę 
udziałem wielu, szczególną uwagę, powiedziałbym, priorytetową, 
należy skierować ku najsłabszym członkom społeczeństwa. Jest to 
kierunek, w którym należy podążać, i który jeden z ojców założycieli 
Europy wskazał jako antidotum na polaryzacje, które ożywiają demo-
krację, ale mogą ją doprowadzić do granic wytrzymałości: „Wiele się 
mówi o tym, kto idzie w lewo, a kto w prawo, ale decydujące jest, aby 
iść naprzód, a iść naprzód oznacza podążać ku sprawiedliwości spo-
łecznej” (A. De Gasperi, Discorso tenuto a Milano, 23 aprile 1949). 
Konieczne jest skierowanie kroków w tę właśnie stronę, podczas gdy 
lęki, wzmocnione przez komunikację wirtualną, są rozpowszechnia-
ne każdego dnia i tworzone są teorie, aby się przeciwstawiać innym. 
My zaś pomagajmy sobie w przechodzeniu „od opowiadania się po 
jednej ze stron, do uczestnictwa”; od zaangażowania się jedynie we 
wspieranie swojej partii, do aktywnego zaangażowania się na rzecz 
promocji wszystkich.

„Od opowiadania się po którejś ze stron do uczestnictwa”. Jest 
to motywacja, która powinna nas pobudzać na różnych frontach. 
Myślę o klimacie, pandemii, o wspólnym rynku, a przede wszystkim 
o rozprzestrzeniającym się ubóstwie. Są to wyzwania, które wyma-
gają konkretnej i aktywnej współpracy. Potrzebuje jej wspólnota 
międzynarodowa, aby otworzyć drogi do pokoju poprzez politykę 
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wielostronną, która nie jest tłumiona przez nadmierne roszczenia 
nacjonalistyczne. Potrzebuje tego polityka, by przedkładać wyma-
gania wspólne nad korzyści prywatne. Może to brzmieć jak utopia, 
beznadziejny rejs po wzburzonym morzu, długa i niemożliwa do zre-
alizowania odyseja. A przecież podróż przez wzburzone morze, jak 
uczy nas wielka opowieść Homera, jest często jedyną drogą. I osią-
gnie swój cel, jeśli będzie ożywiona pragnieniem domu, dążeniem 
do wspólnego podążania naprzód, nóstos álgos, tęsknotą. W związku 
z tym chciałbym ponownie wyrazić swoje uznanie dla trudnej drogi, 
która doprowadziła do zawarcia „porozumienia z Prespy”, podpisa-
nego między Republiką Grecką a Republiką Macedonii Północnej.

Spoglądając ponownie na Morze Śródziemne, morze, które otwie-
ra nas na innych, myślę o jego żyznych wybrzeżach i o drzewie, które 
mogłoby stać się ich symbolem: drzewie oliwnym, którego owoce 
właśnie zostały zebrane i które łączy różne krainy leżące nad tym 
samym morzem. Ze smutkiem obserwujemy, jak w ostatnich latach 
spłonęło wiele stuletnich drzew oliwnych, strawionych przez poża-
ry, często spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, 
które z kolei są skutkiem zmian klimatycznych. W obliczu zranio-
nego krajobrazu tego pięknego kraju, drzewo oliwne może symboli-
zować wolę walki z kryzysem klimatycznym i jego spustoszeniami. 
Po opisanym w Biblii pierwotnym kataklizmie, potopie, do Noego 
powróciła gołębica niosąc „w dziobie świeży listek z drzewa oliwne-
go” (Rdz 8, 11). Był to symbol nowego początku, siły, by zacząć od 
nowa, zmieniając styl życia, odnawiając relacje ze Stwórcą, stworze-
niami i światem stworzonym. Oby w związku z tym, zobowiązania 
podjęte w walce ze zmianami klimatycznymi były w coraz większym 
stopniu podzielane i nie stanowiły jedynie dekoracji, lecz były po-
ważnie wdrażane. Niech za słowami idą czyny, aby dzieci nie płaciły 
za kolejną hipokryzję swoich ojców. W tym znaczeniu wybrzmie-
wają słowa, które Homer wkłada w usta Achillesa: „W równej mam 
nienawiści z Hadem obłudnika, w którym chytrze odbiega serce od 
języka” (Iliada, IX, 312-313).

Drzewo oliwne w Piśmie Świętym stanowi również zachę-
tę do solidarności, zwłaszcza z tymi, którzy nie należą do naszego 
narodu. „Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł 
gałęzi; niech zostanie coś dla obcego”, mówi Biblia (Pwt 24, 20). 
W tym gościnnym kraju niektóre z wysp przyjęły więcej braci i sióstr 
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migrantów niż same mają mieszkańców, co zwiększyło trudności, któ-
re są wciąż odczuwalne z powodu skutków kryzysu gospodarczego. 
Ale również trwa europejskie ociąganie się: Wspólnota Europejska, 
rozdarta egoizmami nacjonalistycznymi, zamiast być siłą napędową 
solidarności, wydaje się czasem zablokowana i nieskoordynowana. 
Podczas gdy kiedyś różnice ideologiczne uniemożliwiały budowanie 
mostów między wschodem a zachodem kontynentu, dziś kwestia 
migracji otworzyła również przepaść między południem a północą. 
Chciałabym jeszcze raz zaapelować o globalną, wspólnotową wizję 
kwestii migracji i zachęcić do zwrócenia uwagi na tych najbardziej 
potrzebujących, aby zgodnie z możliwościami każdego kraju moż-
na było ich przyjmować, chronić, promować i integrować z pełnym 
poszanowaniem ich praw człowieka oraz ich godności. Stanowi to 
nie tyle przeszkodę w chwili obecnej, ile gwarancję na przyszłość, 
aby mogła ona stać pod znakiem pokojowego współistnienia z tymi, 
którzy coraz częściej zmuszeni są do ucieczki w poszukiwaniu domu 
i nadziei. Są bohaterami straszliwej współczesnej odysei. Chciałbym 
przypomnieć, że kiedy Odyseusz przybił do Itaki, nie został rozpo-
znany przez miejscowych panów, którzy uzurpowali sobie prawo do 
jego domu i dóbr, ale przez tych, którzy się nim zaopiekowali. Jego 
opiekunka, widząc jego blizny, zorientowała się, że to on. Cierpienie 
zbliża nas do siebie, a uznanie, że należymy do tego samego kru-
chego rodzaju ludzkiego, pomoże zbudować bardziej zintegrowaną 
i pokojową przyszłość. Zmieńmy to, co wydaje się być niefortunną 
przeciwnością w śmiałą szansę!

Pandemia natomiast stanowi wielką niedolę. Sprawiła, że na nowo 
odkryliśmy siebie jako osoby kruche i potrzebujące innych. Również 
w tym kraju jest to wyzwanie, które wymaga odpowiednich działań 
ze strony władz – mam tu na myśli potrzebę kampanii szczepień – 
i licznych poświęceń ze strony obywateli. Jednakże, pośród tak wielu 
trudów, pojawiło się niezwykłe poczucie solidarności, do którego 
z radością wnosi swój wkład lokalny Kościół katolicki, w przeko-
naniu, że jest to dziedzictwo, którego nie można zaprzepaścić, gdy 
burza powoli się uspokaja. Wydaje się, że niektóre słowa przysięgi 
Hipokratesa zostały napisane z myślą o współczesności, jak na przy-
kład zobowiązanie do „zalecania zdrowego trybu życia dla dobra 
chorych”, do „powstrzymywania się od wyrządzania krzywdy i ob-
rażania” innych, do ochrony życia w każdym jego okresie, zwłaszcza 
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w łonie matki (por. Przysięga Hipokratesa, tekst starożytny). Zawsze 
należy dawać pierwszeństwo prawu do opieki i leczenia dla wszyst-
kich, aby najsłabsi, a zwłaszcza osoby starsze, nigdy nie byli odrzu-
cani: żeby osoby starsze nie były ulubieńcami kultury odrzucenia. 
Starsi są znakiem mądrości narodu. Prawem jest bowiem życie, a nie 
śmierć, którą należy przyjmować, ale nie wolno jej zadawać.

Drodzy przyjaciele, niektóre okazy śródziemnomorskiego drzewa 
oliwnego świadczą o życiu tak długim, że poprzedzającym przyjście 
na świat Chrystusa. Wielowiekowe i trwałe, przetrwały próbę cza-
su i przypominają nam o tym, jak ważne jest pielęgnowanie silnych 
korzeni, ożywianych pamięcią. Ten kraj można określić mianem „pa-
mięci Europy” – wy jesteście pamięcią Europy – i cieszę się, że mogę 
go odwiedzić dwadzieścia lat po historycznej wizycie papieża Jana 
Pawła II i w dwusetną rocznicę odzyskania niepodległości. Dobrze 
znane są słowa generała Kolokotronisa: „Bóg złożył swój podpis na 
wolności Grecji”. Bóg chętnie składa swój podpis na ludzkiej wol-
ności. Jest to jego największy dar, który z kolei najbardziej w nas 
ceni, zawsze i wszędzie. Stworzył nas bowiem wolnymi, a najbar-
dziej podoba mu się to, że dobrowolnie miłujemy Jego i bliźniego. 
Przyczyniają się do tego prawa, ale także wychowanie do odpowie-
dzialności i rozwoju kultury szacunku. W związku z tym pragnę po-
nownie wyrazić wdzięczność za publiczne uznanie wspólnoty kato-
lickiej i zapewniam o jej gotowości do promowania dobra wspólnego 
greckiego społeczeństwa, kierując się pod tym względem cechującą 
ją uniwersalnością, w nadziei, że w praktyce zawsze będą jej zapew-
nione warunki niezbędne dla dobrego wypełniania swej posługi.

Dwieście lat temu tymczasowy rząd kraju zwrócił się do katoli-
ków ze wzruszającymi słowami: „Chrystus nakazał miłość bliźniego. 
Ale któż jest nam bliższy niż wy, nasi współobywatele, chociaż ist-
nieją pewne różnice w obrzędach? Mamy jedną ojczyznę, jesteśmy 
z jednego narodu, my chrześcijanie jesteśmy braćmi – braćmi u ko-
rzenia, braćmi we wzrastaniu i w owocach – ze względu na Krzyż 
Święty”. Bycie braćmi pod znakiem krzyża, w tym kraju pobłogosła-
wionym wiarą i jej tradycjami chrześcijańskimi, zachęca wszystkich 
wierzących w Chrystusa do pielęgnowania komunii na wszystkich 
poziomach, w imię Boga, który ogarnia wszystkich swoim miłosier-
dziem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za zaangażo-
wanie i zachęcam was, abyście przyczyniali się do rozwoju tego kraju 
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w otwartości, integracji i sprawiedliwości. Z tego miasta, z tej kolebki 
cywilizacji, wyrosło i zawsze będzie wyrastać przesłanie, skierowa-
ne ku Najwyższemu i ku drugiemu, które na pokusy autorytaryzmu 
odpowiada demokracją; które przeciwstawia indywidualistycznej 
obojętności troskę o drugiego człowieka, o ubogich i o stworzenie, 
niezbędne podstawy odnowionego humanizmu, którego potrzebują 
nasze czasy i nasza Europa. O Theós na evloghí tin Elládha! [Boże 
błogosław Grecję!]

2. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z WIELCE BŁOGOSŁAWIONYM HIERONIMEM II 
WRAZ Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI

Ateny, 4 grudnia 2021 r. – Sala Tronowa prawosławnego 
arcybiskupstwa

Wasza Świątobliwość,
„Łaska i pokój od Boga” (Rz 1, 7). Pozdrawiam Cię tymi słowami 

wielkiego apostoła Pawła, którymi, będąc na ziemi greckiej, zwrócił 
się do wiernych Rzymu. Dzisiaj nasze spotkanie odnawia tę łaskę 
i ten pokój. Modląc się przed trophaea Kościoła rzymskiego, który-
mi są groby Apostołów i męczenników, poczułem się przynaglony, 
by przybyć tu jako pielgrzym, z wielkim szacunkiem i pokorą, aby 
odnowić tę apostolską komunię i umocnić braterską miłość. Dlatego 
też pragnę podziękować Waszej Świątobliwości za słowa, które do 
mnie skierował, a które serdecznie odwzajemniam, pozdrawiając za 
pośrednictwem Waszej Świątobliwości duchowieństwo, wspólnoty 
monastyczne i wszystkich wiernych prawosławnych Grecji.

Spotkaliśmy się przed pięcioma laty na Lesbos, przynagleni jed-
nym z największych dramatów naszych czasów, dramatu wielu braci 
i sióstr migrantów, na los których nie można pozostać obojętnym 
i postrzegać ich jedynie jako ciężar, którym trzeba zarządzać lub, co 
gorsza, który należy powierzyć komuś innemu. Obecnie spotykamy 
się, aby wspólnie przeżywać radość braterstwa i spojrzeć na otacza-
jące nas Morze Śródziemne nie tylko jako na miejsce, które budzi 
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troskę i dzieli, lecz także jako na morze, które jednoczy. Niedawno 
przywołałem liczące wiele stuleci drzewa oliwne, które zbliżają te 
ziemie. Myśląc o tych drzewach, które nas łączą, myślę o naszych 
wspólnych korzeniach. Znajdują się pod ziemią, są ukryte, często 
lekceważone, ale tkwią tam i utrzymują wszystko. Jakie są nasze 
wspólne korzenie, które sięgają wieków? Są to korzenie apostol-
skie. Święty Paweł je uwypuklał, przypominając o znaczeniu bycia 
„zbudowanymi na fundamencie apostołów” (Ef 2, 20). Te korzenie, 
które wyrosły z ziarna Ewangelii, zaczęły przynosić wielkie owoce 
właśnie w kulturze hellenistycznej: myślę tu o wielu starożytnych 
Ojcach i pierwszych wielkich soborach ekumenicznych.

Później, niestety, wzrastaliśmy w oddaleniu. Skaziły nas trucizny 
świata, kąkol podejrzliwości zwiększył nasze oddalenie i przestali-
śmy pielęgnować komunię. Święty Bazyli Wielki powiedział, że 
prawdziwi uczniowie Chrystusa „winni być ukształtowani jedynie 
według tego, co w Nim widzą” (Reguły moralne, 80, 1, w: Pisma 
ascetyczne, przekł. ks. J. Naumowicz, Tyniec 2011). Ze wstydem – 
przyznaję to w odniesieniu do Kościoła katolickiego – działania i de-
cyzje, które mają niewiele lub nic wspólnego z Jezusem i Ewangelią, 
naznaczone raczej żądzą zysku i władzy, doprowadziły do osłabienia 
komunii. W ten sposób pozwoliliśmy, aby zdolność owocowania zo-
stała skalana podziałami. Historia ma swój ciężar i dzisiaj odczuwam 
potrzebę ponowienia tutaj mojej prośby o przebaczenie, skierowanej 
do Boga i do moich braci za błędy popełnione przez wielu katolików. 
Wielką pociechą jest jednak dla mnie pewność, że mamy korzenie 
apostolskie i że, pomimo wypaczeń czasu, owa Boża roślina wzrasta 
i przynosi owoce w tym samym Duchu. Wzajemne rozpoznawanie 
wydawanych owoców i wspólne dziękczynienie za to Panu jest łaską.

Ostatecznym owocem drzewa oliwnego jest oliwa, która nie-
gdyś znajdowała się w cennych naczyniach i wyrobach, których 
jest bardzo wiele wśród skarbów archeologicznych tego kraju. Olej 
zapewniał światło, które rozświetlało noce starożytności. Przez ty-
siąclecia było to „płynne słońce, pierwszy tajemniczy stan płomienia 
lamp” (C. Boureux, Les plantes de la Bible et leur symbolique, Paris 
2014, s. 65). Dla nas, drogi Bracie, olej przywodzi na myśl Ducha 
Świętego, który zrodził Kościół. Tylko On, ze swoim ponadczaso-
wym blaskiem, może rozproszyć ciemności i oświetlić kroki nasze-
go pielgrzymowania.
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Tak, ponieważ Duch Święty jest przede wszystkim „olejem ko-
munii”. Pismo Święte mówi o oliwie, która rozjaśnia twarz człowie-
ka (por. Ps 104, 15). Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj, na wszystkich 
poziomach, uznania wyjątkowej wartości, która jaśnieje w każdym 
człowieku, w każdym bracie! Uznanie tej ludzkiej wspólnoty jest 
punktem wyjścia do budowania komunii. Niestety, „komunia zdaje 
się poruszać drażliwą strunę” nie tylko w społeczeństwie, ale często 
także wśród uczniów Jezusa, „w świecie chrześcijańskim karmionym 
indywidualizmem i rygoryzmem instytucjonalnym”. A jednak, jeśli 
własne tradycje i specyficzne cechy każdego – jak napisał wielki teo-
log – jeśli „inność nie jest czymś określonym przez komunię, to z tru-
dem może dać początek satysfakcjonującej kulturze” (I. Zizioulas, 
Comunione e alterità, Rzym 2016, s. 16). Komunia między braćmi 
przynosi Boże błogosławieństwo. Psalmy porównują ją do „drogo-
cennego olejku na głowie, który spływa na brodę” (Ps 133, 2). Duch, 
który zstępuje w nasze umysły, pobudza nas bowiem do bardziej in-
tensywnego braterstwa, do wzajemnego umacniania się w komunii. 
Nie bójmy się więc, ale pomagajmy sobie nawzajem w uwielbianiu 
Boga i w służbie bliźniemu, bez prozelityzmu i z pełnym poszano-
waniem wolności innych, ponieważ – jak napisał św. Paweł – „gdzie 
jest Duch Pański, tam wolność” (2 Kor 3, 17). Modlę się, aby Duch 
miłości pokonał nasze opory i uczynił nas budowniczymi komunii, 
ponieważ „Gdy miłość całkowicie usunie lęk i lęk przemieni się 
w miłość, wtedy okaże się, że wszyscy zbawieni stworzyli jedność” 
(Św. Grzegorz z Nyssy, Homilia 15 do Pieśni nad Pieśniami, tłum. 
Marta Przyszychowska, Kraków 2007, s. 238). Z drugiej strony, jak 
możemy dawać światu świadectwo o zgodności Ewangelii, jeśli my, 
chrześcijanie, nadal jesteśmy podzieleni? Jak możemy głosić miłość 
Chrystusa, który gromadzi narody, jeśli nie jesteśmy zjednoczeni 
między sobą? Podjęto wiele kroków, abyśmy wyszli sobie nawza-
jem na spotkanie. Przyzywajmy Ducha komunii, aby prowadził nas 
swoimi drogami i pomógł nam oprzeć naszą komunię nie na kalku-
lacjach, strategiach i wygodzie, lecz na jedynym wzorze, na który 
winniśmy patrzeć: na Trójcy Świętej.

Po drugie, Duch Święty jest „olejem mądrości”. Namaścił On 
Chrystusa i pragnie dawać natchnienie chrześcijanom. Posłuszni Jego 
łagodnej mądrości, wzrastamy w poznaniu Boga i otwieramy się na 
innych. Dlatego też chciałbym wyrazić uznanie dla wagi, jaką ten 
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Kościół prawosławny, spadkobierca pierwszej wielkiej inkulturacji 
wiary, tej z kulturą helleńską, przywiązuje do formacji i przygotowa-
nia teologicznego. Pragnę również przypomnieć o owocnej współ-
pracy w sferze kultury między Apostolikí Diakonía Kościoła Grecji 
– której przedstawicieli miałem przyjemność spotkać w 2019 roku 
– a Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a także 
o znaczeniu międzychrześcijańskich sympozjów promowanych przez 
Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Salonikach wraz 
z Papieskim Uniwersytetem Antonianum w Rzymie. Pozwoliło 
to na nawiązanie serdecznych relacji i rozpoczęcie dobroczyn-
nej wymiany między uczonymi naszych wyznań. Jestem również 
wdzięczny za aktywne uczestnictwo Prawosławnego Kościoła Grecji 
w Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego. 
Niech Duch Święty pomoże nam mądrze podążać tymi drogami!

Wreszcie, ten sam Duch Święty jest „olejem pocieszenia”: 
Parakletem, który jest blisko nas, balsamem duszy, uzdrowieniem 
ran. Namaścił On Chrystusa, aby mógł głosić dobrą nowinę ubogim, 
wyzwolenie jeńcom, uciśnionym swobodę (por. Łk 4, 18). I nadal 
pobudza nas do troski o najsłabszych i najuboższych, do zwrócenia 
uwagi świata na ich losy, sprawę najważniejszą w oczach Boga. 
Tutaj, podobnie jak gdzie indziej, niezbędne było wsparcie oferowa-
ne najbardziej potrzebującym w najtrudniejszych okresach kryzysu 
gospodarczego. Rozwijajmy razem formy współpracy w działalności 
charytatywnej, otwierajmy się i współpracujmy w kwestiach etycz-
nych i społecznych, aby służyć ludziom naszych czasów i nieść im 
pocieszenie płynące z Ewangelii. Duch Święty wzywa nas bowiem 
dzisiaj, bardziej, niż w przeszłości, do leczenia ran ludzkości ole-
jem miłosierdzia.

Sam Chrystus w chwili udręki prosił swoich uczniów o pociesze-
nie poprzez bliskość i modlitwę. Obraz oliwy prowadzi nas zatem 
do Ogrodu Oliwnego. „Zostańcie tu i czuwajcie” (Mk 14, 34) – po-
wiedział Jezus. Jego prośba do Apostołów była w liczbie mnogiej. 
Również pragnie On, abyśmy czuwali i modlili się: aby nieść światu 
Boże pocieszenie i uzdrawiać nasze zranione relacje, potrzebna jest 
nasza modlitwa za siebie nawzajem. Jest ona niezbędna do dokonania 
„niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej. Dzięki łasce Ducha 
Świętego uczniowie Chrystusa, ożywieni miłością, odwagą płynącą 
z prawdy i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojednania, są 
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powołani, aby ponownie zastanowić się nad swoją bolesną prze-
szłością i nad ranami, jakie niestety zadaje ona do dzisiaj” (Św. Jan 
Paweł II, Enc. Ut unum sint, nr 2).

Do tego wzywa nas szczególnie wiara w zmartwychwstanie. 
Apostołowie, zalęknieni i chwiejni, pogodzili się z rozdzierającym 
rozczarowaniem męki, gdy ujrzeli przed sobą Zmartwychwstałego 
Pana. To z Jego ran, które wydawały się niemożliwe do uleczenia, 
czerpali nową nadzieję, nieznane wcześniej miłosierdzie, miłość 
większą niż ich błędy i nieszczęścia, która przemieniała ich w jedno 
Ciało, zjednoczone przez Ducha w wielości tak różnych członków. 
Niech zstąpi na nas Duch Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego 
Pana, i da nam „spokojne i czyste spojrzenie prawdy, ożywione 
Bożym miłosierdziem, które potrafi wyzwolić umysły i ponownie 
wzbudzić w każdym dobrą wolę” (tamże). Niech nam pomoże, aby-
śmy nie dali się sparaliżować przez negatywne nastawienie i uprze-
dzenia z przeszłości, ale spojrzeli na rzeczywistość nowymi oczami. 
Wówczas utrapienia przeszłości ustąpią miejsca pociechom teraźniej-
szości, a my będziemy pocieszeni skarbami łaski, które odkryjemy 
na nowo w naszych braciach. Jako katolicy, właśnie rozpoczęliśmy 
proces zmierzający do pogłębienia synodalności i czujemy, że mo-
żemy się od was wiele nauczyć. Szczerze tego pragniemy, pewni, że 
gdy bracia w wierze zbliżają się do siebie, zstępuje do serc pociecha 
Ducha Świętego.

Wasza Świątobliwość, drogi Bracie, niech towarzyszą nam w tej 
drodze liczni wybitni święci tych ziem i męczennicy, niestety licz-
niejsi w dzisiejszym świecie niż w przeszłości. Z różnych wyznań na 
ziemi, mieszkają razem w tym samym niebie. Niech wstawiają się za 
nami, aby Duch Święty, święty olej Boży, w nowej Pięćdziesiątnicy, 
został wylany na nas, jak na Apostołów, od których pochodzimy: 
niech rozpali w naszych sercach pragnienie komunii, oświeci nas 
swoją mądrością i namaści swoją pociechą.
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3.  
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z BISKUPAMI, KAPŁANAMI, ZAKONNIKAMI 
I ZAKONNICAMI, SEMINARZYSTAMI 

I KATECHETAMI
Ateny, 4 grudnia 2021 r. – Katedra pw. św. Dionizego 

Drodzy bracia biskupi;
Drodzy kapłani, siostry i bracia zakonni, seminarzyści;
Drodzy bracia i siostry, kalispera sas! [dobry wieczór!]

Dziękuję wam serdecznie za przyjęcie i za słowa pozdrowienia, 
które skierował do mnie arcybiskup Rossolatos. I dziękuję tobie, 
siostro, za świadectwo: ważne, aby zakonnicy i zakonnice przeży-
wali swoją posługę w tym duchu, z żarliwą miłością, która staje się 
darem dla wspólnoty, do której są posłani. Dziękuję! Dziękuję rów-
nież Rokosowi za piękne świadectwo wiary przeżywanej w rodzinie, 
w codziennym życiu, wraz z jego dziećmi, które, jak wielu ludzi 
młodych, w pewnym momencie stawiają sobie pytania, rozważają, 
stają się nieco krytyczni odnośnie do niektórych spraw. Ale to też jest 
dobre, bo pomaga nam jako Kościołowi zastanawiać się i zmieniać.

Cieszę się, że mogę spotkać się z wami na ziemi, która jest darem, 
dziedzictwem ludzkości, na którym zbudowano fundamenty cywili-
zacji zachodniej. Wszyscy jesteśmy po trosze dziećmi i dłużnikami 
waszego kraju. Bez poezji, literatury, filozofii i sztuki, które się tutaj 
rozwinęły, nie moglibyśmy poznać jakże wielu aspektów ludzkiej 
egzystencji, ani odpowiedzieć na wiele pytań wewnętrznych doty-
czących życia, miłości, cierpienia a także i śmierci.

Pośród tego bogatego dziedzictwa, w początkach chrześcijaństwa 
powstało tutaj „laboratorium” inkulturacji wiary, prowadzone mą-
drością jakże wielu Ojców Kościoła, którzy przez swoje święte życie 
i pisma, stali się jaśniejącym światłem dla wierzących każdej epoki. 
Jeśli jednak zadamy sobie pytanie, kto dał początek spotkaniu wcze-
snego chrześcijaństwa z kulturą grecką, to nasza myśl skieruje się ku 
apostołowi Pawłowi. To on otworzył „laboratorium wiary”, dokonał 
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syntezy tych dwóch światów. I uczynił to właśnie tutaj, jak wspomi-
nają Dzieje Apostolskie: przybył do Aten, zaczął głosić Ewangelię na 
placach publicznych, a ówcześni uczeni zaprowadzili go na Areopag 
(por. Dz 17, 16-34), czyli do rady starszych, mędrców, którzy rozsą-
dzali sprawy interesu publicznego. Zatrzymajmy się nad tym epizo-
dem i pozwólmy się ukierunkować w naszej drodze Kościoła przez 
dwie postawy Apostoła, które są przydatne dla naszego obecnego 
wypracowywania wiary.

Pierwszą postawą jest ufność. Kiedy Paweł głosił Dobrą Nowinę, 
niektórzy filozofowie zaczęli się zastanawiać czego chce nauczyć 
ten „nowinkarz” (w. 18). Nazywają go właśnie nowinkarzem: kimś, 
kto wymyśla rzeczy, wykorzystując naiwność swoich słuchaczy. 
Prowadzą go zatem na Areopag. Nie powinniśmy więc sobie wy-
obrażać, że odsłaniają dla niego kurtynę sceny. Przeciwnie, zabierają 
go tam, aby go przesłuchać: „Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką 
to nową naukę głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do gło-
wy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi” (w. 
19-20). Innymi słowy: Paweł znajduje się w tarapatach.

Te okoliczności jego misji w Grecji są ważne również dla nas, 
dzisiaj. Apostoł jest zepchnięty do narożnika. Nieco wcześniej, 
w Salonikach, przeszkodzono mu już w głoszeniu Ewangelii i musiał 
uciekać nocą, z powodu zamieszek wywołanych przez ludzi oskar-
żających go o sianie zgorszenia. Teraz, przybywszy do Aten, został 
wzięty za szarlatana i, jako gość niemile widziany, zaprowadzony 
na Areopag. Tak więc nie przeżywa chwili triumfu, lecz wypełnia 
swoją misję w trudnych warunkach. Być może, w wielu momentach 
naszego pielgrzymowania, także i my odczuwamy znużenie, a cza-
sem frustrację bycia małą wspólnotą, lub Kościołem o niewielkiej 
sile, żyjącym w warunkach nie zawsze sprzyjających. Rozważajcie 
historię Pawła w Atenach. Był sam, w mniejszości, niemile widziany 
i z niewielkimi szansami odniesienia sukcesu. Ale nie dał się pokonać 
zniechęceniu, nie zrezygnował z misji. I nie pozwolił, by ogarnęła 
go pokusa narzekania. To bardzo ważne: uważajcie na narzekania! 
Oto postawa prawdziwego apostoła: ufnie iść naprzód, stawiając wy-
żej niepokój sytuacji nieoczekiwanych, niż nawyk i powtarzalność. 
Paweł ma tę odwagę. Skąd się ona bierze? Z zaufania Bogu. Jego 
odwaga jest odwagą ufności: zaufania wielkości Boga, który lubi 
działać zawsze w naszej małości.
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Drodzy bracia i siostry, mamy ufność, ponieważ bycie małym 
Kościołem czyni z nas wymowny znak Ewangelii, Boga głoszonego 
przez Jezusa, który wybiera maluczkich i ubogich, który zmienia bieg 
dziejów poprzez proste czyny pokornych. Od nas, jako Kościoła, nie 
wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, wspaniałości wielkich liczb, 
światowego splendoru. To wszystko jest niebezpieczne. Jest to pokusa 
triumfalizmu. Wymaga się od nas, abyśmy wzięli przykład z ziarnka 
gorczycy, które jest małe, ale pokornie i powoli rośnie, jak mówi Jezus: 
„jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest 
większe od innych jarzyn i staje się drzewem” (Mt 13, 32). Jesteśmy 
wezwani, by być zaczynem, który fermentuje w cierpliwym i ci-
chym ukryciu w cieście świata, dzięki nieustannemu działaniu Ducha 
Świętego (por. Mt 13, 33). Tajemnica królestwa Bożego zawiera się 
w małych rzeczach, w tym, co często jest niedostrzegane i nie czyni 
zgiełku. Apostoł Paweł, którego imię przywołuje na myśl małość, żyje 
w ufności, ponieważ wziął sobie do serca te słowa Ewangelii, do tego 
stopnia, że uczynił z nich naukę dla swoich braci w Koryncie: „To, co 
jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”; „Bóg wybrał właśnie to, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1, 25. 27).

Tak więc, najmilsi, chciałbym wam powiedzieć: błogosławcie 
małość i przyjmijcie ją. Skłania was ona do zaufania Bogu i jedynie 
Bogu. Bycie mniejszością – a Kościół na całym świecie jest mniej-
szością – nie oznacza bycia nieznaczącym, ale przemierzanie drogi 
otwartej przez Pana, która jest drogą małości: kenozy, uniżenia, zstę-
powania, tej synkatábasis Boga w Jezusie Chrystusie. Zstąpił On, 
aby ukryć się w zakamarkach człowieczeństwa i w ranach naszego 
ciała. Zbawił nas, służąc nam. Istotnie, jak mówi Paweł, „ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7). Tak często mamy 
obsesję, żeby się pokazać, być dostrzeżonym, ale „Królestwo Boże 
nie przyjdzie dostrzegalnie” (Łk 17, 20). Przychodzi w sposób ukry-
ty, jak deszcz, spadający powoli na ziemię. Pomagajmy sobie, aby 
odnawiać tę ufność w dzieło Boże, aby nie tracić entuzjazmu służby. 
Odwagi, naprzód na tej drodze pokory, małości!

Chciałbym teraz zwrócić uwagę na drugą postawę Pawła na 
Areopagu w Atenach: akceptacja. Jest to wewnętrzna dyspozycja 
niezbędna do ewangelizacji: nie chcieć zajmować przestrzeni i życia 
drugiego człowieka, ale zasiać dobrą nowinę w glebie jego życia, 
ucząc się przede wszystkim akceptowania i rozpoznawania ziarna, 
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które Bóg zasiał w jego sercu jeszcze przed naszym przybyciem. 
Pamiętajmy: Bóg nas zawsze uprzedza, Bóg zawsze poprzedza nasz 
zasiew. Ewangelizować, nie znaczy napełniać pusty zbiornik, lecz 
przede wszystkim wydobywać na światło dzienne to, co Bóg już 
zaczął realizować. I to jest właśnie ta niezwykła pedagogia, jaką 
Apostoł wykazał się przed Ateńczykami. Nie mówi im: „wszystko 
robicie źle” lub „teraz nauczę was prawdy”, lecz zaczyna od akcepta-
cji ich ducha religijnego: „Mężowie ateńscy… widzę, że jesteście pod 
każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając 
wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: 
«Nieznanemu Bogu»” (Dz 17, 22-23). Czerpie z pewnego bogactwa 
Ateńczyków. Apostoł uznaje godność swoich rozmówców i akceptuje 
ich wrażliwość religijną. Chociaż ulice Aten były pełne bożków, któ-
re sprawiały, że „burzył się wewnętrznie” (por. w. 16), Paweł z rado-
ścią akceptuje pragnienie Boga ukryte w sercach tych ludzi i z życz-
liwością pragnie obdarzyć ich zadziwieniem wiary. Nie narzuca, lecz 
proponuje. Jego styl nigdy nie opiera się na prozelityzmie, lecz na 
łagodności Jezusa. A jest to możliwe, ponieważ Paweł ma duchowe 
spojrzenie na rzeczywistość: wierzy, że Duch Święty działa w sercu 
człowieka, niezależnie od etykietek religijnych. Dowiedzieliśmy się 
tego ze świadectwa Rokosa. W pewnym momencie dzieci odchodzą 
trochę od praktyk religijnych, ale Duch Święty działał i nadal dzia-
ła, dlatego bardzo wierzą w jedność, w braterstwo z bliźnimi. Duch 
Święty zawsze działa poza tym, co widać na zewnątrz, pamiętajmy 
o tym! Postawa apostoła wszechczasów zaczyna się zatem od ak-
ceptacji drugiego: pamiętajmy, że „łaska zakłada kulturę, a Boży dar 
wciela się w kulturę tego, który go przyjmuje” (Adhortacja apostol-
ska Evangelii gaudium, nr 115). Nie ma łaski abstrakcyjnej, krążącej 
w naszych głowach. Zawsze wciela się w jakąś kulturę.

Odnosząc się do wizyty Pawła na Areopagu, Benedykt XVI powie-
dział, że agnostycy i ateiści muszą być bardzo bliscy naszym sercom, 
ale musimy być ostrożni, ponieważ „Gdy mówimy o nowej ewange-
lizacji, te osoby być może ogarnia lęk. Nie chcą być przedmiotami 
misji ani wyrzec się swojej wolności myśli i woli” (Przemówienie 
do Kurii Rzymskiej, 21 grudnia 2009 r., w: „L’Osservatore Romano”, 
wyd. polskie nr 2(320)/2010, s. 40). Dzisiaj także od nas wymaga 
się przyjęcia postawy akceptacji, stylu goszczenia, serca ożywione-
go pragnieniem tworzenia komunii pomiędzy różnicami ludzkimi, 
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kulturowymi i religijnymi. Wyzwaniem jest rozwijanie umiłowania 
całości, które prowadzi nas – katolików, prawosławnych, braci i sio-
stry innych wyznań, także braci agnostyków – do słuchania siebie 
nawzajem, do wspólnego marzenia i pracy, do pielęgnowania „mi-
styki” braterstwa (por. Evangelii gaudium, nr 87). Minione dzieje 
nadal pozostają otwartą raną na drodze tego przyjaznego dialogu, ale 
odważnie podejmijmy wyzwanie dnia dzisiejszego!

Drodzy bracia i siostry, tutaj, na greckiej ziemi, św. Paweł oka-
zał swoją pogodną ufność Bogu i to sprawiło, że był przyjazny dla 
Areopagitów, którzy byli podejrzliwi wobec niego. Z tymi dwiema 
postawami głosił tego Boga, który był nieznany tym, do których 
Paweł przemawiał. I przyszedł, aby ukazać oblicze Boga, który 
w Jezusie Chrystusie zasiał w sercu świata ziarno zmartwychwsta-
nia, powszechne prawo do nadziei, które jest prawem człowieka – 
prawem do nadziei. Kiedy Paweł głosi tę dobrą nowinę, większość 
wyśmiewa go i odchodzi. „Niektórzy jednak przyłączyli się do nie-
go i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem 
Damaris, a z nimi inni” (Dz 17, 34). Większość odeszła; mała resztka 
dołączyła do Pawła, w tym Dionizy, pod którego wezwaniem jest ta 
katedra! Jest to niewielka resztka, ale tak właśnie Bóg splata wąt-
ki historii, od tamtego czasu aż do dzisiaj. Serdecznie wam życzę, 
abyście kontynuowali dzieło w waszym historycznym laboratorium 
wiary, i abyście czynili to z tymi dwiema postawami, z ufnością i ak-
ceptacją, abyście zasmakowali Ewangelii jako doświadczenia radości 
a także jako doświadczenia braterstwa. Będę zawsze o was z miłością 
pamiętał na modlitwie. I proszę was, nie zapominajcie modlić się za 
mnie. O Theós na sas evloghi! [Niech Bóg cię błogosławi!]
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4. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z UCHODŹCAMI
Mutilena, 5 grudnia 2021 r. – Ośrodek Przyjęcia i Identyfikacji 

(Reception and Identification Centre) 

Drodzy bracia i siostry!
Dziękuję za wasze słowa. Jestem wdzięczny Pani Prezydent za 

Jej obecność i Jej słowa. Siostry, bracia, jestem tu ponownie, aby się 
z wami spotkać. Jestem tu po to, aby powiedzieć, że jestem blisko 
was, żeby powiedzieć to sercem. Jestem tu, aby zobaczyć wasze 
twarze, aby spojrzeć w wasze oczy. Oczy pełne strachu i oczeki-
wania, oczy, które widziały przemoc i biedę, oczy wyżłobione zbyt 
wieloma łzami. Patriarcha Ekumeniczny i drogi brat Bartłomiej, 
pięć lat temu na tej wyspie, powiedział coś, co mnie uderzyło: „Ci, 
którzy się was boją nie widzieli waszych oczu. Ci, którzy się was 
boją nie widzieli waszych twarzy. Ci, którzy się was boją, nie widzą 
waszych dzieci. Zapominają, że godność i wolność są ponad lękiem 
i podziałem. Zapominają, że migracja nie jest problemem Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej, Europy i Grecji. Jest problemem świa-
ta” (Przemówienie w Mori, 16 kwietnia 2016 r., „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie nr 5 (382)/2016, s. 9).

Tak, kryzys humanitarny jest to problem świata, dotykający 
wszystkich. Pandemia dotknęła nas globalnie, sprawiła, że wszyscy 
poczuliśmy się na tej samej łodzi, sprawiła, że doświadczyliśmy, co 
to znaczy dzielić te same obawy. Zdaliśmy sobie sprawę, iż wielkie 
problemy należy rozwiązywać wspólnie, ponieważ w dzisiejszym 
świecie fragmentaryczne rozwiązania są niewystarczające. Ale pod-
czas, gdy z trudem przeprowadzane są szczepienia na skalę globalną 
i wydaje się, że coś się dzieje w walce ze zmianami klimatycznymi, 
pomimo wielu opóźnień i niepewności, to wszystko wydaje się być 
straszliwie nieudane, jeśli chodzi o migracje. A przecież chodzi tutaj 
o ludzi, o ludzkie życie! Stawką jest przyszłość każdego z nas, która 
będzie spokojna tylko wtedy, gdy będzie zintegrowana. Przyszłość 
będzie pomyślna tylko wtedy, gdy będzie pojednana z najsłabszymi. 
Bo kiedy odrzuca się ubogich, odrzuca się pokój. Historia uczy nas, 
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że zamknięcie i nacjonalizm prowadzą do skutków katastrofalnych. 
Jak bowiem przypomniał Sobór Watykański II, „niezbędna wola 
poszanowania innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak rów-
nież wytrwałe praktykowanie braterstwa są absolutnie niezbędne do 
budowania pokoju” (Gaudium et spes, nr 78). Iluzją jest myślenie, 
że wystarczy się zabezpieczyć, obronić przed najsłabszymi, którzy 
pukają do drzwi. Przyszłość jeszcze bardziej nas zetknie ze sobą. Aby 
ją zmienić na lepsze, nie potrzebujemy jednostronnych działań, ale 
szeroko zakrojonej polityki. Historia, powtarzam, uczy nas tego, ale 
my jeszcze się tego nie nauczyliśmy. Nie odwracajmy się plecami 
do rzeczywistości, skończmy z ciągłym przerzucaniem się odpowie-
dzialnością, nie powierzajmy ciągle kwestii migracji innym, tak jak-
by nikogo one nie obchodziły i były tylko bezużytecznym ciężarem, 
który ktoś musi ponieść!

Siostry, bracia, wasze twarze, wasze oczy proszą nas, abyśmy nie 
odwracali wzroku, abyśmy nie zaprzeczali człowieczeństwu, które 
nas łączy, abyśmy uczynili wasze historie naszymi własnymi i nie 
zapominali o waszych tragediach. Elie Wiesel, który był świadkiem 
największej tragedii minionego stulecia, napisał: „Dlaczego pamię-
tam o naszym wspólnym pochodzeniu, które mnie zbliża do ludzi, 
którzy są moimi braćmi? Dlatego, że nie chcę zapomnieć, że ich 
przyszłość jest równie ważna jak moja własna” (From the Kingdom 
of Memory, Reminiscenses, New York 1990, s. 10). W tę niedzielę 
modlę się do Boga, aby obudził nas z zapomnienia o tych, którzy 
cierpią, aby otrząsnął nas z indywidualizmu, który wyklucza, aby 
obudził serca głuche na potrzeby innych. I proszę także człowieka, 
każdego człowieka: przezwyciężajmy paraliż strachu, obojętność, 
która zabija, cyniczny brak zainteresowania, poprzez który w białych 
rękawiczkach skazujemy na śmierć tych, którzy są na marginesie! 
Przeciwstawmy się panującej myśli u jej korzeni, tej, która obraca się 
wokół własnego „ja”, wokół egoizmu indywidualnego i narodowego, 
który staje się miarą i kryterium wszystkiego.

Pięć lat minęło od naszej wizyty tutaj z drogimi braćmi 
Bartłomiejem i Hieronimem. Po upływie tego czasu widzimy, że 
w kwestii migracji niewiele się zmieniło. Z pewnością wiele osób 
zaangażowało się w przyjęcie i integrację imigrantów i chciałbym 
podziękować wielu wolontariuszom oraz tym wszystkim na każ-
dym szczeblu – instytucjonalnym, społecznym, charytatywnym, 
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politycznym – którzy podjęli wielkie wysiłki, troszcząc się o ludzi 
i o kwestię migracji. Doceniam zaangażowanie w finansowanie 
i budowanie godnych struktur do przyjmowania uchodźców i z głębi 
serca dziękuję miejscowej ludności za wszelkie dobro, które uczyniła 
i wiele poświęceń, jakich dokonała. Chciałbym również podziękować 
władzom lokalnym, które z zaangażowaniem przyjmują, opiekują się 
i promują tych ludzi, którzy do nas przychodzą. Dziękuję! Dziękuję 
za to, co robicie! Musimy jednak z goryczą przyznać, że ten kraj, jak 
inne, nadal jest przyciśnięty do muru, i że są w Europie tacy, którzy 
uparcie traktują ten problem jako sprawę, która ich nie dotyczy. To 
tragiczne. Przypominam Pani jej ostatnie słowa [zwracając się do Pani 
Prezydent]: „Oby Europa robiła to samo”. A ileż warunków niegod-
nych człowieka! Jak wiele jest punktów zapalnych, w których migran-
ci i uchodźcy żyją w skrajnych warunkach, bez żadnych perspektyw 
rozwiązania! Jednak poszanowanie osób i praw człowieka, zwłaszcza 
na kontynencie, który promuje je na świecie, powinno być zawsze 
chronione, a godność każdej osoby powinna być przedkładana po-
nad wszystko! Smutno słyszeć propozycje wykorzystywania wspól-
nych funduszy do budowania murów, stawiania drutów kolczastych 
jako rozwiązania. Jesteśmy w epoce murów i drutów kolczastych. 
Oczywiście, rozumiemy lęki i niepewność, trudności i niebezpieczeń-
stwa. Istnieje poczucie znużenia i frustracji, spotęgowane przez kryzys 
gospodarczy i pandemiczny, ale poprzez wznoszenie barier nie można 
rozwiązać problemów i udoskonalić współistnienia, lecz przez połą-
czenie sił w trosce o innych, zgodnie z rzeczywistymi możliwościami 
każdej osoby i zgodnie z prawem, zawsze stawiając na pierwszym 
miejscu niepodważalną wartość życia każdego mężczyzny, każdej 
kobiety, każdej osoby. Elie Wiesel powiedział: „Kiedy zagrożone jest 
ludzkie życie, kiedy zagrożona jest ludzka godność, granice państwo-
we […] stają się nieistotne” (Acceptance Speech, on the occasion of 
the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1986.).

W różnych społeczeństwach są sobie przeciwstawiane w sposób 
ideologiczny bezpieczeństwo i solidarność, wymiar lokalny i uniwer-
salny, tradycja i otwartość. Zamiast opowiadać się po stronie idei, być 
może warto wychodzić od rzeczywistości: zatrzymać się, poszerzyć 
spojrzenie, zanurzyć się w problemach większości rodzaju ludzkiego, 
wielu grup ludności, będących ofiarami kryzysów humanitarnych, 
których same nie wywołały, a jedynie ich doświadczyły, często 



  Przemówienie podczas spotkania z uchodźcami 47

wskutek długich historii wyzysku, które trwają do dziś. Łatwo jest 
pociągnąć za sobą opinię publiczną, wzbudzając strach przed drugim 
człowiekiem; dlaczego zamiast tego w tym samym duchu nie mówi-
my o wyzysku ubogich, o zapomnianych wojnach, które często są 
hojnie finansowane, o porozumieniach gospodarczych zawieranych 
kosztem ludzi, o tajnych manewrach mających na celu handel bronią 
i jego rozprzestrzenianie? Dlaczego o tym się nie mówi? Należy za-
jąć się dalekimi przyczynami, a nie biednymi osobami, które ponoszą 
konsekwencje, a nawet są wykorzystywane do celów propagandy 
politycznej! Aby usunąć przyczyny źródłowe, nie można jedynie za-
tamować kryzysów. Konieczne jest podjęcie wspólnych działań. Do 
epokowych zmian należy podchodzić z wielką wizją. Nie ma bowiem 
łatwych odpowiedzi na złożone problemy. Wręcz przeciwnie, istnie-
je potrzeba towarzyszenia procesom od wewnątrz, przezwyciężania 
gettoizacji i wspierania powolnej i niezbędnej integracji, aby w spo-
sób braterski i odpowiedzialny przyjmować kultury i tradycje innych.

Przede wszystkim, jeśli chcemy zacząć od nowa, spójrzmy na 
twarze dzieci. Znajdźmy odwagę, by zawstydzić się wobec nich: nie-
winnych i będących przyszłością. Stawiają wyzwanie naszym sumie-
niom i pytają nas: „Jaki świat chcecie nam dać?”. Nie uciekajmy po-
spiesznie od okrutnych obrazów ich małych ciał leżących bezwładnie 
na plażach. Morze Śródziemne, które przez tysiąclecia łączyło różne 
ludy i odległe krainy, staje się zimnym cmentarzem bez nagrobków. 
Ten wielki zbiornik wodny, kolebka wielu cywilizacji, wygląda teraz 
jak zwierciadło śmierci. Nie pozwólmy, aby mare nostrum zamieniło 
się w przygnębiające mare mortuum, aby to miejsce spotkań stało 
się teatrem konfliktu! Nie pozwólmy, aby to „morze wspomnień” 
zamieniło się w „morze zapomnienia”. Bracia i siostry, proszę was, 
powstrzymajmy to pogrążanie się cywilizacji!

Nad brzegami tego morza Bóg stał się człowiekiem. Jego Słowo 
odbiło się echem, niosąc przepowiadanie Boga, który jest „Ojcem 
i przewodnikiem wszystkich ludzi” (S. Gregorio di Nazianzo, 
Discorso 7 per il fratello Cesario, 24). On kocha nas jako dzieci 
i chce, abyśmy byli braćmi. W przeciwnym razie obraża się Boga, 
gardzi człowiekiem, stworzonym na Jego podobieństwo, pozosta-
wiając człowieka na łasce fal, w odmętach obojętności, niekiedy 
usprawiedliwianej nawet rzekomymi wartościami chrześcijań-
skimi. Natomiast wiara wymaga współczucia i miłosierdzia – nie 
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zapominajmy o tym stylu Boga: bliskość, współczucie i czułość. 
Wiara zachęca do gościnności, do tej filoksenii, która przenikała kul-
turę klasyczną, a znalazła następnie swój ostateczny wyraz w Jezusie, 
szczególnie w przypowieści o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 
29-37) i w słowach 25 rozdziału Ewangelii św. Mateusza (por. w. 
31-46). To nie jest ideologia religijna, to są konkretne korzenie chrze-
ścijańskie. Jezus uroczyście potwierdza, że jest obecny w przybyszu, 
w uchodźcy, w tym, który jest nagi i głodny. A program chrześcijański 
polega na tym, aby być tam, gdzie jest Jezus. Tak, ponieważ program 
chrześcijański, jak pisał papież Benedykt – „jest sercem, które widzi” 
(Enc. Deus caritas est, nr 31). I nie chciałbym kończyć tego orędzia 
bez podziękowania narodowi greckiemu za przyjęcie. Często to przy-
jęcie staje się problemem, ponieważ ludzie nie znajdują dróg wyjścia 
gdzie indziej. Dziękuję wam, bracia i siostry Grecy, za tę hojność.

Módlmy się teraz do Matki Bożej, aby otworzyła nam oczy na 
cierpienia naszych braci i sióstr. Wyruszyła z pośpiechem w podróży 
do swojej kuzynki Elżbiety, która była w ciąży. Jak wiele ciężarnych 
matek znalazło śmierć w pośpiechu na swej drodze, gdy niosły życie 
w swoim łonie! Niech Matka Boża pomoże nam mieć matczyne spoj-
rzenie, które widzi w ludziach dzieci Boże, siostry i braci, których 
należy przyjąć, chronić, promować i integrować. I czule miłować. 
Niech Matka Najświętsza nauczy nas przedkładać rzeczywistość 
człowieka nad idee i ideologie oraz podejmować szybkie działania na 
rzecz tych, którzy cierpią.

A teraz módlmy się do Matki Bożej wszyscy razem.
[„Anioł Pański”]

5.  
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Ateny, 5 grudnia 2021 r. – Sala koncertowa Megaron

W dzisiejszą II Niedzielę Adwentu słowo Boże przedstawia nam 
postać św. Jana Chrzciciela. Ewangelia podkreśla dwa aspekty: 
miejsce, w którym przebywa, czyli pustynię, oraz treść jego orędzia, 
czyli nawrócenie. Pustynia i nawrócenie: na to nalega dzisiejsza 
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Ewangelia, a ów wielki nacisk uzmysławia nam, że te słowa bezpo-
średnio nas dotyczą. Przyjmijmy obydwa z nich.

Pustynia. Święty Łukasz ewangelista przedstawia to miejsce 
w sposób szczególny. Mówi w istocie o uroczystych okolicznościach 
i o wielkich osobistościach tamtych czasów: wspomina piętnasty rok 
panowania cesarza Tyberiusza Cezara, namiestnika Poncjusza Piłata, 
króla Heroda i innych „przywódców politycznych” tamtych czasów; 
następnie wspomina o przywódcach religijnych, Annaszu i Kajfaszu, 
którzy byli w świątyni jerozolimskiej (por. Łk 3, 1-2). W tym mo-
mencie oświadcza: „skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 
Zachariasza, na pustyni” (Łk 3, 2). Ale jakże to? Oczekiwalibyśmy, 
że słowo Boże zostanie skierowane do jednego z tych wielkich lu-
dzi, których właśnie wymieniliśmy. Ale nie. Z wersetów Ewangelii 
wyłania się subtelna ironia: z wyższych sfer, gdzie przebywają 
dzierżący władzę, przenosimy się nieoczekiwanie na pustynię, do 
człowieka nieznanego i samotnego. Bóg zaskakuje, zaskakujące są 
Jego wybory: nie mieszczą się w ludzkich oczekiwaniach, nie idą za 
potęgą i wielkością, które człowiek zwykle z Nim kojarzy. Pan ma 
szczególne upodobanie w małości i pokorze. Nie zaczyna odkupie-
nia od Jerozolimy, Aten lub Rzymu, ale na pustyni. Ta paradoksalna 
strategia przekazuje nam bardzo piękne przesłanie: posiadanie wła-
dzy, bycie człowiekiem kultury i sławy nie jest gwarancją podobania 
się Bogu. Wręcz przeciwnie, może to doprowadzić do tego, że ktoś 
stanie się arogancki i odrzuci Boga. Trzeba być natomiast ubogim 
wewnętrznie, tak jak uboga jest pustynia.

Pozostańmy przy paradoksie pustyni. Poprzedzający przyjście 
Chrystusa przygotowuje je w tym niedostępnym i niegościnnym 
miejscu, pełnym niebezpieczeństw. A przecież, jeśli ktoś chce wy-
głosić ważne oświadczenie, zazwyczaj udaje się w piękne miejsca, 
gdzie jest dużo ludzi, gdzie byłby widzialny. Natomiast Jan przepo-
wiada na pustyni. Właśnie tam, na miejscu bezwodnym, na tej pustej 
przestrzeni, która rozciąga się jak okiem sięgnąć i gdzie prawie nie 
ma życia, objawia się chwała Pana, który – jak przepowiada Pismo 
(por. Iz 40, 3-4) – zamienia pustynię w jezioro, ziemię jałową w źró-
dła wody (por. Iz 41, 18). Oto kolejne przesłanie dodające otuchy: 
Bóg, dziś, tak jak i niegdyś, kieruje swój wzrok tam, gdzie panuje 
smutek i samotność. Możemy tego doświadczyć w życiu: często nie 
udaje się Jemu dotrzeć do nas, gdy otaczają nas aplauzy i myślimy 



50 DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

jedynie o sobie. Za to udaje Mu się to zwłaszcza w godzinach próby. 
Przychodzi do nas w sytuacjach trudnych, w naszych pustkach, które 
pozostawiają dla Niego miejsce w naszych życiowych pustyniach. 
Tam przychodzi do nas Pan.

Drodzy bracia i siostry, w życiu człowieka i narodu nie brakuje 
momentów, w których mamy wrażenie przebywania na pustyni. 
I właśnie tam uobecnia się Pan, który często nie jest przyjmowany 
przez tego, kto czuje, że odniósł sukces, ale przez tego, kto czu-
je, że zawiódł. I przychodzi ze słowami bliskości, współczucia 
i czułości: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom 
Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam” (w. 10). 
Przepowiadając na pustyni, Jan zapewnia nas, że Pan przychodzi, aby 
nas wyzwolić i dać nam życie na nowo w sytuacjach, które wydają 
się beznadziejne, bez wyjścia: tam przychodzi. Nie ma więc miej-
sca, którego Bóg nie chciałby nawiedzić. A dzisiaj możemy jedynie 
odczuwać radość, widząc, że wybrał pustynię, aby dotrzeć do nas 
w naszej małości, którą miłuje i w naszej bezowocności, którą pra-
gnie ożywić! A zatem, drodzy przyjaciele, nie lękajcie się małości, 
ponieważ kwestią nie jest bycie małymi i nielicznymi, ale otwarcie 
się na Boga i na innych. Nie bójcie się też bycia bezowocnymi, bo-
wiem nie boi się tego Bóg, który przychodzi, aby spotkać się z nami 
w tym doświadczeniu!

Przejdźmy do drugiego aspektu – nawrócenia. Jan Chrzciciel głosił 
je nieustannie i żarliwie (por. Łk 3, 7). To też jest „niewygodny” te-
mat. Podobnie, jak pustynia nie jest pierwszym miejscem, do którego 
chcielibyśmy się udać, tak zaproszenie do nawrócenia z pewnością 
nie jest pierwszą propozycją, którą chcielibyśmy usłyszeć. Mówienie 
o nawróceniu może wywoływać smutek. Wydaje się, że trudno je po-
godzić z Ewangelią radości. Ale dzieje się tak, gdy nawrócenie spro-
wadza się do wysiłku moralnego, jak gdyby było ono jedynie owocem 
naszego własnego trudu. Problem leży właśnie w opieraniu wszystkie-
go na własnych siłach. Tak nie można. Tu też czai się duchowy smu-
tek i frustracja: chcielibyśmy się nawrócić, być lepsi, przezwyciężyć 
nasze braki, zmienić się, ale czujemy, że nie jesteśmy do tego w pełni 
zdolni i mimo dobrej woli zawsze upadamy. Doświadczamy tego, co 
przeżywał Paweł, który właśnie z tych terenów pisał: „we mnie, to 
jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć 
tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego 
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chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7, 18-19). Jeśli więc 
sami z siebie nie jesteśmy w stanie czynić dobra, którego byśmy pra-
gnęli, co znaczy, że musimy się nawrócić?

W zrozumieniu tego może nam pomóc wasz piękny język, greka, 
z etymologią ewangelicznego czasownika „nawracać”, metanoéin. 
Składa się z przyimka metá, który tutaj oznacza poza, i czasownika 
noéin, który oznacza myśleć. Nawrócenie oznacza więc myślenie 
poza, to znaczy wykraczanie poza zwykły sposób myślenia, poza na-
sze zwykłe schematy myślowe. Mam na myśli właśnie te schematy, 
które sprowadzają wszystko do naszego ego, do naszego dążenia do 
samowystarczalności. Albo odnoszą się do tych, którzy są zamknięci 
w paraliżujących rygoryzmie i lęku, w pokusie tego, że „zawsze tak 
było”, dlaczego coś zmieniać?, w przekonaniu, że pustynie życia są 
miejscami śmierci, a nie obecności Boga.

Wzywając do nawrócenia, Jan zaprasza nas, abyśmy poszli da-
lej i nie zatrzymywali się w tym miejscu; abyśmy wyszli poza to, 
co podpowiada nam instynkt i co wizualizują nasze myśli, ponieważ 
rzeczywistość jest większa: jest większa od naszych instynktów, od 
naszych myśli. Rzeczywistością jest to, że Bóg jest większy. Zatem 
nawrócenie oznacza niesłuchanie tego, co niszczy nadzieję, tych, któ-
rzy mówią, że nic w życiu się nie zmieni – pesymiści będący zawsze. 
To odrzucenie przekonania, że jesteśmy skazani na pogrążanie się 
w ruchomych piaskach przeciętności. To niepoddawanie się uporom 
wewnętrznym, które pojawiają się zwłaszcza w chwilach próby, aby 
nas zniechęcić i powiedzieć nam, że nie damy rady, że wszystko idzie 
źle i że stanie się świętymi nie jest dla nas. Nie jest to prawdą, ponie-
waż jest Bóg. Musimy Jemu zaufać, bo On jest naszym poza, jest na-
szą siłą. Wszystko się zmienia, gdy dajemy Jemu pierwsze miejsce. 
Oto nawrócenie: Panu wystarczają nasze otwarte drzwi, aby wejść 
i czynić cuda, tak jak wystarczyła pustynia i słowa Jana, aby mógł 
przyjść na świat. I więcej nie żąda.

Prośmy o łaskę wiary, że z Bogiem wszystko się zmienia, że On 
leczy nasze lęki, leczy nasze rany, przemienia miejsca suche w źródła 
wody. Prośmy o łaskę nadziei. Bo to właśnie nadzieja ożywia wiarę 
i rozpala miłość. Bo to właśnie nadziei spragnione są dziś pustynie 
świata. I gdy to spotkanie odnawia nas w nadziei i radości Jezusa, a ja 
cieszę się przebywając z wami, prośmy naszą Matkę Najświętszą, aby 
pomogła nam być, tak jak Ona, świadkami nadziei, siewcami radości 
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wokół nas – nadzieja, bracia i siostry nie zawodzi, nigdy nie zawodzi. 
Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy szczęśliwi i przebywamy razem, ale 
każdego dnia, na pustyniach, które zamieszkujemy. To tam bowiem, 
dzięki łasce Bożej, nasze życie jest wezwane do nawrócenia. Tam, na 
wielu pustyniach naszych wnętrz lub środowiska, życie jest powołane 
do rozkwitu. Niech Pan da nam łaskę i odwagę do przyjęcia tej prawdy.

Drodzy bracia i siostry! Na zakończenie tej uroczystości pragnę 
wyrazić moją wdzięczność za przyjęcie, jakiego doświadczyłem po-
śród was. Dziękuję wam z całego serca! Efcharistó! [Dziękuję!].

Z języka greckiego przyjęło się dla całego Kościoła to słowo, 
które zawiera w sobie dar Chrystusa: Eucharystia. W ten sposób dla 
nas, chrześcijan, dziękczynienie wpisane jest w centrum naszej wia-
ry i życia. Oby Duch Święty mógł sprawić, aby całe nasze istnienie 
i działanie było Eucharystią, dziękczynieniem Bogu i darem miłości 
dla naszych braci.

W tym kontekście ponawiam moją serdeczną wdzięczność dla 
władz cywilnych, dla obecnej tutaj Pani Prezydent Republiki, i moim 
współbraciom biskupom, a także wszystkim, którzy na różne sposo-
by pomogli w przygotowaniu i zorganizowaniu tej wizyty. Dziękuję 
wszystkim! Dziękuję też chórowi, który pomógł nam tak dobrze 
się modlić.

Jutro opuszczę Grecję, ale was nie opuszczę! Zabiorę was ze sobą 
w pamięci i w modlitwie. I proszę was, abyście i wy nadal się za 
mnie modlili. Dziękuję!

6. 
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA 

Z MŁODZIEŻĄ
Maroussi koło Aten, 6 grudnia 2021 r. – Szkoła św. Dionizego 

sióstr urszulanek

Drodzy bracia i siostry, kaliméra sas! [dzień dobry!]
Dziękuję za to, że tu przybyliście, wielu z was z odległych miejsc: 

efcharistó! [dziękuję]. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać 
w kulminacyjnym momencie mojej wizyty w Grecji. Korzystam 
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z tej okazji, aby ponownie wyrazić swoją wdzięczność za gościnność 
i całą pracę włożoną w jej organizację: efcharistó.

Poruszyły mnie wasze piękne świadectwa. Przeczytałem je, a te-
raz chciałbym powrócić wspólnie z wami do niektórych wątków.

Katerino, powiedziałaś nam o twoich powracających wątpliwo-
ściach w wierze. Chciałbym powiedzieć tobie i wam wszystkim: nie 
bójcie się wątpliwości, bo nie są one brakiem wiary. Nie bójcie się 
wątpliwości. Przeciwnie, wątpliwości są „witaminami wiary”: poma-
gają ją umocnić, uczynić mocniejszą, to znaczy bardziej świadomą, 
sprawiają jej rozwój, czynią ją wolniejszą, dojrzalszą. Sprawiają, 
że chętniej wyrusza się w drogę, by z pokorą iść naprzód, dzień po 
dniu. I tym właśnie jest wiara: codzienną wędrówką z Jezusem, który 
trzyma nas za rękę, towarzyszy nam, wspiera nas, a kiedy upadamy 
– podnosi. Nigdy nie ulega przerażeniu. Jest niczym historia miłości, 
w której zawsze podążamy wspólnie naprzód, dzień po dniu. I jak to 
w historii miłosnej bywa, są chwile, kiedy trzeba zadać sobie pew-
ne pytania, zastanowić się. I jest to dobre, podnosi poziom relacji! 
I to jest dla was bardzo ważne, bo nie możecie iść drogą wiary na 
oślep, nie, ale trzeba rozmawiać z Bogiem, z własnym sumieniem 
i z innymi.

W doświadczeniu Kateriny chciałabym podkreślić ważny ele-
ment. Czasami, w obliczu nieporozumień lub trudności życiowych, 
w chwilach samotności lub rozczarowania, do drzwi serca może za-
pukać następująca wątpliwość: „A może ze mną jest coś nie tak..., 
może to ja jestem pomyłką...”. Przyjaciele, jest to pokusa, którą 
należy odrzucić! Diabeł zasiewa tę wątpliwość w naszych sercach, 
aby pogrążyć nas w smutku. Co należy zrobić? Co zrobić, gdy takie 
zwątpienie staje się przytłaczające i nie daje spokoju, gdy tracimy 
pewność siebie i nie wiemy już, od czego zacząć? Musimy na powrót 
odnaleźć nasz punkt wyjścia. Co nim jest? Aby to pojąć, wsłuchajmy 
się w waszą wielką kulturę klasyczną. Czy wiecie, co było punktem 
wyjścia dla filozofii, ale także dla sztuki, kultury i nauki? Wszystko 
zaczęło się od iskry, od odkrycia, które oddaje wspaniałe słowo: 
thaumàzein. Jest to zdziwienie, zdumienie. Tak zaczęła się filozofia: 
od zachwytu nad tym, co jest, nad naszym istnieniem, nad harmonią 
stworzenia, nad tajemnicą życia.

Ale zdumienie jest nie tylko początkiem filozofii, lecz także po-
czątkiem naszej wiary. Wiele razy Ewangelia mówi nam, że kiedy 
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ktoś spotyka Jezusa, jest zdumiony, odczuwa zdumienie. W spotka-
niu z Bogiem zawsze pojawia się zdumienie: jest ono początkiem 
dialogu z Bogiem. A dzieje się tak, ponieważ nasza wiara nie składa 
się przede wszystkim z zestawu tego, w co należy wierzyć i przy-
kazań, które należy wypełniać. Sercem wiary nie jest idea, sercem 
wiary nie jest moralność, lecz rzeczywistość, piękna rzeczywistość, 
która nie zależy od nas i która zadziwia: jesteśmy umiłowanymi 
dziećmi Boga! Oto jest serce wiary: jesteśmy umiłowanymi dziećmi 
Boga! Umiłowanymi dziećmi: mamy Ojca, który czuwa nad nami, 
nigdy nie przestając nas kochać. Zastanówmy się nad tym: niezależ-
nie od tego, co myślisz lub czynisz, choćby to były najgorsze rzeczy, 
Bóg nadal cię kocha. Chciałbym, abyście to dobrze zrozumieli: Bóg 
niestrudzenie miłuje. Ktoś może mi powiedzieć: „Ale jeśli popadam 
w najgorsze rzeczy, to czy Bóg mnie miłuje?”. Bóg cię kocha. „A je-
śli jestem zdrajcą, strasznym grzesznikiem, i skończę źle, w narkoty-
kach... czy Bóg mnie miłuje”. Bóg cię kocha. Bóg kocha zawsze. Nie 
może zaprzestać miłowania. Kocha zawsze i w każdym przypadku. 
On patrzy na twoje życie i postrzega je jako bardzo dobre (por. Rdz 
1, 31). Nigdy nie użala się z naszego powodu. Jeśli staniemy przed 
lustrem, być możemy nie zobaczymy siebie takimi, jakimi byśmy 
chcieli, ponieważ grozi nam, że będziemy koncentrować się na tym, 
co nam się nie podoba. Ale jeśli stajemy przed Bogiem, perspektywa 
się zmienia. Możemy jedynie zadziwić się, że dla Niego, pomimo 
wszystkich naszych słabości i grzechów, jesteśmy dziećmi, które 
zostały umiłowane na zawsze. Zamiast więc zaczynać dzień przed 
lustrem, dlaczego nie otworzysz okna swego pokoju i zastanowisz się 
nad wszystkim, nad całym istniejącym pięknem, nad całym pięknem, 
które widzisz? Wyjdź ze swoich ograniczeń. Drodzy młodzi, pomyśl-
cie: jeśli w naszych oczach stworzenie jest piękne, to w oczach Boga 
każdy z was jest nieskończenie piękniejszy! On, jak mówi Pismo 
Święte, „uczynił z nas coś cudownego, cudowne stworzenia” (por. Ps 
139, 14). Jesteśmy dla Boga zadziwiającym pięknem. Daj się porwać 
temu zdumieniu. Pozwól się miłować Temu, kto zawsze w ciebie 
wierzy, Temu, który cię kocha bardziej niż ty możesz kochać sam 
siebie. Nie łatwo zrozumieć ten wymiar, tę głębię miłości, nie łatwo 
ją pojąć, ale tak jest: wystarczy pozwolić, aby ogarnęło nas spojrze-
nie Boga.
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A kiedy jesteście rozczarowani z powodu tego, co uczyniliście, 
jest jeszcze jedno zdumienie, którego nie można przegapić: zdumie-
nie przebaczeniem. W tej kwestii chcę jasno powiedzieć: Bóg zawsze 
przebacza. To nam trudno jest prosić o przebaczenie, ale On przeba-
cza zawsze. Tam, w przebaczeniu, odnajdujemy oblicze Ojca i pokój 
serca. To poprzez nie On nas odnawia, obdarza swą miłością w obję-
ciach, które nas podnoszą, niszczy wyrządzone przez nas zło i spra-
wia, że znów jaśnieje w nas nieposkromione piękno, nasze istnienie 
jako Jego umiłowanych dzieci. Nie pozwólmy, aby lenistwo, strach 
czy wstyd pozbawiły nas skarbu przebaczenia. Dajmy się zadziwić 
miłością Boga! W ten sposób odkryjemy na nowo samych siebie; nie 
to, co o nas mówią, ani to, co wzbudzają w nas impulsy danej chwili; 
nie to, co narzucają nam reklamowe slogany, ale naszą najgłębszą 
prawdę, to, co widzi Bóg, w co On wierzy: niepowtarzalne piękno, 
którym jesteśmy.

Czy pamiętacie słynne słowa wyryte na frontonie świątyni 
w Delfach? γνῶθι σeαυτόν, „poznaj samego siebie”. Dzisiaj istnieje 
niebezpieczeństwo tego, że zapomnimy, kim jesteśmy, obsesyjnie 
skupieni na tysiącach pozorów, na wtłaczanych do głowy wiadomo-
ściach, które uzależniają nasze życie od tego, jak się ubieramy, jakim 
samochodem jeździmy, jak inni na nas patrzą... Ale to starożytne we-
zwanie: poznaj samego siebie, jest nadal aktualne; uznaj, że jesteś 
wartościowy ze względu na to, kim jesteś, a nie na to, co posiadasz. 
Masz swą wartość nie ze względu na to jakiej marki nosisz ubranie 
czy buty, ale ponieważ jesteś niepowtarzalny, jesteś niepowtarzal-
na. Na myśl przychodzi mi jeszcze jedne starożytny obraz: syreny. 
Podobnie jak Odyseusz w drodze do domu, podobnie i wy w życiu, 
które jest pełną przygód podróżą w kierunku Domu Ojca, napotka-
cie syreny. W micie wabiły one żeglarzy swoim śpiewem, by potem 
sprawić, że rozbijali się o skały. W rzeczywistości współczesne sy-
reny chcą was zwabić uwodzicielskimi i natarczywymi przesłaniami 
o łatwych pieniądzach, fałszywych potrzebach konsumpcjonizmu, 
kulcie dobrego samopoczucia fizycznego, rozrywce za wszelką 
cenę... Są to liczne fajerwerki, które przez chwilę świecą, lecz potem 
zostawiają jedynie dym na wietrze. Rozumiem was, nie łatwo się im 
oprzeć. Czy pamiętacie, jak Odyseuszowi udało się oprzeć syrenom? 
Przywiązał się do masztu statku. Ale inna postać, Orfeusz, uczy nas 
lepszej drogi: śpiewał melodię piękniejszą niż syreny i w ten sposób 
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je uciszył. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie zachwytu, piękna 
wiary! Nie jesteśmy chrześcijanami dlatego, że musimy nimi być, ale 
dlatego, że jest to piękne. I właśnie po to, by zachować to piękno, 
mówimy „nie” tym, którzy chcą je przesłonić. Radość Ewangelii, za-
dziwienie Jezusem, sprawia, że wyrzeczenia i ciężka praca schodzą 
na drugi plan. A więc, czy się zgadzamy? Zapamiętajcie to dobrze: 
bycie chrześcijaninem nie polega zasadniczo na robieniu tego, robie-
niu tamtego... robieniu rzeczy. Trzeba robić różne rzeczy, ale zasadni-
czo nie o to chodzi. Zasadniczo, bycie chrześcijaninem to pozwolenie 
Bogu, aby cię kochał i uznanie, że jesteś wyjątkowy, że jesteś wyjąt-
kowa w miłości Boga.

Przejdźmy do kolejnego zagadnienia: „Oblicza innych”. Ioanno, 
podobało mi się to, że opowiadając o swoim życiu, mówiłaś o innych. 
Przede wszystkim o dwóch najważniejszych kobietach w twoim ży-
ciu, twojej mamie i babci, które „nauczyły cię modlić się, dziękować 
Bogu każdego dnia”. W ten sposób przyswoiłaś sobie wiarę w sposób 
naturalny, autentyczny. I dałaś nam sugestię, co warto czynić: uciekać 
się do Pana w każdej sprawie, „rozmawiać z Nim, zwierzać się Mu ze 
swoich trosk”. W ten sposób zrodziła się w tobie zażyłość z Jezusem. 
Jakże się On cieszy, gdy otwieramy się na Niego! W ten sposób 
poznajemy Boga. Aby Go poznać, nie wystarczy bowiem posiadać 
o Nim jasne wyobrażenie – to mała część, ale nie wystarcza – trzeba 
swoim życiem zmierzać ku Niemu. Być może właśnie dlatego tak 
wielu Go nie zna: ponieważ słyszą tylko kazania i mowy. Natomiast 
Jezusa przybliża się za pośrednictwem konkretnych twarzy i osób. 
Spróbujcie wziąć do ręki Dzieje Apostolskie, a zobaczycie jak wiele 
jest tam osób, twarzy, spotkań: w ten sposób nasi ojcowie w wierze 
poznawali Jezusa. Bóg nie daje nam katechizmu, ale uobecnia się po-
przez historie ludzi. On przychodzi za naszym pośrednictwem. Bóg 
nie daje nam jakiejś książki, abyśmy uczyli się rzeczy na pamięć, nie. 
Bóg pozwala się zrozumieć, poprzez bliskość, towarzysząc nam na 
drodze życia. Znajomość Jezusa jest istotą naszej wiary.

Właśnie w tym kontekście opowiedziałaś nam Ioanno o trzeciej 
osobie, która była dla ciebie decydująca, o siostrze zakonnej, która 
pokazała ci radość z „postrzegania życia jako służby”. Podkreślam 
to: postrzeganie życia jako służby. To prawda, służenie innym jest 
drogą do osiągnięcia radości! Poświęcanie się dla innych nie jest 
dla przegranych, jest dla zwycięzców, jest sposobem na uczynienie 
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czegoś naprawdę nowego w dziejach. Wiedziałam się, że po grecku 
„młody” to „nowy”, a słowo: nowy oznacza młodego. Służba jest 
nowością Jezusa; służba, poświęcenie się dla innych jest tą nowo-
ścią, która sprawia, że życie jest zawsze młode. Czy chcecie uczynić 
w życiu coś nowego? Czy chcecie się odmłodzić? Nie zadowalajcie 
się kilkoma opublikowanymi postami czy tweetami. Nie zadowa-
lajcie się wirtualnymi spotkaniami, szukajcie tych rzeczywistych, 
zwłaszcza z tymi, którzy was potrzebują: nie trzeba dążyć do bycia 
widzianym, ale tego, co niewidzialne. To jest oryginalne i rewolucyj-
ne. Wyjdź z siebie, aby spotkać się z drugim człowiekiem. Ale jeśli 
żyjesz jako więzień w sobie, nigdy nie spotkasz drugiego człowieka, 
nigdy nie dowiesz się, co to znaczy służyć. Służyć to najpiękniejszy, 
najwspanialszy akt człowieka: służyć innym. Wielu ludzi jest dziś 
bardzo społecznościowych, ale nie bardzo społecznych: zamknię-
tych w sobie, zniewolonych komórkami, trzymanymi w ręku. Ale na 
ekranie brakuje tej drugiej osoby, jej oczu, jej oddechu, jej rąk. Ekran 
z łatwością staje się lustrem, w którym wydaje ci się, że stoisz przed 
światem, ale w rzeczywistości jesteś sam, w wirtualnym świecie peł-
nym pozorów, zdjęć retuszowanych po to, by dobrze wyglądać i by 
pasować. Jak pięknie jest być z innymi, odkrywać nowość drugiego 
człowieka! Rozmawiać z drugim. Trzeba pielęgnować mistykę bycia 
razem, radość dzielenia się, zapał do służenia!

Pozostając w tym samym temacie, podczas spotkania z młodzieżą 
na Słowacji we wrześniu ubiegłego roku, niektórzy młodzi ludzie po-
kazali ciekawy transparent. Były na nim tylko dwa słowa: „Wszyscy 
braćmi”. Podobało mi się to: często na stadionach, na demonstra-
cjach, na ulicach ludzie wywieszają transparenty, aby poprzeć swoją 
partię, swoje idee, swoją drużynę, swoje prawa. Ale sztandar tych 
młodych ludzi mówił coś nowego: że dobrze poczuć się braćmi i sio-
strami wszystkich, poczuć, że inni są częścią nas, a nie ludźmi, od 
których trzeba się dystansować. Cieszę się, że widzę was wszystkich 
razem, zjednoczonych, mimo że pochodzicie z tak różnych krajów 
i historii! Marzcie o braterstwie!

W języku greckim jest takie pouczające powiedzenie: o fílos 
ine állos eaftós, „przyjaciel, to drugi ja”. To prawda, druga osoba 
jest drogą do odnalezienia siebie. Nie lustro, lecz drugi człowiek. 
Oczywiście, trudno opuścić swoją strefę komfortu, łatwiej jest 
usiąść na kanapie przed telewizorem. Ale to przestarzałe, a nie coś 
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dla ludzi młodych. Ale spójrz: młody człowiek na kanapie, jakiż on 
stary! Właściwe dla młodych jest reagowanie: kiedy czują się samot-
ni, otwierają się; kiedy przychodzi pokusa zamknięcia się w sobie, 
szukają innych, ćwiczą się w tej „gimnastyce duszy”. To tutaj na-
rodziły się największe wydarzenia sportowe, olimpiada, maraton... 
Oprócz ducha rywalizacji, który jest dobry dla ciała, istnieje również 
to, co jest dobre dla duszy: trening otwartości, pokonywanie długich 
dystansów w pojedynkę, aby skrócić dystans do innych, sięgnięcie 
sercem ponad przeszkody, wzajemne dźwiganie ciężarów... Trening 
w tym zakresie uczyni was szczęśliwymi, zachowa was młodymi 
i sprawi, że poczujecie przygodę życia!

Jeśli zaś chodzi o przygodę, uderzyło nas twoje świadectwo, 
Aboudzie: twoja ucieczka, wraz z rodzicami, z umiłowanej, udrę-
czonej Syrii, po tym jak kilkakrotnie groziło wam, że zostaniecie 
zabici na skutek działań wojennych. A potem, po wielu odmowach 
i tysiącach trudności, przybyliście do tego kraju w jedyny możliwy 
sposób: łodzią, pozostając „na skale bez wody i jedzenia, czekając na 
świt i okręt straży przybrzeżnej”. Prawdziwa współczesna odyseja. 
I przyszło mi do głowy, że w Odysei Homera pierwszym bohaterem, 
który się pojawia, nie jest Odyseusz, ale człowiek młody: Telemach, 
jego syn, który przeżywa wielką przygodę.

Nie poznał on swojego ojca i jest przygnębiony, zniechęcony, bo 
nie wie, gdzie on jest, a nawet czy istnieje. Czuje się pozbawiony 
korzeni i znajduje się na rozdrożu: albo zostanie w miejscu i będzie 
czekał, albo uczyni coś szalonego i wyruszy w drogę, by odnaleźć 
ojca. Pojawiają się różne głosy, w tym głos bogów, którzy namawiają 
go do odwagi i wyruszenia. I tak właśnie robi: wstaje, potajemnie 
naprawia statek i o wschodzie słońca wyrusza na spotkanie przygody. 
Sensem życia nie jest siedzenie na plaży i czekanie na wiatr, który 
przyniesie coś nowego. Ocalenie znajduje się na otwartym morzu, 
w energii, w poszukiwaniu, w pogoni za marzeniami, tymi praw-
dziwymi, marzeniami otwartych oczu, oznaczającymi ciężką pracę, 
walkę, przeciwne wiatry, nieprzewidziane sztormy. Proszę was, nie 
pozwólcie się sparaliżować przez strach, miejcie wielkie marzenia! 
I marzcie razem! Podobnie jak w przypadku Telemacha, znajdą się 
tacy, którzy będą próbowali was powstrzymać. Zawsze znajdą się 
ci, którzy będą wam mówili: „odpuście sobie, nie ryzykujcie, to 
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bezużyteczne”. To likwidatorzy marzeń, zabójcy nadziei, nieuleczal-
nie tęskniący za przeszłością.

Wy natomiast, proszę was, pielęgnujcie „odwagę nadziei”, tę 
odwagę, którą miałeś ty, Aboudzie. Jak to się robi? Poprzez wa-
sze decyzje. Decyzja jest wyzwaniem. To zmierzenie się z lękiem 
przed nieznanym, to wyrwanie się z bagna ujednolicania, to decyzja 
o wzięciu życia we własne ręce. Aby dokonywać dobrych wyborów, 
pamiętajcie o jednej rzeczy: dobre decyzje zawsze dotyczą także in-
nych, a nie tylko nas samych. To są wybory, które warto zaryzyko-
wać, marzenia, które warto zrealizować: te, które wymagają odwagi 
i angażują innych.

Żegnając się z wami życzę wam tego: odwagi, by iść naprzód, od-
wagi podejmowania ryzyka, odwagi, by nie pozostawać na kanapie. 
Odwagi podejmowania ryzyka, wychodzenia ku innym, nigdy w po-
jedynkę, zawsze wraz z innymi. Z tą odwagą każdy z was odnajdzie 
siebie, odnajdzie drugiego i odnajdzie sens życia. Tego wam życzę: 
z pomocą Boga, który was miłuje, miejcie odwagę iść naprzód. 
Brostà, óli masí! [Naprzód, wszyscy razem!].
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C. ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

1. 
„UBOGICH ZAWSZE MACIE U SIEBIE” (MK 14, 7)  

ORĘDZIE NA 5. ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

1. „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Jezus wypowie-
dział te słowa na kilka dni przed świętem Paschy, będąc na obiedzie 
w Betanii w domu pewnego Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak 
opowiada ewangelista, pewna kobieta weszła, trzymając alabastrowy 
flakonik pełen bardzo cennego olejku, który następnie wylała na gło-
wę Jezusa. Gest ten wzbudził wielkie zdumienie i dał początek dwóm 
różnym reakcjom.

Pierwszą jest oburzenie wśród niektórych obecnych, wliczając 
w to uczniów, którzy, biorąc pod uwagę cenę olejku – około 300 de-
narów, czyli równowartość rocznej zapłaty jednego pracownika – 
myślą, że byłoby lepiej go sprzedać i oddać zarobione w ten sposób 
pieniądze dla ubogich. Według Ewangelii wg św. Jana, Judasz staje 
się wyrazicielem tego zdania: „Czemu to nie sprzedano tego olejku 
za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”. Ewangelista odnoto-
wuje: „Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale po-
nieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano” (12, 
5-6). To nie przypadek, że ta ciężka krytyka wychodzi z ust zdrajcy: 
jest to dowód na to, że ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają 
nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami. Pamiętamy, w odnie-
sieniu do tej sytuacji, o mocnych słowach Orygenesa: „Judasz wyda-
wał się troszczyć o ubogich […]. Jeśli teraz jest jeszcze ktoś, kto ma 
sakiewkę Kościoła i jak Judasz wypowiada się w imieniu ubogich, 
ale potem bierze dla siebie to, co tam wkładają, niech ma swój udział 
razem z Judaszem” (Komentarz do Ewangelii Mateusza, 11, 9).

Druga reakcja pochodzi od samego Jezusa i pozwala na zrozu-
mienie głębokiego sensu gestu, który wykonała kobieta. Mówi On: 
„Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek 
spełniła względem Mnie” (Mk 14, 6). Jezus wie, że Jego śmierć 
jest bliska i dostrzega w tym geście uprzedzające namaszczenie 
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swojego martwego ciała, przed złożeniem w grobie. Wizja ta prze-
kracza wszelkie oczekiwania współbiesiadników. Jezus przypomina 
im, że pierwszym biednym jest On sam, najbiedniejszy z biednych, 
ponieważ reprezentuje ich wszystkich. Syn Boży akceptuje gest 
tejże kobiety również w imieniu ubogich, samotnych, osób z mar-
ginesu oraz dyskryminowanych. Ona natomiast w swojej kobiecej 
wrażliwości okazuje się być jedyną, która pojmuje stan duszy Pana. 
Anonimowa kobieta, być może przez to przeznaczona, by reprezento-
wać cały świat kobiecy, który na przestrzeni wieków nie będzie miał 
głosu i dozna przemocy, rozpoczyna znaczącą obecność kobiet, które 
biorą udział w szczytowym momencie życia Chrystusa: w ukrzyżo-
waniu, śmierci oraz w pogrzebie, a następnie w ukazaniu się światu 
Zmartwychwstałego. Kobiety, tak często dyskryminowane, trzymane 
z daleka od miejsc odpowiedzialnych, na kartach Ewangelii są nato-
miast bohaterkami historii objawienia. Jakże wymowne są końcowe 
słowa Jezusa, które łączą tę kobietę z wielką misją ewangelizacyjną: 
„Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić 
będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co 
uczyniła” (Mk 14, 9). 

2. Ta silna „empatia” pomiędzy Jezusem a kobietą oraz sposób, 
w jaki interpretuje On jej namaszczenie, w sprzeczności z reakcją 
oburzenia Judasza i innych, otwiera drogę owocnej refleksji na temat 
nierozerwalnego połączenia pomiędzy Jezusem, biednymi i głosze-
niem Ewangelii.

Oblicze Boga, które On objawia jest bowiem obliczem Ojca bied-
nych, bliskiego biednym. Całe dzieło Jezusa potwierdza, iż ubóstwo 
nie jest owocem nieszczęścia, ale konkretnym znakiem Jego obecno-
ści pośród nas. Nie odnajdujemy Go tam, gdzie chcemy i wtedy, kie-
dy chcemy, ale rozpoznajemy Go w życiu ubogich, w ich cierpieniu 
i wzgardzeniu, w nieludzkich czasem warunkach, w których zmusze-
ni są żyć. Nie przestaję powtarzać, że ubodzy są prawdziwymi ewan-
gelizatorami, ponieważ pierwsi zostali zewangelizowani i powołani 
do udziału w błogosławieństwie Pana i Jego Królestwa (por. Mt 5, 3).

Ubodzy, żyjący w rozmaitych warunkach i na wszystkich szero-
kościach geograficznych ewangelizują nas, ponieważ pozwalają nam 
odkryć, w sposób zawsze nowy, najbardziej naturalne rysy twarzy 
Ojca. „Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus 
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fidei, przez własne cierpienia znają Chrystusa cierpiącego. Jest rze-
czą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangeli-
zować. Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem do uznania zbawczej 
mocy ich egzystencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła. 
Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im 
naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, 
słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, 
którą Bóg chce nam przekazać przez nich. Nasze zaangażowanie nie 
polega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opie-
ki. To, co porusza Duch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede 
wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, uznaniem go 
za jedno z samym sobą. Ta pełna miłości uwaga jest początkiem 
prawdziwego zatroskania o jego osobę i poczynając od niej, pragnę 
szukać skutecznie jego dobra” (Adhortacja apostolska Evangelii gau-
dium, nr 198-199).

3. Jezus nie tylko staje po stronie ubogich, ale również dzieli 
z nimi ten sam los. To jest silne przesłanie również dla Jego uczniów 
po wszystkie czasy. Słowa Jezusa „ubogich zawsze macie u siebie” 
wskazują również na to: ich obecność wśród nas jest ciągła, ale nie 
może doprowadzić do przyzwyczajenia, które staje się obojętnością, 
lecz powinna zaangażować nas do bezwarunkowego dzielenia się 
życiem. Biedni nie są osobami „zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale są 
braćmi i siostrami, z którymi dzieli się cierpienie po to, by przynieść 
ulgę w ich ciężkiej sytuacji oraz ich marginalizacji, ażeby została im 
przywrócona utracona godność, a także po to, by zabezpieczyć im 
konieczne włączenie społeczne. Z drugiej strony wiadomym jest, iż 
pojedynczy gest dobroczynności zakłada istnienie dawcy oraz od-
biorcy, podczas gdy dzielenie się życiem rodzi braterstwo. Jałmużna 
jest okazjonalna, natomiast współudział jest czymś trwałym. 
Jałmużna niesie ze sobą ryzyko gratyfikacji dla tego, kto jej udziela; 
współudział natomiast wzmacnia solidarność oraz daje podstawy ko-
nieczne do osiągnięcia sprawiedliwości. Wierzący zatem, kiedy chcą 
zobaczyć osobę Jezusa i dotknąć Go swoją ręką, wiedzą gdzie się 
zwrócić: ubodzy są sakramentem Chrystusa, reprezentują Jego osobę 
oraz odsyłają do Niego.

Mamy wiele przykładów świętych, którzy dzielili z biednymi swój 
projekt życia. Przychodzi mi na myśl między innymi ojciec Damian 
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de Veuster, święty apostoł trędowatych. Z wielką szczodrością odpo-
wiedział on na wezwanie, aby udać się na wyspę Molokai, która była 
gettem dostępnym jedynie dla trędowatych, aby tam żyć i umrzeć 
z nimi. Zakasał rękawy i zrobił wszystko, aby uczynić życie tych 
biednych chorych i zmarginalizowanych, zniszczonych w stopniu 
ekstremalnym, godnym tego, by je przeżyć. Stał się lekarzem i pie-
lęgniarzem, nie zważając na ryzyko, na które się wystawiał i w tej 
„kolonii śmierci”, jak była nazywana ta wyspa, niósł światło miłości. 
Trąd uderzył również w niego, ewidentny znak totalnego współudzia-
łu z braćmi i siostrami, dla których oddał życie. Jego świadectwo jest 
bardzo aktualne również w naszych czasach, naznaczonych pande-
mią koronawirusa: łaska Boża działa z pewnością w sercach wielu, 
którzy nie wystawiając się na widok, oddają się najbiedniejszym, 
biorąc konkretny udział w ich życiu.

4. Potrzebujemy zatem z pełnym przekonaniem przyjąć zapro-
szenie Pana: „nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
To nawrócenie polega przede wszystkim na otwarciu naszego serca 
i rozpoznaniu wielorakich przejawów ubóstwa oraz na ukazywaniu 
Królestwa Bożego poprzez styl życia zgodny z wiarą, którą wy-
znajemy. Często ubodzy uważani są za osoby oddzielone, jako ka-
tegoria, która potrzebuje jakiejś szczególnej posługi charytatywnej. 
Naśladowanie Jezusa wymaga w tym przypadku zmiany w mental-
ności, to znaczy przyjęcia wyzwania, jakim jest udział i dzielenie się 
życiem. Stawanie się Jego uczniami oznacza decyzję na nie groma-
dzenie skarbów na ziemi, które dają iluzję bezpieczeństwa w delikat-
nej i ulotnej rzeczywistości. Przeciwnie, domaga się dyspozycyjności 
do uwolnienia się od każdych więzów, które nie pozwalają na osią-
gnięcie prawdziwej szczęśliwości i błogosławieństwa, aby rozpoznać 
to, co jest trwałe i nie może być zniszczone przez nic i przez nikogo 
(por. Mt 6, 19-20).

Nauczanie Jezusa również w tym przypadku idzie pod prąd, po-
nieważ obiecuje to, co tylko oczy wiary mogą zobaczyć i doświad-
czyć z absolutną pewnością: „I każdy, kto dla mego imienia opuści 
dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle 
otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19, 29). Jeśli nie wybie-
ramy drogi stawania się ubogimi wobec ulotnych bogactw, władzy 
światowej i próżnej chwały, to nigdy nie będziemy w stanie ofiarować 
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życia z miłości; będziemy żyli egzystencją fragmentaryczną, pełną 
dobrych intencji, ale nieskuteczną w przemienianiu świata. Mówimy 
tu zatem o zdecydowanym otwarciu się na łaskę Chrystusa, który 
może uczynić nas świadkami swojej miłości bez granic i przywrócić 
wiarygodność naszej obecności w świecie.

5. Ewangelia Chrystusa przynagla nas do zwrócenia szczególnej 
uwagi na ubogich i domaga się rozpoznania wielorakich, ciągle zbyt 
wielu, form nieporządku moralnego i społecznego, które zawsze 
rodzą nowe formy ubóstwa. Wydaje się, że zyskuje coraz większy 
poklask koncepcja, według której ubodzy nie tylko są winni swojemu 
ubóstwu, ale też stanowią ciężar nie do zniesienia dla systemu eko-
nomicznego, który kładzie w centrum zainteresowań nieliczne kate-
gorie osób uprzywilejowanych. Rynek, który ignoruje lub też traktuje 
wybiórczo zasady etyczne, stwarza nieludzkie warunki, które wpły-
wają negatywnie na osoby już żyjące w ciężkich warunkach. W ten 
sposób stajemy się świadkami tworzenia się coraz to nowych pułapek 
biedy i wykluczenia, generowanych przez działaczy ekonomicznych 
oraz finansowych pozbawionych skrupułów, pozbawionych zmysłu 
humanitarnego i odpowiedzialności społecznej.

W ubiegłym roku dołączyła do tego wszystkiego nowa plaga, któ-
ra jeszcze zwielokrotniła ilość ubogich: pandemia. Nadal puka ona 
do drzwi milionów osób, a nawet jeśli nie przynosi ze sobą cierpie-
nia i śmierci, to niesie ze sobą ubóstwo. Zwiększyła się niezmiernie 
liczba ubogich i, niestety, będzie ich jeszcze więcej w najbliższych 
miesiącach. Niektóre kraje ponoszą z powodu pandemii bardzo 
ciężkie konsekwencje, do tego stopnia, że osoby najsłabsze zostają 
pozbawione podstawowych środków do życia. Długie kolejki przed 
jadłodajniami dla ubogich są namacalnym znakiem tego pogorszenia 
się sytuacji. Uważne wejrzenie domaga się tego, by znaleźć odpo-
wiedniejsze rozwiązania do zwalczenia wirusa na poziomie świa-
towym, bez dążenia do realizacji jakichś partykularnych interesów. 
W szczególności pilne jest, by dać konkretną odpowiedź tym, którzy 
cierpią z powodu bezrobocia, dotykającego w sposób dramatyczny 
wielu ojców rodzin, wiele kobiet oraz osoby młode. Solidarność 
społeczna i szczodrość, do której dzięki Bogu wielu jest zdolnych, 
w połączeniu z dalekowzrocznymi projektami nastawionymi na 
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promocję człowieka, stanowią i będą stanowić bardzo ważny wkład 
na tej płaszczyźnie.

6. Pozostaje jednakowoż otwarte pytanie, które w żaden sposób 
nie jest oczywiste: jak jest możliwe dać namacalną odpowiedź mi-
lionom ubogich, którzy często spotykają się tylko z obojętnością, 
jeśli nie z niechęcią? Jaką drogę sprawiedliwości trzeba przemie-
rzyć, ażeby nierówności społeczne mogły zostać przezwyciężone 
i aby można było przywrócić jakże często zdeptaną godność ludzką? 
Indywidualistyczny styl życia jest „wspólnikiem” w generowaniu 
ubóstwa i często zrzuca na biednych całą odpowiedzialność za ich sy-
tuację. Ale ubóstwo nie jest owocem ślepego losu, lecz konsekwencją 
egoizmu. Dlatego też decydującym jest ożywienie procesów rozwoju, 
które dowartościowują zdolności wszystkich, aby komplementarność 
kompetencji oraz różnorodność ról prowadziły do odkrycia zasobów 
współuczestniczenia. Wiele jest ubóstwa „bogatych”, które mogłoby 
być uleczone przez bogactwo „biednych”, jeśli tylko mogliby się oni 
razem spotkać i poznać! Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł dać 
czegoś od siebie drugiemu i otrzymać coś od niego z wzajemnością. 
Biedni nie mogą być tylko tymi, którzy otrzymują; muszą znaleźć się 
w sytuacji takiej, aby mogli coś dać, ponieważ oni doskonale wiedzą, 
jak się zrewanżować. Ile przykładów współuczestniczenia mamy tuż 
przed oczami! Ubodzy często uczą nas solidarności i dzielenia się. To 
prawda, są osobami którym czegoś brakuje, często brakuje im wiele, 
a nawet tego, co konieczne, ale nie brakuje im wszystkiego, ponie-
waż zachowują godność dzieci Bożych, której nikt i nic nie może 
im odebrać.

7. Z tego powodu przyjmuje się inne podejście do ubóstwa. To 
wyzwanie, które rządy oraz instytucje światowe powinny przyjąć, 
razem z dalekowzrocznym modelem socjalnym, zdolnym do wyjścia 
naprzeciw tym nowym formom ubóstwa, które pojawiają się w świe-
cie, i które naznaczą w sposób zdecydowany najbliższe dekady. Jeśli 
ubodzy są zmarginalizowani tak, jakby sami byli winni sytuacji, w ja-
kiej się znaleźli, to również sama koncepcja demokracji znajduje się 
w kryzysie i każda polityka socjalna skazana jest na upadek. Z wielką 
pokorą powinniśmy wyznać, że przed ubogimi jesteśmy często nie-
kompetentni. Mówi się o nich w sposób abstrakcyjny, zatrzymując 
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się na statystykach i usiłuje wzruszać jakimś filmem dokumentalnym. 
Ubóstwo jednak powinno prowokować do kreatywnych projektów, 
które pozwolą na zwiększenie efektywnej wolności, aby ubodzy mo-
gli realizować swoje życie za pośrednictwem własnych, osobowych 
zdolności. Iluzją, od której trzeba trzymać się z daleka, jest myślenie, 
że wolność jest dostępna i powiększa się dzięki posiadaniu pieniędzy. 
Skuteczna służba ubogim prowokuje do działania i pozwala znaleźć 
coraz bardziej odpowiednie formy podnoszenia i promocji tej części 
ludzkości, nazbyt często anonimowej i pozbawionej głosu, która jed-
nak ma w sobie odciśnięte oblicze Zbawiciela proszącego o pomoc.

8. „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7). Jest to zapro-
szenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia 
dobra. W tle możemy dostrzec starodawne przykazanie biblijne: 
„Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich 
miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego 
serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym 
bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz po-
życzki, ile mu będzie potrzeba. […] Chętnie mu udziel, niech serce 
twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił 
w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. Ubogiego bowiem 
nie zabraknie w tym kraju” (Pwt 15, 7-8.10-11). W te słowa wpisuje 
się również Apostoł Paweł, kiedy zachęca chrześcijan należących do 
wspólnot przez niego założonych, aby pomagali ubogim z pierwszej 
wspólnoty w Jerozolimie i by czynili to „nie żałując i nie czując się 
przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 
7). Nie chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie jakiejś jał-
mużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i nie-
sprawiedliwości, którą często praktykuje się w stosunku do ubogich.

W tym kontekście dobrze jest pamiętać o słowach św. Jana 
Chryzostoma: „Ci, którzy są hojni, nie mogą domagać się od biedaka 
rozliczenia z jego postępowania, a jedynie powinni poprawić jego 
sytuację oraz zaspokoić potrzebę. Biedni mają tylko jedną obronę: 
swoje ubóstwo i stan potrzeby, w jakim się znajdują. Nie pytaj go 
o nic innego; ale nawet gdyby był najbardziej złym człowiekiem na 
świecie, jeśli brakuje mu niezbędnego pożywienia, uwolnijmy go od 
głodu. [...] Miłosierny człowiek jest portem dla potrzebujących: port 
przyjmuje i uwalnia od niebezpieczeństwa wszystkich rozbitków; 
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bez względu na to, czy są to źli ludzie, czy dobrzy, czy jacykolwiek 
inni, którzy są w niebezpieczeństwie, port chroni ich w swojej zato-
ce. Dlatego też wy również, kiedy zobaczycie człowieka na ziemi, 
który znajduje się w ubóstwie jak rozbitek na morzu, nie osądzajcie, 
nie proście o rachunek z jego postępowania, ale uwolnijcie go od nie-
szczęścia” (Mowa o ubogim Łazarzu, II, 5).

9. Decydujące jest, aby wzrosła wrażliwość ludzi tak, by pojęli 
potrzeby ubogich, które ciągle się zmieniają, w zależności od zmian 
zachodzących w ich warunkach życiowych. Dziś bowiem w naj-
bardziej rozwiniętych ekonomicznie regionach świata jest mniejsza 
gotowość, w porównaniu do przeszłości, na skonfrontowanie się 
z ubóstwem. Stan relatywnego dobrobytu, do którego się przyzwy-
czajono, czyni trudniejszym zaakceptowanie wyrzeczeń i ofiar. Jest 
się gotowym na wszystko, byle tylko nie być pozbawionym tego, co 
jest owocem łatwego zysku. W ten sposób wpada się w różne for-
my pretensji, spazmatycznej nerwowości, żądań które prowadzą do 
strachu i do niepokoju, a w niektórych przypadkach do przemocy. To 
nie jest kryterium, na którym można konstruować przyszłość; co wię-
cej, są to również formy bóstwa, od których nie możemy odwracać 
wzroku. Musimy być otwarci na odczytywanie znaków czasu, które 
wskazują na nowe sposoby bycia ewangelizatorami w świecie współ-
czesnym. Natychmiastowe towarzyszenie, które wychodzi naprzeciw 
bieżącym potrzebom ubogich, nie może przeszkadzać dalekowzrocz-
ności, aby wprowadzać w czyn nowe znaki miłości i chrześcijańskiej 
caritas, w odpowiedzi na nowe formy ubóstwa, których doświadcza 
dziś ludzkość.

Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już 
po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościoła 
lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby 
w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie może-
my czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy 
dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach 
opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, 
w schroniskach i w centrach przyjęć… Ważne jest, by zrozumieć, 
jak się czują, czego doświadczają, jakie pragnienia mają w sercu. 
Przyjmijmy za własne przejmujące słowa ks. Primo Matzzolariego: 
„Chciałbym was prosić, żebyście nie pytali mnie, czy są biedni 
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ludzie, kim są i ilu ich jest, bo obawiam się, że takie pytania stanowią 
rozproszenie lub pretekst do unikania dokładnego wskazania sumie-
nia i serca. […] Nigdy nie liczyłem ubogich, ponieważ nie można ich 
zliczyć: ubogich się przytula, a nie liczy” („Adesso” nr 7, 15 kwietnia 
1949 r.). Biedni są wśród nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli 
moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy bied-
ni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich re-
alnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem 
zbawienia. 

Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 
13 czerwca 2021 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy

 
Franciszek

Papież

2.  
„WSTAŃ. USTANAWIAM CIĘ ŚWIADKIEM 

TEGO, CO ZOBACZYŁEŚ” (DZ 26, 16)  
ORĘDZIE NA 36. ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Drodzy młodzi!
Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podą-

żać w duchowej pielgrzymce, która prowadzi nas ku Światowemu 
Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r.

W ubiegłym roku, na krótko przed wybuchem pandemii, podpi-
sałem orędzie, którego temat brzmiał: „Młodzieńcze, tobie mówię: 
wstań!” (por. Łk 7, 14). W Swej opatrzności Pan już wówczas chciał 
nas przygotować na bardzo trudne wyzwanie, które stawało się na-
szym udziałem.

Na całym świecie trzeba było mierzyć się z cierpieniem, spo-
wodowanym utratą bliskich osób i społecznym odizolowaniem. 
Zagrożenie zdrowia sprawiło, że także wy, młodzi – z natury rzeczy 
nastawieni na to, co zewnętrzne – byliście pozbawieni możliwości 
wychodzenia, by udać się do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spo-
tkanie… Znaleźliście się w trudnych sytuacjach, do opanowywania 
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których nie byliście przyzwyczajeni. Ci z was, którzy byli słabiej 
przygotowani i pozbawieni wsparcia, poczuli się zdezorientowani. 
W wielu przypadkach ujawniły się problemy rodzinne, jak również 
te związane z brakiem pracy, depresją, samotnością i uzależnieniami. 
Nie mówiąc o narastającym stresie, o napięciach i wybuchach złości, 
o wzroście przemocy.

Jednakże, dzięki Bogu, nie jest to jedyna strona medalu. O ile ta 
próba pokazała nasze słabości, o tyle pozwoliła też ujawnić się na-
szym zdolnościom, a wśród nich: predyspozycji do bycia solidarnym. 
We wszystkich częściach świata widzieliśmy wiele osób, a wśród 
nich licznych młodych ludzi, walczących o życie, siejących nadzieję, 
broniących wolności i sprawiedliwości, będących twórcami pokoju 
i budowniczymi mostów.

Kiedy młody człowiek upada, w pewnym sensie upada ludzkość. 
Ale jest też prawdą, że kiedy młody człowiek powstaje z upadku, 
to tak jakby podnosił się cały świat. Drodzy młodzi, jakże wielki 
potencjał znajduje się w waszych rękach! Jaką siłę niesiecie w wa-
szych sercach!

I tak dziś, raz jeszcze, Bóg mówi do każdego z was: „Powstań!”. 
Całym sercem mam nadzieję, że to przesłanie pomoże nam przygo-
tować się na nowe czasy, na nową kartę w historii ludzkości. Jednak 
ponowne rozpoczęcie nie jest możliwe bez was, drodzy młodzi. Aby 
powstać, świat potrzebuje waszej siły, waszego entuzjazmu, waszego 
zapału. I w tym kontekście chciałbym wspólnie z wami podjąć medy-
tację nad fragmentem Dziejów Apostolskich, w którym Jezus mówi 
do Pawła: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” 
(por. Dz 26, 16).

Paweł świadkiem wobec króla
Werset, który stał się inspiracją dla tematu Światowego Dnia 

Młodzieży 2021, zaczerpnięty jest ze świadectwa Pawła wobec króla 
Agryppy, w czasie, gdy był przetrzymywany w więzieniu. On, nie-
gdyś wróg i prześladowca chrześcijan, teraz był sądzony właśnie ze 
względu na swą wiarę w Chrystusa. Z perspektywy około dwudzie-
stu pięciu lat, Apostoł opowiada swoją historię i fundamentalne wy-
darzenie, jakim było jego spotkanie z Chrystusem.

Paweł wyznaje, że w przeszłości prześladował chrześcijan, 
aż pewnego dnia, gdy udawał się do Damaszku, by aresztować 
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niektórych spośród nich, światło „jaśniejsze od słońca” ogarnęło 
jego i jego towarzyszy podróży (por. Dz 26, 13), ale tylko on usłyszał 
„głos”: Jezus zwraca się do niego i woła go po imieniu.

„Szawle, Szawle!”
Przyjrzyjmy się wspólnie głębiej temu wydarzeniu. Wołając go po 

imieniu, Pan pozwala Szawłowi zrozumieć, że zna go osobiście. To 
tak, jakby mu powiedział: wiem, kim jesteś, wiem, co zamierzasz, 
ale mimo wszystko zwracam się właśnie do ciebie”. Woła go dwu-
krotnie, na znak powołania wyjątkowego i bardzo ważnego, tak jak 
uczynił to z Mojżeszem (por. Wj 3, 4) i z Samuelem (por. 1 Sm 3, 
10). Upadając na ziemię, Szaweł przyznaje, że jest świadkiem bo-
skiej manifestacji, potężnego objawienia, które nim wstrząsa, ale go 
nie unicestwia, a wręcz przeciwnie: wzywa go po imieniu.

W efekcie jedynie osobiste, nie anonimowe spotkanie 
z Chrystusem zmienia życie. Jezus pokazuje, że zna dobrze Szawła, 
że „zna jego wnętrze”. Nawet jeśli Szaweł jest prześladowcą, nawet 
jeśli w jego sercu panuje nienawiść względem chrześcijan, Jezus wie, 
że jest to spowodowane niewiedzą i chce okazać w nim Swoje mi-
łosierdzie. To właśnie jest ta łaska, ta niezasłużona i bezwarunkowa 
miłość, światło, które radykalnie zmieni życie Szawła.

„Kto jesteś, Panie?”
Wobec tej tajemniczej obecności, która wzywa go po imieniu, 

Szaweł pyta: „Kto jesteś, Panie?” (Dz 26, 15). To pytanie jest nie-
zwykle ważne i wszyscy, wcześniej czy później, musimy je postawić 
w naszym życiu. Nie wystarczy usłyszeć o Chrystusie od innych, ko-
nieczna jest osobista rozmowa z Nim. Tym w istocie jest modlitwa. 
Jest bezpośrednią rozmową z Jezusem, nawet jeśli być może mamy 
jeszcze nieuporządkowane serce, umysł pełen wątpliwości albo 
wręcz pogardy wobec Chrystusa i chrześcijan. Chciałbym, aby każdy 
młody człowiek w głębi swego serca zdobył się na postawienie tego 
pytania: „kto jesteś, Panie?”.

Nie możemy zakładać, że wszyscy znają Jezusa, nawet w epoce 
Internetu. Pytanie, które wiele osób kieruje do Jezusa i do Kościoła 
brzmi właśnie tak: „kim jesteś?” W całej opowieści o powołaniu św. 
Pawła jest to jedyny moment, w którym zabiera on głos. A na jego 
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pytanie Pan odpowiada bezzwłocznie: „Ja jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz” (tamże).

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”
Poprzez tę odpowiedź Pan Jezus objawia Szawłowi wielką ta-

jemnicę: że utożsamia się On z Kościołem i chrześcijanami. Dotąd 
bowiem Szaweł nie widział nic z Jezusa w inny sposób, jak tylko 
poprzez wiernych, których zamykał w więzieniach (por. Dz 26, 10), 
za których skazaniem na śmierć sam głosował (tamże). I widział, jak 
chrześcijanie odpowiadali dobrem na zło, na nienawiść – miłością, 
akceptując niesprawiedliwości, przemoc, obelgi i prześladowania 
znoszone dla imienia Chrystusa. Zatem, krótko mówiąc, Szaweł – nie 
wiedząc o tym – spotkał już Chrystusa: spotkał Go w chrześcijanach!

Ileż razy słyszeliśmy, jak mówi się: „Jezus tak, Kościół nie”, jakby 
jedno mogło być alternatywą dla drugiego. Nie można poznać Jezusa, 
nie znając Kościoła. Nie można poznać Jezusa inaczej, jak poprzez 
braci i siostry z Jego wspólnoty. Nie można mówić, że jest się w pełni 
chrześcijanami, jeśli nie żyje się eklezjalnym wymiarem wiary.

„Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi”
To są słowa, które Pan kieruje do Szawła, kiedy ten upada na zie-

mię. Ale to tak, jakby już od jakiegoś czasu mówił do niego w tajem-
niczy sposób, próbując go przyciągnąć, a Szaweł stawiał opór. Ten 
sam słodki „wyrzut”, nasz Pan kieruje do każdego młodego człowie-
ka, który się oddala: „Jak długo będziesz ode mnie uciekał? Dlaczego 
nie słyszysz, że cię wołam? Czekam na twój powrót”. Tak jak prorok 
Jeremiasz, mówimy czasem: „nie będę Go już wspominał” (Jr 20, 
9). Ale w sercu każdego jest niczym płonący ogień: nawet jeśli bę-
dziemy próbowali go ograniczyć, nie uda nam się, bowiem jest od 
nas większy.

Pan wybiera tego, kto wręcz go prześladuje, całkowicie wrogie-
go Jemu i Jego uczniom. Ale dla Boga nie ma osoby, która byłaby 
stracona. Za sprawą osobistego spotkania z Nim, zawsze jest moż-
liwe rozpoczęcie na nowo. Żaden młody człowiek nie jest poza 
zasięgiem łaski i miłosierdzia Bożego. O żadnym nie można powie-
dzieć: jest zbyt daleko… jest zbyt późno… Iluż młodych z zapałem 
przeciwstawia się i robi na opak, ale w sercu noszą ukrytą potrzebę 
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zaangażowania się, kochania ze wszystkich sił, identyfikowania się 
z pewną misją! Jezus w młodym Szawle widzi właśnie to.

Uznać własną ślepotę
Możemy sobie wyobrazić, że przed spotkaniem z Chrystusem 

Szaweł był w pewnym sensie „napełniony sobą”, uważając się za 
„wielkiego” ze względu na swoją spójność moralną, na swój zapał, 
swoje pochodzenie, swoją kulturę. Oczywiście, był przekonany, 
że postępuje sprawiedliwie. Ale kiedy objawia mu się Pan, zostaje 
„uziemiony” i staje się ślepy. Niespodziewanie odkrywa, że nie jest 
w stanie widzieć, nie tylko fizycznie, ale też duchowo. To, czego był 
pewien, chwieje się. W głębi duszy przeczuwa, że to, co poruszało go 
z tak wielkim zapałem – zapał do likwidowania chrześcijan – było 
zupełnie błędne. Zdaje sobie sprawę, że nie jest absolutnym posia-
daczem prawdy, przeciwnie: że jest od niej bardzo daleko. I wraz 
z jego przekonaniami upada także jego „wielkość”. Niespodziewanie 
odkrywa, że jest zagubiony, kruchy, „mały”.

Ta pokora – świadomość własnych ograniczeń – jest fundamen-
talna! Kto myśli, że wie wszystko o sobie samym, o innych a nawet 
o prawdzie religijnej, temu trudno będzie spotkać Chrystusa. Szaweł, 
stając się ślepy, stracił swoje punkty odniesienia. Został sam, w ciem-
ności, a jedyne, co pozostało dla niego jasne, to światło, które zoba-
czył i głos, który usłyszał. Cóż za paradoks: właśnie wówczas, gdy 
ktoś odkrywa, że jest ślepym, zaczyna widzieć!

Po olśnieniu w drodze do Damaszku, Szaweł będzie wolał być 
nazywany Pawłem, co znaczy „mały”. Nie chodzi o ksywkę czy też 
o „pseudonim artystyczny” – często używane także przez zwykłych 
ludzi: spotkanie z Chrystusem sprawiło, że naprawdę się tak poczuł, 
burząc mur, który nie pozwalał mu stanąć w prawdzie o sobie. W od-
niesieniu do samego siebie przyznaje on: „Jestem bowiem najmniej-
szy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo 
prześladowałem Kościół Boży” (1 Kor 15, 9).

Święta Teresa z Lisieux, tak jak inni święci, lubiła powtarzać, że 
pokora jest prawdą. W dzisiejszych dniach tyle „historii” warunkuje 
nasze dni, zwłaszcza w sieciach społecznościowych, często kunsz-
townie przygotowanych, z wieloma ustawieniami, kamerami, zróżni-
cowanymi tłami. Często ludzie szukają świateł reflektorów, zmyślnie 
ustawionych, aby móc pokazać „przyjaciołom” i followersom obraz 
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siebie samych, który czasem nie odzwierciedla prawdy. Chrystus, 
światło Południa, przychodzi, by oświecić nas i by przywrócić 
nam naszą autentyczność, uwalniając nas ze wszystkich masek. 
Pokazuje nam wyraźnie kim jesteśmy, bowiem kocha nas takich, ja-
kimi jesteśmy.

Zmienić perspektywę
Nawrócenie Pawła to nie cofnięcie się, ale otwarcie na zupełnie 

nową perspektywę. Rzeczywiście, kontynuuje on wędrówkę do 
Damaszku, ale nie jest już tym, kim był wcześniej, jest inną osobą 
(por. Dz 22, 10). Można nawrócić się i odnowić w codziennym życiu, 
wykonując czynności, które zazwyczaj wykonujemy, ale z sercem 
przemienionym i nowymi motywacjami. W tym przypadku Jezus 
wprost prosi Pawła, by udał się aż do Damaszku, dokąd wcześniej 
się kierował. Paweł jest posłuszny, ale teraz cel i perspektywa jego 
podróży zmieniły się radykalnie. Odtąd będzie widział rzeczywistość 
nowymi oczami. Przedtem były to oczy prześladowcy-mściciela, od-
tąd będą to oczy ucznia-świadka. W Damaszku Ananiasz go ochrzci 
i wprowadzi do wspólnoty chrześcijańskiej. W milczeniu i na modli-
twie Paweł pogłębi osobiste doświadczenie i nową tożsamość, daną 
mu przez Pana Jezusa.

Nie rozpraszać sił i zapału młodych ludzi
Sposób bycia Pawła zanim spotkał on Jezusa zmartwychwstałego, 

nie jest nam zupełnie obcy. Ileż sił i ileż zapału zamieszkuje również 
w waszych sercach, drodzy młodzi! Ale jeśli ciemność wokół was 
i w was samych przeszkadza wam we właściwym widzeniu, grozi 
wam, że zatracicie się w bitwach pozbawionych sensu, a wręcz, że 
staniecie się agresywni. I niestety pierwszymi ofiarami staniecie się 
wy i ci, którzy są wam bliscy. Istnieje też groźba walki o sprawy, 
które początkowo bronią słusznych wartości, ale które doprowadzo-
ne do rozdrażnienia stają się destrukcyjnymi ideologiami. Iluż mło-
dych dzisiaj, być może motywowanych przez własne przekonania 
polityczne lub religijne, staje się ostatecznie narzędziami przemocy 
i zniszczenia w życiu wielu! Niektórzy, czujący się w świecie cyfro-
wym jak w domu, odnajdują w przestrzeni wirtualnej i w sieciach 
społecznościowych nowe pola bitew, bez skrupułów posługując się 
bronią fake newsów, aby rozsiewać truciznę i niszczyć przeciwników.
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Kiedy Pan wkracza w życie Pawła, nie przekreśla jego osobowo-
ści, nie likwiduje jego zapału i jego pasji, ale sprawia, że te jego zdol-
ności stają się owocne, aby uczynić z niego wielkiego ewangelizatora 
aż po krańce ziemi.

Apostoł narodów
Paweł będzie odtąd znany jako „apostoł narodów”: on, który był 

faryzeuszem drobiazgowo przestrzegającym Prawa! Oto kolejny pa-
radoks: Pan pokłada Swą ufność właśnie w tym, kto go prześladował. 
Niczym Paweł, każdy z nas może usłyszeć w głębi serca ten głos, 
który mówi: „ufam ci. Znam twoją historię i biorę ją w swoje ręce, 
wraz z tobą. Nawet jeśli często byłeś przeciwko mnie, wybieram cie-
bie i czynię cię moim świadkiem”. Boska logika może z najgorszego 
prześladowcy uczynić wielkiego świadka.

Uczeń Chrystusa jest wezwany do bycia „światłem świata” (Mt 5, 
14). Paweł musi świadczyć o tym, co widział, ale teraz pozostaje śle-
py. Znów mamy do czynienia z paradoksem! Ale właśnie poprzez to 
osobiste doświadczenie Paweł będzie w stanie utożsamić się z tymi, 
do których Pan go posyła. Bowiem w rzeczywistości został on uczy-
niony świadkiem, „aby otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do 
światła” (Dz 26, 18).

„Powstań i świadcz!”
Przyjmując nowe życie otrzymane na Chrzcie świętym, otrzy-

mujemy także misję od Pana: „będziesz mi świadkiem!”. To misja, 
której poświęcenie się odmienia życia.

Dziś zaproszenie Chrystusa do Pawła jest skierowane do każde-
go i każdej z was młodych: powstań! Nie możesz pozostać na zie-
mi, „użalając się nad sobą”, czeka na ciebie misja! Także ty możesz 
być świadkiem dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać. Dlatego 
w imię Chrystusa, mówię ci:

• Powstań i świadcz o swoim doświadczeniu ślepca, który na-
potkał światło, zobaczył dobro i piękno Boga w sobie samym, 
w innych i we wspólnocie Kościoła, która przezwycięża każ-
dą samotność.

• Powstań i świadcz o miłości i szacunku, które można wpro-
wadzać w relacje międzyludzkie, w życie rodzinne, w dialog 
pomiędzy rodzicami i dziećmi, młodymi i starszymi.
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• Powstań i broń sprawiedliwości społecznej, prawdy i prawości, 
praw człowieka, prześladowanych, ubogich i kruchych, tych, 
którzy nie mają głosu w społeczeństwie, migrantów.

• Powstań i świadcz o nowym spojrzeniu, które pozwala ci 
patrzeć na stworzenie oczami pełnymi zachwytu, pozwala ci 
rozpoznawać w planecie Ziemi nasz wspólny dom i daje ci od-
wagę bronienia ekologii integralnej.

• Powstań i świadcz o tym, że przegrane życie może być odbu-
dowane, że osoby, które już obumarły w duchu, mogą powró-
cić do życia, że osoby zniewolone mogą na powrót stać się 
wolnymi, że serca pogrążone w smutku mogą odzyskać radość.

• Wstań i świadcz z radością, że Chrystus żyje! Nieś jego prze-
słanie miłości i zbawienia wśród twoich rówieśników, w szko-
le, na uczelni, w pracy, w świecie cyfrowym, wszędzie.

Pan Bóg, Kościół, papież ufają wam i ustanawiają was świadkami 
wobec tylu innych młodych ludzi, których spotykacie na „drogach 
do Damaszku” naszych czasów. Nie zapominajcie: „jeśli ktoś rzeczy-
wiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje 
wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzie-
lono mu wielu lekcji lub długich instrukcji. Każdy chrześcijanin jest 
misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga 
w Chrystusie Jezusie” (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 
nr 120).

Powstańcie i świętujcie ŚDM w Kościołach lokalnych!
Wobec wszystkich was młodych całego świata ponawiam zapro-

szenie do wzięcia udziału w tej duchowej pielgrzymce, która popro-
wadzi nas ku obchodom Światowego Dnia Młodzieży w Lizbonie 
w 2023 roku. Jednakże najbliższe spotkanie odbędzie się w waszych 
Kościołach lokalnych, w różnych diecezjach i eparchiach świata, 
gdzie w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata będzie obcho-
dzony – na poziomie lokalnym – Światowy Dzień Młodzieży 2021.

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeżywać te po-
szczególne etapy jako prawdziwi pielgrzymi, a nie „turyści wiary”! 
Otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga, który chce rozświetlić 
Swoim światłem naszą drogę. Otwórzmy się na słuchanie Jego głosu, 
także poprzez naszych braci i nasze siostry. W ten sposób będziemy 
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pomagali sobie nawzajem wspólnie powstawać, a w tym trudnym 
momencie historii staniemy się prorokami nowych czasów, pełnych 
nadziei! Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 14 września 2021 r., 
w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 
Franciszek

Papież

3.  
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚWIĘTEGO 

FRANCISZKA NA UROCZYSTOŚĆ 
ZAWIERZENIA NARODU I KOŚCIOŁA 

W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Jego Ekscelencja
Ks. abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Łączę się duchowo z Tobą, Bracie, z Biskupem Kaliskim i wszyst-
kimi Biskupami, Kapłanami i Wiernymi Kościoła w Polsce, którzy 
w narodowym Sanktuarium w Kaliszu uczestniczą w uroczystym 
Akcie Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Ogłaszając w Kościele powszechnym Rok poświęcony oblubień-
cowi Maryi i Opiekunowi Syna Bożego, zachęciłem cały Lud Boży 
do modlitwy przez jego wstawiennictwo, do naśladowania jego cnót 
i jego zaangażowania (por. List apos. Patris corde, nr 7). W czasie, 
jaki obecnie przeżywa Kościół i świat, pragnę ponownie skierować 
do Narodu polskiego biblijne wezwanie: „Udajcie się do Józefa i, 
co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). Oblubieniec Maryi, który 
jest łącznikiem tej starotestamentowej historii z tajemnicą wcielenia 
Mesjasza, jako mąż sprawiedliwy i posłuszny, uczy postawy słucha-
nia Słowa Boga, które objawia Jego zbawcze plany i zaprasza do uf-
nej współpracy w ich realizacji. Święty Józef, wierny otrzymanemu 
od Boga powołaniu i misji, nieustannie stoi na straży małżeństwa, 
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rodziny i życia. Stale uczy, że uznanie prymatu Stwórcy jest zapro-
szeniem Go do swojego życia, do swojej rodziny, społeczeństwa, 
narodu.

Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną ini-
cjatywę zawierzenia Narodu i Kościoła św. Józefowi, wszystkim, 
którzy dokonają tego aktu, życzę nieustannego wzrastania w świę-
tości i w łasce, i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Lateran, 2 października 2021 r.
Franciszek

Papież

4. 
CHRYSTE, NAUCZ NAS PODĄŻAĆ Z TOBĄ PO 

DROGACH POKOJU 
ORĘDZIE URBI ET ORBI NA NARODZENIE PAŃSKIE 2021

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Narodzenia Pańskiego! 
Słowo Boże, które stworzyło świat i nadaje sens historii oraz dro-

dze człowieka, stało się ciałem i przyszło, aby zamieszkać wśród nas. 
Pojawiło się jak szept, jak szmer łagodnego wiatru, aby napełnić zdu-
mieniem serce każdego mężczyzny i każdej kobiety, które otwiera się 
na tajemnicę. 

Słowo stało się ciałem, aby z nami rozmawiać. Bóg nie chce 
prowadzić monologu, lecz dialog. Ponieważ sam Bóg, Ojciec i Syn 
i Duch Święty, jest dialogiem, wieczną i nieskończoną komunią miło-
ści i życia. Przychodząc na świat, w Osobie Słowa Wcielonego, Bóg 
ukazał nam drogę spotkania i dialogu. Co więcej, On sam ucieleśnił 
tę drogę w sobie, abyśmy mogli ją poznać i przemierzyć z ufnością 
i nadzieją. 

Siostry, bracia, „jak wyglądałby świat bez cierpliwego dialogu 
licznych wielkodusznych osób, które zjednoczyły rodziny i wspól-
noty?” (Encyklika Fratelli tutti, nr 198). W obecnym okresie pan-
demii uświadamiamy to sobie jeszcze bardziej. Nasza zdolność do 
nawiązywania relacji społecznych jest wystawiona na ciężką próbę; 
wzrasta skłonność do zamknięcia się w sobie, do działania na własną 
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rękę, do rezygnacji z wychodzenia, spotykania się, czynienia czegoś 
razem. Także na szczeblu międzynarodowym istnieje ryzyko, że nie 
będziemy chcieli ze sobą rozmawiać, ryzyko, że złożony kryzys skło-
ni nas do wyboru dróg na skróty zamiast dłuższych ścieżek dialogu. 
Ale tylko one faktycznie prowadzą do rozwiązania konfliktów oraz 
do wspólnych i trwałych korzyści. 

Istotnie, podczas gdy wokół nas i na całym świecie rozbrzmie-
wa zapowiedź narodzin Zbawiciela, który jest źródłem prawdzi-
wego pokoju, wciąż widzimy wiele konfliktów, kryzysów i napięć. 
Wydaje się, że nigdy się nie kończą i prawie tego nie zauważamy. 
Przyzwyczailiśmy się do nich do tego stopnia, że ogromne tragedie 
są już pomijane milczeniem. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku 
bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr.

Pomyślmy o narodzie syryjskim, od ponad dziesięciu lat prze-
żywającym wojnę, która spowodowała wiele ofiar i niezliczoną 
liczbę uchodźców. Spójrzmy na Irak, któremu po długim konflikcie 
wciąż trudno stanąć na nogi. Usłyszmy krzyk dzieci wznoszący się 
w Jemenie, gdzie od lat trwa w milczeniu straszna, zapomniana przez 
wszystkich tragedia, każdego dnia powodując śmierć. 

Pamiętajmy o nieustannych napięciach między Izraelczykami 
a Palestyńczykami, które ciągną się bez rozwiązania, z coraz poważ-
niejszymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Nie zapo-
minajmy o Betlejem, miejscu, gdzie narodził się Jezus, które rów-
nież przeżywa trudne chwile z powodu problemów gospodarczych 
spowodowanych pandemią, uniemożliwiającą pielgrzymom dotarcie 
do Ziemi Świętej, co ma negatywny wpływ na życie mieszkańców. 
Pomyślmy o Libanie, który przeżywa bezprecedensowy kryzys i ma 
bardzo niepokojącą sytuację gospodarczą i społeczną. 

Ale tu, w środku nocy, pojawia się znak nadziei! Dzisiaj „miłość, 
co słońce porusza i gwiazdy” (Raj, XXXIII, 145), jak mówi Dante, 
stała się ciałem. Przyszła w ludzkiej postaci, dzieliła nasze dramaty 
i przebiła się przez mur naszej obojętności. W chłodzie nocy wyciąga 
ku nam swoje małe rączki: potrzebuje wszystkiego, ale przychodzi, 
aby dać nam wszystko. Prosimy Go o siłę, by otworzyć się na dia-
log. W tym dniu świątecznym błagajmy Go, aby obudził w sercach 
wszystkich tęsknotę za pojednaniem i braterstwem. Do niego kieruje-
my nasze błagania. 
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Dzieciątko Jezus, obdarz pokojem i zgodą Bliski Wschód i cały 
świat. Wspieraj tych, którzy angażują się w niesienie pomocy humani-
tarnej ludziom zmuszonym do ucieczki ze swojej ojczyzny; pocieszaj 
Afgańczyków, którzy od ponad czterdziestu lat są ciężko doświadcza-
ni przez konflikty, które zmusiły wielu do opuszczenia swej ojczyzny. 

Królu narodów, pomagaj władzom politycznym w zaprowadze-
niu pokoju w społeczeństwach targanych napięciami i konfliktami. 
Wspieraj lud Mjanmy, gdzie nietolerancja i przemoc często dotyka 
także wspólnotę chrześcijańską i miejsca kultu, przesłaniając pokojo-
we oblicze jej mieszkańców. 

Bądź światłem i wsparciem dla tych, którzy wierzą i działają, idąc 
nawet pod prąd, na rzecz spotkania i dialogu, i nie pozwól, aby na 
Ukrainie poszerzały się nowotworowe przerzuty konfliktu. 

Książę Pokoju, wspomagaj Etiopię w znalezieniu drogi do pojed-
nania i pokoju poprzez szczery dialog, który na pierwszym miejscu 
stawiałby potrzeby ludności. Usłysz wołania ludów regionu Sahelu, 
które doświadczają przemocy ze strony międzynarodowego terrory-
zmu. Zwróć swoje spojrzenie na ludy krajów Afryki Północnej, które 
są dotknięte podziałami, bezrobociem i nierównościami ekonomicz-
nymi. Ulżyj też cierpieniom wielu braci i sióstr, cierpiącym z powodu 
wewnętrznych konfliktów w Sudanie i Sudanie Południowym. 

Spraw, aby w sercach narodów obu Ameryk zapanowały warto-
ści solidarności, pojednania i pokojowego współistnienia, poprzez 
dialog, wzajemny szacunek i uznanie praw i wartości kulturowych 
wszystkich istot ludzkich. 

Synu Boży, pociesz ofiary przemocy wobec kobiet, która szerzy 
się w tym okresie pandemii. Daj nadzieję dzieciom i młodzieży, które 
stają się ofiarami znęcania się i wykorzystywania. Pociesz i obdarz 
serdecznością osoby starsze, zwłaszcza te, które są najbardziej sa-
motne. Daj pogodę ducha i jedność rodzinom, które są podstawowym 
miejscem wychowania i podstawą tkanki społecznej. 

Emmanuelu, Boże-z-nami, obdarz chorych zdrowiem i zainspiruj 
wszystkich ludzi dobrej woli do znalezienia najwłaściwszych roz-
wiązań, aby przezwyciężyć kryzys sanitarny i jego konsekwencje. 
Uczyń serca szczodrymi, aby niezbędne leczenie, a zwłaszcza szcze-
pionki, mogły dotrzeć do najbardziej potrzebujących grup ludności. 
Wynagródź wszystkich, którzy okazują szacunek i poświęcenie 
w opiece nad członkami rodziny, chorymi i najsłabszymi. 
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Dzieciątko z Betlejem, spraw, aby liczni jeńcy wojenni cywil-
ni i wojskowi z ostatnich konfliktów oraz ci, którzy są uwięzieni 
z powodów politycznych, mogli wkrótce powrócić do domu. Nie 
zostawiaj nas obojętnymi na trudną sytuację migrantów, uchodźców 
i przesiedleńców. Ich oczy proszą nas, byśmy nie odwracali się, nie 
zaprzeczali człowieczeństwu, które nas łączy, byśmy uczynili ich hi-
storie naszymi własnymi i nie zapominali o ich tragediach1. 

Odwieczne Słowo, które stało się ciałem, spraw, abyśmy pamię-
tali o naszym wspólnym domu, który również cierpi z powodu nie-
dbałości, z jaką go często traktujemy, i pobudź władze polityczne do 
znalezienia skutecznych porozumień, aby przyszłe pokolenia mogły 
żyć w środowisku szanującym życie. 

Drodzy bracia i siostry! W naszych czasach jest wiele trudności, 
ale nadzieja jest silniejsza, bo „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9, 5). 
Jest Ono Słowem Bożym i stało się dzieckiem, zdolnym jedynie do 
kwilenia i potrzebującym wszystkiego. Zechciało nauczyć się mó-
wić, jak każde dziecko, abyśmy mogli nauczyć się słuchać Boga, na-
szego Ojca i słuchać siebie nawzajem i prowadzić dialog jako bracia 
i siostry. O Chryste, który narodziłeś się dla nas, naucz nas podążać 
z Tobą po drogach pokoju. 

Wszystkim życzę dobrych Świąt Narodzenia Pańskiego! 

Franciszek
Papież

5. 
LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO 

MAŁŻONKÓW Z OKAZJI ROKU „RODZINA 
AMORIS LAETITIA”

Drodzy małżonkowie całego świata!
Z okazji Roku „Rodzina Amoris laetitia” zwracam się do was, aby 

w tym szczególnym okresie który przeżywamy, wyrazić wobec was 
całą moją miłość i bliskość. W moich modlitwach zawsze pamiętałem 

1 Por. Przemówienie w Ośrodku Przyjęcia i Identyfikacji (Reception and Identification 
Centre) w Mitylenie, 5 grudnia 2021 r.
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o rodzinach, tym bardziej w okresie pandemii, która wystawiła na 
ciężką próbę wszystkich, a zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych. 
Czas, przez który przechodzimy, skłania mnie do tego, aby z pokorą, 
czułością i radością podejść do każdej osoby, każdego małżeństwa 
i każdej rodziny w sytuacjach, jakich doświadczacie.

Te szczególne okoliczności zapraszają nas do przeżywania słów, 
którymi Pan powołuje Abrahama do opuszczenia swojej ziemi oj-
czystej i domu swego ojca, by udał się ku ziemi nieznanej, którą On 
sam mu ukaże (por. Rdz 12, 1). My także, bardziej niż kiedykolwiek, 
doświadczyliśmy niepewności, samotności, straty osób bliskich i zo-
staliśmy popchnięci do wyjścia z naszych stref bezpieczeństwa, z na-
szych przestrzeni „pod kontrolą”, z naszych sposobów załatwiania 
spraw, z naszych ambicji – po to, aby troszczyć się nie tylko o dobro 
naszej rodziny, ale także o dobro społeczeństwa, które zależy rów-
nież od naszych osobistych zachowań.

Relacja z Bogiem nas kształtuje, towarzyszy nam i porusza nas 
jako osoby, a w końcu pomaga nam „wyjść z naszej ziemi”, w wielu 
przypadkach z pewnym strachem, a nawet lękiem przed nieznanym. 
Jednak, dzięki naszej wierze chrześcijańskiej wiemy, że nie jeste-
śmy sami, ponieważ Bóg jest w nas, z nami i pośród nas: w rodzi-
nie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy lub nauki, w mieście, w któ-
rym mieszkamy.

Podobnie jak Abraham, każdy z małżonków opuszcza swoją zie-
mię w chwili, gdy odczuwając powołanie do miłości małżeńskiej, 
bezwarunkowo daje siebie drugiej osobie. Tak więc już zaręczyny 
oznaczają opuszczenie własnej ziemi, ponieważ wymagają od nas 
wspólnej wędrówki drogą, która prowadzi do małżeństwa. Różne 
sytuacje życiowe: mijający czas, pojawienie się dzieci, praca, choro-
ba, są okolicznościami, w których zobowiązanie podjęte wobec sie-
bie nawzajem oznacza, że każda osoba musi porzucić swą bierność, 
swoje pewniki, przestrzenie spokoju i wyjść ku ziemi, którą obiecuje 
Bóg: być dwojgiem w Chrystusie, dwojgiem w jednym. Jednym ży-
ciem, jednym „my” w komunii miłości z Jezusem, który żyje i jest 
obecny w każdej chwili waszego życia. Bóg wam towarzyszy, miłuje 
was bezwarunkowo. Nie jesteście sami!

Drodzy małżonkowie, wiedzcie, że wasze dzieci – a szczególnie 
te młodsze – uważnie was obserwują i szukają w was świadectwa 
silnej i niezawodnej miłości. „Jak ważne jest, aby ludzie młodzi 



82 DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

mogli na własne oczy zobaczyć miłość Chrystusa żywą i obecną 
w miłości małżonków, którzy swoim konkretnym życiem świadczą, 
że miłość na zawsze jest możliwa!”2. Dzieci zawsze są darem, zmie-
niają historię każdej rodziny. Są spragnione miłości, wdzięczności, 
szacunku i zaufania. Ojcostwo i macierzyństwo wzywa was do bycia 
twórczymi i płodnymi, aby dać waszym dzieciom radość odkrycia, 
że są dziećmi Boga, dziećmi Ojca, który od pierwszej chwili czule je 
kocha i codziennie bierze je za rękę. To odkrycie może dać waszym 
dzieciom wiarę i zdolność do ufania Bogu.

Oczywiście, wychowanie dzieci nie jest w żadnym wypadku 
łatwe. Nie zapominajmy jednak, że również dzieci nas kształcą. 
Pierwszym środowiskiem wychowawczym zawsze pozostaje ro-
dzina, poprzez drobne gesty, które są bardziej wymowne niż słowa. 
Wychowywać, to przede wszystkim towarzyszyć procesom rozwoju, 
być obecnym na wiele sposobów, aby dzieci mogły zawsze liczyć 
na swoich rodziców. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w sen-
sie duchowym, a przede wszystkim „angażuje siebie” poprzez bycie 
w relacji. Ważne, aby jako ojciec i matka odnosić się do dzieci z auto-
rytetem zdobywanym dzień po dniu. Potrzebują one bezpieczeństwa, 
które pomoże im doświadczyć zaufania do was, w pięknie ich życia, 
w pewności, że nigdy nie są sami, cokolwiek by się nie wydarzyło.

Z drugiej strony, jak już wspomniałem, wzrosła świadomość 
tożsamości i misji świeckich w Kościele i w społeczeństwie. Waszą 
misją jest przekształcanie społeczeństwa poprzez obecność w świe-
cie pracy i zapewnienie, aby potrzeby rodzin były brane pod uwagę. 
Również we wspólnocie parafialnej i diecezjalnej małżonkowie po-
winni podejmować inicjatywę (primerear)3 ze swoimi propozycjami 
i kreatywnością, dążąc do komplementarności charyzmatów i powo-
łań jako wyrazu komunii kościelnej. W szczególności tej komunii 
„małżonków obok duszpasterzy, aby szli z innymi rodzinami, aby 

2 Przesłanie wideo do uczestników Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. 
Świeckich, Rodziny i Życia w ramach Roku „Rodzina Amoris laetitia” (9 czerwca 2021), 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 7 (434)/2021, s. 8.

3 Por. Adhortacja apost. Evangelii gaudium, nr 24.
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pomagali słabszym, aby głosili, że także w trudnościach Chrystus 
staje się obecny”4.

Dlatego zachęcam was, drodzy małżonkowie, do uczestnic-
twa w Kościele, zwłaszcza w duszpasterstwie rodzin. Ponieważ 
„współodpowiedzialność za misję wzywa […] małżonków i szafa-
rzy święceń, zwłaszcza biskupów, do owocnej współpracy w trosce 
i opiece nad Kościołami domowymi”5. Pamiętajmy, że rodzina jest 
„podstawową komórką społeczeństwa” (Adhortacja apost. Evangelii 
gaudium, nr 66). Małżeństwo jest rzeczywiście projektem budowania 
„kultury spotkania” (Encyklika Fratelli tutti, nr 216). Dlatego wła-
śnie zadaniem rodzin jest budowanie mostów między pokoleniami, 
aby przekazywać wartości, które budują człowieczeństwo. Potrzeba 
nowej kreatywności, aby pośród dzisiejszych wyzwań wyrażać war-
tości, które czynią z nas lud w naszych społeczeństwach i w Kościele, 
będącym Ludem Bożym.

Powołanie do małżeństwa jest wezwaniem do kierowania łodzią 
niestabilną, choć bezpieczną, ze względu na rzeczywistość sakra-
mentu, na niejednokrotnie wzburzonym morzu. Ileż razy, podob-
nie jak apostołowie, macie ochotę powiedzieć, a raczej zawołać: 
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38). Nie 
zapominajmy, że poprzez sakrament małżeństwa Jezus jest obecny 
w tej łodzi. On troszczy się o was, jest z wami w każdej chwili, we 
wzlotach i upadkach łodzi miotanej wodami. W innym fragmencie 
Ewangelii, pośród trudności, uczniowie widzą Jezusa zbliżającego 
się pośród burzy i przyjmują Go do łodzi. Podobnie i wy, gdy szaleje 
burza, pozwólcie Jezusowi wejść do łodzi, bo gdy „wszedł do nich 
do łodzi, wiatr się uciszył” (por. Mk 6, 51). Ważne, abyście razem 
wpatrywali się w Jezusa. Tylko w ten sposób możecie osiągnąć spo-
kój, przezwyciężyć konflikty i znaleźć rozwiązanie wielu waszych 
problemów. Nie dlatego, że znikną, lecz dlatego, że będziecie mogli 
zobaczyć je z innej perspektywy.

Jedynie powierzając się w ręce Pana, będziecie mogli żyć tym, co 
wydaje się niemożliwe. Drogą do tego jest uznanie własnej słabości 

4 Przesłanie wideo do uczestników Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. 
Świeckich, Rodziny i Życia w ramach Roku „Rodzina Amoris laetitia” (9 czerwca 2021), 
dz. cyt.

5 Tamże.
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i bezsilności, której doświadczamy w obliczu wielu sytuacji wokół 
nas, ale jednocześnie pewność, że dzięki temu siła Chrystusa objawia 
się w naszej słabości (por. 2 Kor 12, 9). To właśnie w czasie burzy 
apostołowie doszli do poznania godności królewskiej i boskości 
Jezusa, i nauczyli się w Nim pokładać nadzieję.

W świetle tych biblijnych odniesień, chciałbym skorzystać z oka-
zji, aby zastanowić się nad niektórymi trudnościami i szansami, ja-
kich doświadczyły rodziny w czasie pandemii. Zwiększyła się na 
przykład ilość czasu spędzanego razem, co stanowiło wyjątkową 
okazję do pielęgnowania dialogu w rodzinie. Oczywiście wymaga 
to szczególnego ćwiczenia się w cierpliwości. Niełatwo być razem 
przez cały dzień, kiedy trzeba pracować, uczyć się, odpoczywać 
i spędzać czas w tym samym domu. Niech nie pokona was zmęcze-
nie; niech moc miłości uczyni was zdolnymi do patrzenia bardziej na 
drugiego człowieka – na współmałżonka, na dzieci – niż na własne 
zmęczenie. Przypominam wam to, co napisałem w Amoris laetitia 
(por. nr 90-119), podejmując Pawłowy hymn o miłości (por. 1 Kor 
13, 1-13). Proście z uporem Świętą Rodzinę o ten dar; odczytujcie 
na nowo pochwałę miłości, aby inspirowała wasze decyzje i wasze 
działania (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6).

W ten sposób bycie razem nie będzie pokutą, ale schronieniem 
pośród burz. Niech rodzina będzie miejscem akceptacji i zrozumie-
nia. Zachowajcie w waszych sercach radę, której udzieliłem małżeń-
stwom w trzech słowach: „proszę, dziękuję i przepraszam”6. A kiedy 
pojawia się jakiś konflikt, „niech nigdy dzień rodziny nie kończy 
się bez pogodzenia się”7. Nie wstydźcie się uklęknąć razem przed 
Jezusem obecnym w Eucharystii, aby znaleźć chwile pokoju i wza-
jemnego spojrzenia pełnego czułości i dobroci. Albo wziąć drugą 
osobę za rękę, gdy jest trochę rozgniewana, i sprawić, by odwzajem-
niła wasz uśmiech. A może wieczorem przed snem odmówić razem 
na głos krótką modlitwę, wspólnie z Jezusem obecnym pośród was. 
Jednak dla niektórych małżeństw przebywanie razem, do którego 

6 Rozważanie podczas spotkania modlitewnego z rodzinami z okazji Roku Wiary 
(26 października 2013): AAS 105 (2013), 980; „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 
12 (357)/2013, s. 11; por. Posynodalna adhortacja apost. Amoris laetitia, nr 133.

7 Audiencja Generalna (13 maja 2015), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 
6 (373)/2015, s. 44; por. Posynodalna adhortacja apost. Amoris laetitia, nr 104.
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zostały zmuszone w czasie kwarantanny, było szczególnie trudne. 
Problemy, które już istniały, pogłębiały się, rodząc konflikty, które 
niejednokrotnie stawały się wręcz nie do zniesienia. Wielu doświad-
czyło nawet rozpadu związku trwającego w kryzysie, którego nie 
byli w stanie lub nie chcieli przezwyciężyć. Chciałbym również tym 
osobom okazać moją bliskość i miłość.

Rozpad relacji małżeńskiej jest źródłem wielu cierpień z powodu 
niesprostania wielu aspiracjom. Brak zrozumienia powoduje kłótnie 
i rany, które niełatwo naprawić. Także dzieciom nie można oszczę-
dzić bólu, gdy widzą, że ich rodzice nie są już razem. Mimo to nie 
przestawajcie szukać pomocy, aby konflikty mogły być w jakiś spo-
sób przezwyciężone i nie powodowały jeszcze większego cierpienia 
między wami, a waszymi dziećmi. Pan Jezus, w swoim nieskończo-
nym miłosierdziu podsunie wam sposób, jak iść naprzód pośród tak 
wielu trudności i smutków. Nie pomijajcie wzywania Go i szukania 
w Nim schronienia, światła na drogę, a we wspólnocie „ojcowskie-
go domu, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem” 
(Adhortacja apost. Evangelii gaudium, nr 47).

Nie zapominajcie, że przebaczenie leczy każdą ranę. Przebaczenie 
sobie nawzajem jest owocem wewnętrznej decyzji, która dojrzewa 
na modlitwie, w relacji z Bogiem, jako dar płynący z łaski, którą 
Chrystus napełnia małżonków, gdy ci pozwalają Mu działać, gdy 
zwracają się do Niego. Chrystus „przebywa” w waszym małżeństwie 
i czeka, aż otworzycie swoje serca na Niego, aby mógł podtrzymy-
wać was mocą swojej miłości, tak jak uczniów w łodzi. Nasza ludzka 
miłość jest słaba, potrzebuje siły wiernej miłości Jezusa. Z Nim rze-
czywiście będziecie mogli zbudować „dom na skale” (Mt 7, 24).

W związku z tym pozwólcie, że skieruję słowo do młodych, przy-
gotowujących się do małżeństwa. Jeśli przed pandemią trudno było 
narzeczonym planować przyszłość, ponieważ trudno było znaleźć 
stałą pracę, to teraz jeszcze bardziej wzrasta niepewność związana 
z zatrudnieniem. Zachęcam więc narzeczonych, aby się nie zniechę-
cali, aby mieli „twórczą odwagę”, jaką miał święty Józef, którego 
pamięć chciałem uczcić w tym roku, jemu poświęconym. Podobnie 
i wy, gdy chodzi o podejmowanie drogi małżeństwa, nawet jeśli ma-
cie niewiele środków, zawsze ufajcie Opatrzności, ponieważ „czasa-
mi to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, 
o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia” (List apost. Patris 
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corde, nr 5). Nie wahajcie się polegać na waszych rodzinach i wa-
szych przyjaźniach, na wspólnocie kościelnej, na parafii, aby w przy-
szłości żyć życiem małżeńskim i rodzinnym, ucząc się od tych, któ-
rzy już przeszli drogę, jaką wy rozpoczynacie.

Zanim zakończę, chciałbym przekazać specjalne pozdrowienia 
dla dziadków i babć, którzy w czasie izolacji nie mogli zobaczyć 
swoich wnuków i być z nimi, dla osób starszych, które jeszcze bar-
dziej cierpiały z powodu samotności. Rodzina nie może się obejść 
bez dziadków, są oni żywą pamięcią ludzkości, „ta pamięć może po-
móc nam w tworzeniu świata bardziej ludzkiego, bardziej otwartego 
na przyjęcie”8.

Niech św. Józef wzbudzi we wszystkich rodzinach twórczą od-
wagę, która jest tak potrzebna w tej zmieniającej się epoce, w której 
żyjemy, a Matka Boża niech wspiera w waszym małżeńskim życiu 
dzieło tworzenia kultury spotkania, tak pilnie potrzebnej dla prze-
zwyciężenia przeciwności i konfliktów, które kładą cień na nasze 
czasy. Liczne wyzwania nie mogą pozbawić radości tych, którzy 
wiedzą, że idą z Panem. Przeżywajcie intensywnie wasze powołanie. 
Nie pozwólcie, aby grymas smutku odmieniał wasze twarze. Twój 
małżonek czy twoja małżonka potrzebuje twojego uśmiechu. Wasze 
dzieci potrzebują waszych spojrzeń, które dodawałyby im otuchy. 
Duszpasterze i inne rodziny potrzebują waszej obecności i waszej 
radości: radości, która pochodzi od Pana!

Serdecznie was pozdrawiam, zachęcając was, abyście podążali 
naprzód przeżywając misję, którą powierzył nam Jezus, wytrwale 
trwając na modlitwie i „na łamaniu chleba” (Dz 2, 42). I proszę, pa-
miętajcie o mnie w modlitwie. Ja to czynię każdego dnia, modląc się 
za was.

Wasz brat

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 26 grudnia 2021 r., 
w święto Świętej Rodziny

Franciszek 
Papież

8 Orędzie na I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, „Ja jestem z tobą przez 
wszystkie dni” (31 maja 2021).
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D. KOMUNIKATY NUNCJATURY 
APOSTOLSKIEJ

1.  
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ 
W POLSCE. POZNAŃ: KS. JAN GLAPIAK – 

BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI 
POZNAŃSKIEJ

N. 6922/21

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. Jana Glapiaka, przewodniczącego referatu prawnego 
kurii metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidie-
cezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bisica.
Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

2.  
KOMUNIKAT NUNCJATURY 

APOSTOLSKIEJ W POLSCE. KATOWICE: 
BP ADRIAN GALBAS SAC – ARCYBISKUPEM 

KOADIUTOREM ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
N. 6874/21

Ojciec Święty Franciszek
mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej 
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Adriana 
Józefa GALBASA SAC, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytu-
larnej Naisso i posługi biskupa pomocniczego.
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski



II. DOKUMENTY KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI

1.  
TOTUS TUUS 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY 21. DNIA PAPIESKIEGO

Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia!
Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustan-

nie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym 
światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kry-
zysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przy-
czyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami 
takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi 
na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając 
niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywa-
ło ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. 
Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub 
też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lęka-
jąc się o byt swoich rodzin.

W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, 
człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie 
powinienem oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwa-
ła? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej 
Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten ka-
mień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). 
Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarów-
no w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie 
Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się 
tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.

Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez 
Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie Totus Tuus, widniejące w pa-
pieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają 
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całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. 
Wzywając orędownictwa Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, bę-
dziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeży-
wali dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Przypada 
on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę 
śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć 
sens dwóch ważnych słów, owych totus Tuus” – „cały Twój”, które 
ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponad-
czasową aktualność.

1. W czym się wyraża postawa totus Tuus?
Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela 

w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11). Maryja jako pierwsza dostrze-
ga trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa 
z prośbą o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 
2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując dokładnie Jego polecenia. 
W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego 
aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego 
powołania. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, w któ-
rym swe źródło mają rozważane przez nas słowa totus Tuus, pisze: 
„[…) nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa 
Chrystusa […]. A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja 
Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spo-
śród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem 
i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, 
s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie na-
dziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także ko-
nieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za 
Chrystusem w codzienności.

2. Macierzyńska troska Maryi
Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w ży-

ciu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl 
skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów 
[totus Tuus] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, 
straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne 
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powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką 
Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w cza-
sie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r.

Maryja i miłość do Niej były od początku obecne w dziejach na-
szego narodu, czego świadectwem jest pieśń „Bogurodzica”. Opieka 
Matki Bożej objawiała się z kolei w trudnych momentach naszej hi-
storii. Wystarczy przypomnieć cudowną obronę Jasnej Góry w czasie 
potopu szwedzkiego czy odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku. 
W okresie zaborów i okupacji jednoczyła Polaków ufna modlitwa 
i myśl, że naród nie zginie, póki ma swoją Królową. Potwierdziła 
to Maryja, objawiając się Gietrzwałdzie i przemawiając w języku 
polskim – w języku narodu, który nie miał wówczas swego państwa 
na mapach świata. Świadectwem bezgranicznego zawierzenia Maryi 
były postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku. Słowa 
kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwy-
cięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego na-
stępca Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał 
temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich.

Tak licznie rozsiane po ziemiach naszej Ojczyzny sanktuaria 
maryjne, będące celem pielgrzymek, świadczą o wielkiej ufności 
Polaków w orędownictwo Matki Bożej. Znakiem tego są również 
przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych 
domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz róża-
niec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy 
czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego ży-
cia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyń-
ską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie.

3. W szkole Maryjnego zawierzenia
Przez zawierzenie się Matce Bożej jesteśmy równocześnie za-

proszeni do szkoły Maryi (por. św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis 
Mariae, nr 1, 3, 14 i 43). W scenie Zwiastowania nasza Nauczycielka 
i Przewodniczka uczy nas całkowitego zaufania słowu Boga. Oznacza 
ono „zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie 
Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe – jak 
napisał św. Jan Paweł II. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować 
wbrew obowiązującym prądom. Lecz […] taki jest właśnie program 
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życia prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe 
Dni Młodzieży, Rzym, 13 grudnia 1987 r.).

Zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do dru-
giego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego 
i bezradnego. Tu także Maryja jest wzorem, śpiesząc z pomocą swo-
jej krewnej Elżbiecie. Ta miłość – tylko pozornie bezsilna – objawia 
się także w obecności na drodze krzyżowej i w momencie śmierci 
Pana Jezusa. Matka Najświętsza do końca – nawet w obliczu cier-
pienia i trwogi konania – jest blisko Swojego Syna. W Jej sercu – 
po śmierci Chrystusa – została przechowana wiara Kościoła, który 
wspierała Swoją modlitwą w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego. 
Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji jaśnieje jako wzór głoszenia 
Dobrej Nowiny.

Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem przekazała nam 
Maryja, zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. 
Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia 
– totus Tuus. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, 
uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną 
modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, 
chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. 
W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różań-
cowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec 
uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć 
Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. 
Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.

4. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II
W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi 

u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysią-
ce zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek 
i małych miejscowości całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat 
jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim świadectwie Tamara 
z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – mogę rozwijać swoje talen-
ty i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których poznałam 
dzięki Fundacji. Dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki 
Wam stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.
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W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy kościołach i w miej-
scach publicznych – będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wy-
jątkowy, budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich 
„żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obli-
czu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy 
szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję 
w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych 
aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten 
sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostat-
ków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XXI Dnia Papieskiego udzielamy 
wszystkim naszego pasterskiego błogosławieństwa.

Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

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

2.  
SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA 

LIST PASTERSKI W ZWIĄZKU Z XVI ZGROMADZENIEM 
OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW

Drogie Siostry, drodzy Bracia,
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć 

i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10, 45). To, usłyszane 
przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako 
streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako stresz-
czenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też 
pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub pró-
bują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni 
uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcie-
liby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla 
pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako 
okup za wielu” (Mk 10, 45).
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Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu 
Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – 
trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4, 14) i przez to wyzna-
wanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa 
– Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw 
warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą 
zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi czy raczej widzą tylko 
kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, 
ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mi-
kroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych ko-
ścielnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym 
czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej 
czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym no-
wym, co dzisiejsza Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak 
obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, bo przecież misja Chrystusa 
już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego tchnienie 
może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak 
Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, 
co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwró-
cić wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami 
i doświadczeniami?

Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół 
– od małych wspólnot wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diece-
zje, aż po jego wymiar powszechny – podążał drogami wskazanymi 
przez Ducha Świętego. Nim zabierzemy się za jakiekolwiek reformy, 
potrzebny jest nam rachunek sumienia z tego, jak ze sobą rozmawia-
my, jak nawzajem się słuchamy i jak rozeznajemy wolę Bożą? Nie 
tylko w sposób osobisty i indywidualny, ale także wspólnotowy.

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi 
synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, 
którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. 
Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnie-
niem Bożego Ducha (por. Dz 15, 1-33). Potem przez wiele wieków 
następcy Apostołów – biskupi –gromadzili się na synodach, by roze-
znawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody 
były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji.
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Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym do-
świadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną dro-
gą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez 
chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii 
karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują 
Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współod-
powiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną 
drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała 
miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wresz-
cie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl 
wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, 
duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od 
najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? Jak 
często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do 
takiego spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać sie-
bie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas odwagi, żeby 
wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha 
Świętego? Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, 
gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trudne? Papież proponuje, 
żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organiza-
cji Kościoła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, 
stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach. I jeszcze jedno pytanie, 
które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy 
o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, 
bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni 
w „głównym nurcie” życia Kościoła?

Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie 
do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch 
Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3, 8) i ko-
gokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie. Wykluczenie kogoś 
ze wspólnotowego rozeznania może więc oznaczać pozbawienie się 
możliwości rozpoznania woli Bożej. Synodalne podejmowanie decy-
zji nie jest łatwe, bo zakłada, że głos Ducha wychodzący od jednego 
członka wspólnoty zostanie potem rozpoznany przez pozostałych, 
w których działa przecież ten sam Duch. Cierpliwość w słuchaniu 
i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych 
przekonań, ale do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze 
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nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji 
różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący 
władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie 
zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele rację ma Duch 
Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by 
rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać.

Ten ideał nie jest łatwy do osiągnięcia. W Kościele istnieją – tak-
że na mocy prawa – struktury synodalnego rozeznania, jak na przy-
kład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów. 
Niestety nie zawsze i nie wszędzie są one rzeczywistym doświad-
czeniem wspólnotowej drogi rozeznania świeckich i duchownych, 
przełożonych i podwładnych. Nie zawsze i nie wszędzie w Kościele 
szuka się głosów z peryferii. Nie zawsze i nie wszędzie wysłuchu-
je się z miłością i szacunkiem ludzi zranionych, odrzucanych, mało 
znaczących w oczach świata. Proponowany przez Papieża rachunek 
sumienia z synodalności może nam pomóc w zmierzeniu się z tymi 
problemami. Ale pomoże tylko wtedy, gdy spróbujemy w naszych 
wspólnotach – od najmniejszych po największe – szczerze porozma-
wiać. Tam, gdzie zaufanie zostało z jakiegoś powodu nadszarpnięte, 
będzie to bardzo trudne. Nie ma jednak lepszego sposobu na odbudo-
wę zaufania, jak spotkanie, bycie razem, cierpliwy dialog, któremu 
towarzyszy świadomość Bożej obecności.

Realizacja papieskiego zaproszenia do uczestnictwa w synodzie 
wymaga oczywiście także pewnej organizacji. Chodzi bowiem nie 
tylko o same spotkania i rozmowy we wspólnotach, choć już one są 
wielką wartością. Synod ma być też okazją do uświadomienia sobie, 
gdzie jesteśmy na drodze budowania synodalnej wrażliwości, czyli 
do wskazania, jakie napotykamy trudności, a jakie mamy dobre 
praktyki i doświadczenia? Głosy z synodalnego dialogu we wspólno-
tach lokalnych trzeba będzie zebrać, podsumować, przekazać dalej. 
Wkrótce zatem parafie powinny otrzymać szczegółowe informacje 
na temat przebiegu diecezjalnego etapu synodu, który potrwa kilka 
najbliższych miesięcy.

Nie trzeba jednak czekać na wytyczne organizacyjne, by zacząć 
rozmawiać. Można zacząć od wspólnot rodzinnych i dialogu małżeń-
skiego. Można porozmawiać z sąsiadami, czy koleżankami i kolega-
mi z pracy. Można już włączyć pytanie o to, jak wspólnie szukamy 
woli Bożej, w tematy spotkań wspólnot parafialnych, zakonnych, 
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diecezjalnych. A przede wszystkim można i trzeba w modlitwie 
osobistej i wspólnotowej wzywać Ducha Świętego, aby towarzyszył 
swoim tchnieniem wszystkim synodalnym rozmowom. Żeby pod-
powiadał, jak włączać do dialogu tych, którzy trzymają się z boku, 
albo którzy zostali zepchnięci na peryferie naszych wspólnot. Żeby 
otwierał nam serca na to, co mają do powiedzenia inni. Żeby uczył 
słuchania cierpliwego, empatycznego, wytrwałego oraz mówienia 
pokornego i odważnego zarazem. Żeby umacniał Kościół w męż-
nym wyznawaniu wiary (por. Hbr 4, 14), czyli w ukazywaniu światu 
Chrystusa, który „nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45).

„Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Twoje Imię. 
Pokaż nam drogę, którą powinniśmy iść i naucz jak nią podążać”!

Prosimy o Wasze życzliwe i żywe uczestnictwo w synodzie oraz 
życzymy wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań.

Na wspólną drogę z serca błogosławimy, w imię Ojca, i Syna, 
i Ducha Świętego!

Warszawa, dnia 7 października 2021 r.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

3. 
LIST RADY KEP DS. RODZINY 

NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! 
Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia 

naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez 
rodziców w świątyni opowiada o relacjach, jakie łączyły Maryję, 
Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśli-
wej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. 
Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, 
umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszu-
kiwania Bożej woli w codziennym życiu.
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Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach 
i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa 
zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa 
otrzymują pomoc od Boga: to, co ludzkie i kruche zostaje potwier-
dzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych 
szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących 
się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne 
uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby na-
iwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają 
rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed 
odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane 
są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako 
związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla 
właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eks-
perymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto 
więc przypomnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła 
na temat małżeństwa i rodziny.

Rodzina Bogiem silna
Święty Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową 

drogę Kościoła (List do Rodzin, nr 2). Rodzina jest w wymiarze ogól-
nospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspól-
notą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, 
że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości (Familiaris consortio, 
nr 1). Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej 
rodzą się życiowe powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgod-
nie z zamysłem Boga jest drogą prowadzącą do zbawienia. Pomimo 
kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej miłości małżeńskiej 
i bezpiecznej rodziny jest wciąż zapisane głęboko w sercu człowieka.

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał 
rodziny, aby były silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne 
pokonać trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze. 
Znaczenie rodziny staje się w pełni zrozumiałe dopiero w powiązaniu 
z Bożym Narodzeniem i osobą Jezusa Chrystusa. W Chrystusie za-
wiera się pełna prawda o człowieku, widzianym zarówno w perspek-
tywie tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia. Ten, który jest „ob-
razem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), jest zarazem doskonałym 
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człowiekiem. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu czło-
wiekowi. Wzrastał w Nazarecie w zaciszu środowiska domowego, 
wśród codziennych zajęć, modlitwy i kontaktów z sąsiadami. Jego 
rodzina przyjęła i strzegła Go z miłością, wprowadzała w życie w po-
słuszeństwie wobec tradycji religijnej i towarzyszyła Mu aż do osią-
gnięcia dojrzałości i rozpoczęcia publicznej działalności. W rodzinie 
Jezus „czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi” 
(Łk 2, 52).

Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku 
z ludzką rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie może wy-
darzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest swoistym 
sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg. Szczególnym wyróżnieniem 
dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, 
a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu 
rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem 
domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele 
razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodzi-
ną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. 
Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście 
relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.

Zadania rodziny
Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest 

komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa, czyli jedność mat-
ki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina, zapoczątkowana w przymierzu 
małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Zatem 
rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku 
ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dążeń osób ją tworzących. 
Podejmując te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie 
Chrystusa – nauczyciela, kapłana i pasterza.

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizo-
wana i ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem 
Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to 
słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną 
w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów 
kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.

Rodzina spełnia zadania wychowawcze, przede wszystkim przez 
dawania dobrego przykładu, przyznawanie się do błędów, unikanie 
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fałszywych kompromisów i uczenie dzieci szeroko pojętej odpo-
wiedzialności. Wychowanie religijne i katecheza udzielana przez 
matkę, ojca, babcię, dziadka i starsze rodzeństwo czynią z rodziny 
prawdziwą wspólnotę wiary. Rodzice mają prawo wybrać dla dzieci 
taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada 
ich własnym przekonaniom! Względem tych praw i obowiązków 
społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają 
rolę pomocniczą.

W rodzinie realizuje się posługa liturgiczna przez kapłaństwo 
powszechne ojca, matki, dzieci oraz innych krewnych (Katechizm 
Kościoła Katolickiego, nr 1657). Każdy spełnia w rodzinie charak-
terystyczne dla siebie zadania. W praktyce polega to na świadomym 
i aktywnym uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty 
i pojednania oraz w innych sakramentach. Ważnym zadaniem jest 
praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, wspólnotowe 
świętowanie niedzieli, jubileuszy, rocznic rodzinnych, uroczysto-
ści kościelnych i rodzinnych, a także codzienna ofiara z siebie oraz 
wspólnotowe dźwiganie krzyża cierpienia, trosk i niedogodności.

Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystywa-
nie czasu wolnego, który został człowiekowi dany dla odpoczynku, 
ale i wszechstronnego rozwoju w sferze szeroko pojętej kultury. 
Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu oraz dyskusja na temat 
przeczytanych treści, obejrzanych programów, sztuk teatralnych lub 
filmów. Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność roztropnego 
i krytycznego korzystania z Internetu.

Zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie du-
cha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności i zazdrości. 
Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec 
najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko 
parafialne (por. Familiaris consortio, nr 56-71). Rodzina jest też 
naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, 
przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrze-
bującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem 
według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowie-
dzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski 
o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za 
przyszłość świata.
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Rodzina drogą do świętości
Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości 

chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie do święto-
ści i uczestniczą w życiu i misji Kościoła. W ciągu wieków zapew-
ne wiele małżeństw i rodzin żyło w świętości. Również dzisiaj nie 
brakuje ludzi głębokiej wiary, którzy w małżeństwie i rodzinie zmie-
rzają do świętości przez sumienne i pełne oddania spełnianie swoich 
obowiązków. Papież Franciszek nazwał ich świętymi z sąsiedztwa. 
Świętość niektórych z nich została potwierdzona przez Kościół, aby 
byli dla nas przykładem i pomocą.

Biblia wskazuje na świętych małżonków, takich jak Elżbieta 
i Zachariasz, rodziców św. Jana Chrzciciela, a Tradycja pokazuje 
nam przykład Anny i Joachima, rodziców Matki Bożej. Wielu mał-
żonków wynoszono na ołtarze, ale dopiero św. Jan Paweł II, papież 
rodziny, w 2001 roku beatyfikował małżeństwo Marię i Luigiego 
Beltrame Quatrocchich, wskazując, że osiągnęli świętość właśnie 
w życiu rodzinnym i małżeńskim. Była to pierwsza w historii be-
atyfikacja małżonków dokonana w tym samym czasie i jednym ak-
tem. W 2008 roku w Lisieux odbyła się beatyfikacja Zelii i Ludwika 
Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W Polsce mamy nadzieję na beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa 
Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci, z których jedno żyło pod 
sercem matki. Mieszkali oni w Markowej na Podkarpaciu. W czasie 
II wojny światowej bezinteresownie udzielili schronienia Żydom za 
co ponieśli męczeńską śmierć, gdyż wyżej od własnych spraw cenili 
wierność przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Rozpoczął się także 
proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców św. Jana 
Pawła II.

Przykłady świętych małżonków i rodzin przekonują, że pomimo 
trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać wiernym 
Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również 
uczciwym i dobrym człowiekiem. Papież Franciszek przypomniał tę 
prawdę w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, którą 
rozpoczął takimi słowami: „radość przeżywana w rodzinach jest tak-
że radością Kościoła… Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, 
pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych 
i motywuje Kościół” (nr 1). Dlatego chrześcijańskie nauczanie na 
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temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wska-
zuje drogę odnowy.

Z tego też powodu Kościół uznaje troskę o rodziny za jedno ze 
swych najistotniejszych zadań, za „pierwszą i z wielu względów naj-
ważniejszą drogę posłannictwa i posługi” (List do Rodzin, nr 1-2). 
Pomoc duszpasterska jest niezbędna najpierw wobec tych osób, które 
znają wartość rodziny i chcą pozostawać wierne nauczaniu kościelne-
mu, ale również potrzebują tej pomocy rodziny, które są zagubione, 
poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swo-
jego powołania. Każdy kto szczerze pragnie Boga i otwiera się na 
wspólnotę Kościoła, powinien zostać przyjęty. Takie osoby wyma-
gają także towarzyszenia i rozeznawania w dochodzeniu do prawdy 
oraz integracji ze wspólnotą wiary (por. Amoris letitia, nr 291-312).

Zakończmy nasze rozważanie słowami modlitwy do Świętej 
Rodziny z adhortacji Amoris laetitia:

„Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej 
w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, 

zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo 
zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim 
świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru 

rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie 
naszego błagania! Amen” (AL 325).

Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość naszym 
rodzinom. Z modlitwą i błogosławieństwem.

Toruń, 26 grudnia 2021 r.

Bp Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny
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4. 
KOMUNIKAT  

Z 390. ZEBRANIA PLENARNEGO KEP

W dniach 18 i 19 listopada 2021 r., pod przewodnictwem abpa 
Stanisława Gądeckiego, odbyło się na Jasnej Górze 390. Zebranie 
Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. Jednym z głównych tematów obrad było podsumowanie za-
kończonej niedawno wizyty ad limina Apostolorum, która odbyła się 
w Rzymie w dniach od 4 do 29 października. Duchowy wymiar wi-
zyty podkreślały codzienne celebracje w czterech bazylikach więk-
szych Rzymu oraz przy grobie św. Jana Pawła II. Najważniejszym 
wydarzeniem były spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, pod-
czas których Papież podejmował wskazane przez biskupów tematy, 
często odwołując się do własnego doświadczenia. Wskazywał, jak 
wsłuchiwać się w głos bliźniego, prowadzić pokorny dialog i tworzyć 
wspólnotę otwierającą się na działanie Ducha Świętego, zapraszając 
równocześnie do uczestnictwa w budowaniu Kościoła synodalnego. 
Wizyta ta była dla biskupów impulsem do dalszej głębokiej refleksji 
nad sprawami ważnymi dla Kościoła w Polsce, odnową wiary i za-
chętą do konkretnych działań duszpasterskich. Swoją wdzięczność 
za tę ojcowską, merytoryczną i twórczą atmosferę spotkań biskupi 
wyrazili w skierowanym do Ojca Świętego liście. 

2. Wiele miejsca poświęcono rozpoczętemu 9 i 10 października 
Synodowi Biskupów zwołanemu pod hasłem: „Ku Kościołowi syno-
dalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Z uwagą wysłuchano głosu 
prof. Aleksandra Bańki, który – z mandatu Konferencji Episkopatu 
Polski ‒ uczestniczył w inauguracji Synodu w Rzymie. Biskupi po-
strzegają Synod jako szansę do głębokiej, szczerej i wspólnotowej 
refleksji nad aktualną sytuacją Kościoła. Widzą w nim też zapro-
szenie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do 
Kościoła, by go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicz-
nym. Biskupi gorąco zachęcają wszystkich wiernych, duchownych 
i świeckich, do odważnego i aktywnego włączenia się w prace syno-
dalne. Zapraszają także osoby do Kościoła zdystansowane, zranione, 
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mające poczucie zmarginalizowania lub odrzucenia. Będą również 
wdzięczni za głosy płynące spoza wspólnoty katolickiej, które mogą 
pomóc Kościołowi w jego odnowie, odczytywaniu znaków czasu 
i w skuteczniejszej realizacji jego misji. 

3. Biskupi dyskutowali również nad sprawami polskich rodzin. 
Zachęcają, by Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, któ-
ra w tym roku przypada 26 grudnia, była dniem odnowienia przyrze-
czeń małżeńskich oraz szczególnej modlitwy w intencji małżeństw 
i rodzin. Podjęto również kwestię przygotowań do X Światowego 
Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym, które odbędzie się w dniach 
22-26 czerwca 2022 r. w Rzymie. Jego tematem będzie miłość ro-
dzinna jako powołanie i droga do świętości. W tym samym czasie 
odbędą się spotkania rodzin w różnych formach we wszystkich die-
cezjach. Biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym 
w duszpasterstwo rodzin, a także tym, którzy troszczą się o ludzkie 
życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślono znaczenie ro-
dzin adopcyjnych i zastępczych, dzięki którym dzieci mogą odzyskać 
normalny dom i możliwość wszechstronnego rozwoju. 

4. Z wielką uwagą biskupi analizowali skomplikowaną sytuację na 
granicy polsko-białoruskiej. W pełni poparli wyrażone 10 listopada 
stanowisko Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego sta-
nowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowa-
dzenia działań przeciwko suwerenności Polski. Biskupi przypominają, 
że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań 
politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. Równocześnie 
wyrażają wdzięczność funkcjonariuszom służb mundurowych, Straży 
Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, którzy w tej bardzo trudnej sy-
tuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych 
granic i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na 
terytorium Polski. Słowa uznania i wdzięczności wyrażają także pod 
adresem mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii, dzia-
łających tam skutecznie placówek Caritas, wolontariuszy organizacji 
pozarządowych, za medyczną i humanitarną pomoc okazaną migran-
tom, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia nad samą granicą, jak i w ośrodkach dla 
cudzoziemców. W tym duchu biskupi zwracają się do rządzących, by 
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skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, 
podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie 
przybysza i udzielenia mu, w duchu Ewangelii, koniecznego wspar-
cia. Usilnie proszą o umożliwienie dostępu do potrzebujących tak 
teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego. 

5. Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podkreślają, że nie ma 
sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic 
i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie 
ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patrio-
tyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu 
w potrzebie, w duchu dobrego Samarytanina. Stąd też biskupi apelują 
o dialog i pojednanie w życiu społecznym i politycznym, w mediach 
i w debacie publicznej, o odstąpienie od języka nienawiści i przeja-
wów nietolerancji. Proszą, by szukać dobra każdego człowieka i oce-
niać rzeczywistość w optyce Ewangelii. Zdecydowanie potępiają 
też wszelkie działania nacechowane pogardą tak do poszczególnych 
osób, jak i całych grup, czego przykładem jest zamordowanie księdza 
w Siedlcach, profanacja i zniszczenie krzyża w Zielonej Górze czy 
niedawne zachowania antysemickie w Kaliszu związane ze spale-
niem kopii Statutu Kaliskiego. 

6. Biskupi proszą wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w in-
tencji pokoju i pojednania w naszej Ojczyźnie. Zbliżający się czas 
Adwentu może być daną nam po raz kolejny okazją do osobistego 
nawrócenia i uczynków miłosierdzia. Niech będzie to także czas 
modlitwy o ustanie pandemii, której skutki wszyscy odczuwamy. 
Biskupi ponawiają wcześniejsze apele o podjęcie roztropnej decyzji 
o szczepieniach w trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoje 
i innych. Dziękują również wszystkim, którzy z poświęceniem trosz-
czą się o chorych. Wstawiennictwu Jasnogórskiej Pani oraz nowych 
polskich błogosławionych polecają wszystkich Rodaków w kraju i za 
granicą, udzielając im pasterskiego błogosławieństwa.

Jasna Góra, 19 listopada 2021 r.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 390. Zebraniu Plenarnym KEP
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5. 
DEKRET OGÓLNY KEP W SPRAWIE WIEKU 

I PRZYMIOTÓW KANDYDATÓW DO POSŁUGI 
STAŁEGO LEKTORATU I AKOLITATU,  

NIE BĘDĄCYCH KANDYDATAMI DO ŚWIĘCEŃ

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania 
Plenarnego, odbywającego się w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
w dniu 11 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 455 oraz kan. 
230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z Listem 
Apostolskim w formie motu proprio Spiritus Domini Ojca 
Świętego Franciszka o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego na temat dopuszczenia osób płci żeńskiej d o urzę-
dowej posługi lektoratu i akolitatu, niniejszym ustala wiek i przy-
mioty osób, mających przyjąć posługę stałego lektoratu i ako-
litatu. Dekret niniejszy dotyczy osób, które nie są kandydatami 
do święceń.

1. Odnośnie do wieku ustala się, że ze względu na ważne za-
dania, jakie Kościół powierza ustanowionym stałym lektorom 
i akolitom, oraz ze względu na stałość tych posług, można posług 
stałego lektoratu i akolitatu udzielić kandydatom i kandydatkom, 
którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia.

2. Odnośnie do przymiotów, jakie powinni posiadać kandydaci 
i kandydatki do posług stałego lektora i akolity – którzy muszą 
być przede wszystkim osobami ochrzczonymi i bierzmowany-
mi – powinni oni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, 
apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością 
i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowa-
niem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa 
Kościołowi. Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty 
intelektualne, wystarczającą wiedzę o tej posłudze w Kościele, 
wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy 
z innymi. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez 
wiernych wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać 
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powierzone im zadania. Do pełnienia swych zadań powinni być 
przygotowani przez odpowiednią formację.

3. Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu re-
cognitio Stolicy Apostolskiej.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

6. 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROMULGACJI 

I WEJŚCIA W ŻYCIE DEKRETU OGÓLNEGO 
KEP W SPRAWIE WIEKU I PRZYMIOTÓW 
KANDYDATÓW DO POSŁUGI STAŁEGO 

LEKTORATU I AKOLITATU, NIE BĘDĄCYCH 
KANDYDATAMI DO ŚWIĘCEŃ

SEP – D/2.7.6-24

W związku z udzieleniem w dniu 13 października 2021 r. 
przez Kongregację ds. Biskupów recognitio dla Dekretu ogólnego 
Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kan-
dydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kan-
dydatami do święceń, przyjętego 11 czerwca 2021 r., podczas 389. 
Zebrania Plenarnego KEP, w dniu dzisiejszym, tj. 3 grudnia 2021 r., 
poprzez zamieszczenie ww. Dekretu na oficjalnej stronie interneto-
wej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) w zakładce 
AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja. 

Na mocy pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie wieku i przymiotów 
kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących 
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kandydatami do święceń określam, że wejdzie on w życie 12 grudnia 
2021 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP
ks. Jarosław Mrówczyński

Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

7. 
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO WS. 
POMOCY HUMANITARNEJ DLA MIGRANTÓW

W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni na polskiej granicy – nie-
dawno obchodzony 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 
– staje się dla mnie stosowną okazją do ponownego przypomnienia 
chrześcijańskich zadań w stosunku do przybyszów i szukania roz-
wiązań służących dobru wspólnemu. Jako chrześcijanie musimy 
być bowiem przekonani, że prawo i obowiązek obrony granic pań-
stwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy 
znaleźli się w dramatycznej sytuacji „bez wyjścia” jako zakładnicy 
geopolitycznych rozgrywek niektórych polityków.

Pomoc humanitarna 
Kościół katolicki nie może zaprzestać przypominania, że słowa 

Jezusa: „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25, 35) zacho-
wują ważność w każdym czasie i w każdych historycznych okolicz-
nościach. Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, 
jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny 
stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak 
i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych. 
Niezbywalna godność każdego człowieka, bez względu na jego 
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status, pochodzenie czy wyznanie oraz prawo miłości braterskiej 
przynaglają nas do niesienia im pomocy. Humanitarna wrażliwość 
jest bowiem przejawem naszego człowieczeństwa.

Papież Franciszek przypomina, że „migranci i uchodźcy nie są 
pionkami na szachownicy ludzkości. Są to dzieci, kobiety i męż-
czyźni, którzy opuszczają bądź są zmuszeni do opuszczenia swoich 
domów z różnych powodów, którzy mają takie samo słuszne pragnie-
nie, by umieć więcej, by mieć więcej, ale przede wszystkim, by wię-
cej być” (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 2014). 
Respektując państwowe i międzynarodowe prawodawstwo, jesteśmy 
zobowiązani do dania im odpowiedzi na to pragnienie.

Obowiązkiem władz jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze 
strony osób usiłujących przekroczyć granice państwowe, nie można 
jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogól-
nień, że „każdy uchodźca to potencjalny terrorysta”.

Szukanie rozwiązań 
Wyrażam wdzięczność Caritas Polska, służbom państwowym, 

Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, lokalnym społecznościom, or-
ganizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, którzy – na miarę 
swoich sił i możliwości – służą pomocą ludziom w potrzebie. Sprawa 
tej wagi wymaga ogólnospołecznej mobilizacji i solidarnego zaanga-
żowania. Każda pomoc udzielona ludziom znajdującym się w potrze-
bie jest cennym świadectwem braterstwa i solidarności.

Kościół katolicki w Polsce deklaruje gotowość włączenia się w po-
szukiwanie jak najlepszych rozwiązań, które – mieszcząc się w ramach 
porządku prawnego – służyć będą szeroko rozumianemu dobru wspól-
nemu. Chcę więc zaapelować o zgodę na uruchomienie korytarzy 
humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 r. deklaruje 
Caritas Polska. Ten sprawdzony już w innych państwach mechanizm 
pozwala w bezpieczny, w pełni kontrolowany sposób nieść konkretną 
pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom wojen i prześladowań.

Podobnie też rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodź-
ców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju 
docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku naszym sio-
strom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają 
poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, 
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za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi do-
stania się do wymarzonego raju w Europie.

Dziękując za pomoc okazaną Afgańczykom kilka tygodni temu, 
dziś apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy służbę i pomoc 
cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę 
na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym 
naszej wiary. Każdy z nas może i powinien stać się w swoim środo-
wisku promotorem międzyludzkiej solidarności. Proszę więc wszyst-
kich o modlitwę za uchodźców i migrantów, ale także za nas samych, 
abyśmy umieli mądrze, w duchu chrześcijańskiego braterstwa, odpo-
wiedzieć na to coraz bardziej wymagające wyzwanie. „O Panie, uczyń 
z nas narzędzia Twojego pokoju…” (Modlitwa franciszkańska).

Warszawa, 4 października 2021 r.,
w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

8.  
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP 

ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO 
WS. OGÓLNOPOLSKIEJ ZBIÓRKI 

NA RZECZ MIGRANTÓW

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji 
na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przyby-
cia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowe-
go i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośred-
nictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. 
imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom. 
W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzo-
ziemców, wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, 
w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygra-
nicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.
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Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do 
wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską 
zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po 
wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane 
podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas 
Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygra-
nicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej 
integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. 
W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wol-
no nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba oka-
zać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka 
na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.

Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za 
wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych 
okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za 
polityków, Polaków i Białorusinów.

Warszawa, dnia 8 listopada 2021 r.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

9. 
AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO 

I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI*

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy 
Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

* Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce dokonał przewodniczący KEP abp Stanisław 
Gądecki 7 października 2021 r. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
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O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawie-
dliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłu-
szeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami 
ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpie-
czeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej 
ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech 
Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, 
podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego 
woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w prze-
mianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpo-
wiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi 
obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr 
i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca 
płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, sła-
bymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy 
służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy 
tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili 
usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła 
ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłacza-
jące serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce 
ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja 
– uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśla-
dowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła 
Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje 
wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewod-
nikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy 
Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak 
i w śmierci. Amen.
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10. 
OŚWIADCZENIE RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE 

APELU PAPIEŻA FRANCISZKA

Ojciec Święty Franciszek, po wizycie na Cyprze i w Grecji, za-
apelował do krajów europejskich o umożliwienie Kościołom lokal-
nym, w tym zgromadzeniom zakonnym i organizacjom katolickim, 
przyjęcie u siebie osób pilnie potrzebujących solidarnej pomocy 
wspólnoty międzynarodowej.

Kościół w Polsce wspiera to papieskie wezwanie. Jesteśmy goto-
wi pomagać, w oparciu o istniejące możliwości prawne i w zgodzie 
z obowiązującymi państwowymi przepisami migracyjnymi, tym 
wszystkim, którzy wyrażą wolę przybycia i osiedlenia się w naszym 
kraju. Chodzi zarówno o ich przyjęcie i zapewnienie niezbędnego 
wsparcia socjalnego, jak też o długofalową pomoc w ich integracji 
w naszym społeczeństwie (nauka języka polskiego i przygotowa-
nie do podjęcia pracy w Polsce). Tego typu pomoc Caritas oferuje 
od wielu lat mieszkającym już i pracującym w Polsce imigrantom. 
Pomoc ta będzie kontynuowana i rozwijana.

Prosimy też wszystkich Rodaków o modlitwę w intencji znajdują-
cych się w potrzebie migrantów w Europie i na całym świecie.

Warszawa, 22 grudnia 2021 r.

W imieniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP



III. DOKUMENTY BISKUPA 
ŚWIDNICKIEGO

1. 
CAŁA NASZA NADZIEJA JEST W RÓŻAŃCU 

LIST BISKUPA DO WSPÓLNOT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Drodzy członkowie wspólnot Żywego Różańca! 
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 
W tym szczególnym czasie ulicami wielu miast w Polsce przecho-
dzą procesje różańcowe. Modlimy się o zwycięstwo dobra w naszej 
Ojczyźnie, a także o to, aby chronione było życie od poczęcia do na-
turalnej śmierci. Modlimy się w intencji polskich rodzin, by potrafiły 
i chciały przekazać młodemu pokoleniu niezachwianą wiarę.

W czasie, gdy w Polsce trwa zmasowany atak na wszystko, co 
katolickie, chrześcijańskie, gdy podejmowane są próby podważania 
autorytetu Kościoła, różnymi sposobami narzucana jest złowroga 
ideologia, uczestnicy różańcowej modlitwy pragną uprosić Matkę 
Najświętszą, aby okryła płaszczem swojej opieki naszą Ojczyznę.

1. Różaniec darem Maryi
Wiemy dobrze z doświadczenia naszego życia, że każda mama 

daje dziecku to, co najlepsze. Maryja, nasza Mama i Królowa Polski, 
Strażniczka Wiary daje nam do rąk pomoc w postaci Różańca świę-
tego. Wraz z całym Narodem stajemy w wielu miejscach naszego 
kraju, trzymając w jednej ręce krzyż, a w drugiej różaniec święty. 
Chcemy w ten sposób powierzyć naszą Ojczyznę Jezusowi przez 
wstawiennictwo Matki Najświętszej, wsłuchując się w przesłanie, 
które kieruje do nas z Gietrzwałdu: „Życzę sobie, abyście codzien-
nie odmawiali Różaniec!”. Błogosławiony o. Honorat Koźmiński 
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powiedział kiedyś, że „gdyby Polacy przed laty w Gietrzwałdzie 
posłuchali Matkę Najświętszą, odmawiali nieustannie Różaniec, nie 
musieliby walczyć o wolność Polski. Mieliby ją wolną bez walki”.

W tej pełnej życia modlitwie pragniemy modlić się o to, aby 
w Polsce nie było ludzi płaczących, samotnych i smutnych; chcemy 
prosić o trzeźwość Polaków, o kulturę języka i dialogu, o cud na-
rodowej jedności i uporządkowanie życia moralnego. Matka Boża 
podaje nam Różaniec, który jest skutecznym lekarstwem na wszyst-
kie niebezpieczeństwa. Wielokrotnie przypomina nam o tym Ojciec 
Święty Franciszek, który uczy: „Kiedy szatan i złe moce starały 
się sprowadzić na nas klęski i prześladowania, Najświętsza Maryja 
Panna zawsze przychodziła na ratunek zarówno Kościołowi, jak i ca-
łej ludzkości. Matka Kościoła broni swoje dzieci, okazując im wiel-
ką miłość. Również w tych trudnych czasach Maryja prowadzi nas 
do Chrystusa”.

2. Rocznica wydarzenia spod Lepanto
Gdy mówimy o modlitwie różańcowej, to wypada wspomnieć 

wydarzenie sprzed 450 lat, kiedy to pod Lepanto rozegrała się bitwa 
morska (7 października 1571 r.). Miała ona zadecydować o losach 
ówczesnego świata. Wtedy to święty Papież Pius V wezwał cały 
Kościół do modlitwy różańcowej. Została ona podjęta publicznie, 
organizowano procesje różańcowe. Dokonał się cud. Wbrew wszel-
kim przesłankom ta bitwa zakończyła się zwycięstwem nielicznych 
wojsk chrześcijańskich. Jej wynik był jednak zgodny z logiką Bożą, 
bowiem zwyciężyła wielka chrześcijańska „armia”: wojsko różań-
cowe, które z lądu wspierało walczących na morzu. Tej logice dali 
najpiękniejszy wyraz Wenecjanie, którzy po bitwie wznieśli w swym 
mieście kaplicę Matki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach wypisali 
słowa, które przeszły do legendy: „Nie odwaga, nie broń, nie dowód-
cy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”.

Widać wyraźnie, jak wielką moc ma publiczne odmawianie 
Różańca świętego. Modlitwa jednego człowieka potrafi wiele zmie-
nić, a cóż dopiero wspólnotowa modlitwa nas wszystkich. Dzisiaj 
jest to tak bardzo ważne: konieczne jest nasze świadectwo wiary 
w Jezusa. Pamiętajmy: dla Boga nie ma nic niemożliwego!
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3. Różaniec pulsuje ludzkim życiem
Chociaż Różaniec swoimi korzeniami sięga dawnych czasów, 

jego popularność i żywotność stale rosną. Trzeba, abyśmy odkry-
li tę szczególną formę modlitwy w roku beatyfikacji kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który uczył nas, że Różaniec 
,,może być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codzien-
nym życiu. […] I gdy my na tyle problemów rady nie mamy, zostaje 
jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam 
przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. […] Módlmy się za 
tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych 
plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może 
pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką”.

Różaniec naprawdę pulsuje ludzkim życiem. Spróbujmy zatem 
nasze codzienne życie zharmonizować z rytmem życia Bożego. 
Nie bójcie się sięgać po różaniec! Nie wstydźcie się różańca! Wiele 
osób przechodząc przez trudne momenty swojego życia, chwyta się 
Różańca. Można spotykać coraz więcej takich, którzy powiadają: 
„wychowałem się w katolickiej rodzinie, ale dopiero od niedawna 
zacząłem modlić się na różańcu. Wiele w życiu już osiągnąłem, wie-
le się też nauczyłem, ale dopiero teraz odkrywam, co w życiu jest 
tak naprawdę najważniejsze. Sięgnąłem po Różaniec i ta modlitwa 
wniosła ogromny pokój do mojego serca, do całego mojego życia; 
pomogła mi to życie uporządkować i uczynić je pełnym.

Wielu przeciwników tej modlitwy chciałoby uczynić Różaniec 
średniowiecznym przeżytkiem. Jednak Różaniec nie jest praktyką 
związaną z przeszłością, jako modlitwa dawnych czasów, o której 
należy myśleć z nostalgią. Różaniec przeżywa swoją nową wiosnę. 
Niewątpliwie „jest to najwymowniejszy dowód miłości, jaką mło-
de pokolenia darzą Jezusa i Jego Matkę Maryję” (Ojciec Święty 
Benedykt XVI).

4. Różaniec ma moc oddalania zła
Różaniec ma też moc oddalania zła. To wyraźny znak działania 

Ducha Świętego, który chce pobudzić wspólnotę Kościoła do się-
gnięcia po tę szczególną formę modlitwy. Sam sposób odmawiania 
różańca, angażujący umysł, wyobraźnię i uczucia, jest źródłem we-
wnętrznego ładu, pokoju. W tajemnicach różańcowych każdy może 
odnaleźć siebie ze swoimi problemami.
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Święty Ojciec Pio wyznał, że „Różaniec to miecz przeciw złu, 
które chce nad nami zapanować. Trwanie z Maryją przy Jezusie 
uzbraja mnie do walki z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć 
w bój o zachowywanie Ewangelii. Bywa, że czuję się wobec wła-
snej słabości jak Dawid wobec Goliata. Wtedy różańcowe czuwania, 
mogą się stać moimi płaskimi kamykami, którymi, podobnie jak 
Dawid, zwyciężę przeciwnika”.

Można powiedzieć, że „Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi 
grzeszników i z morza nieprawości wyciąga ich na brzeg miłosierdzia. 
Jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by 
ich nie uniosła fala namiętności. Różaniec jest łańcuchem, do którego 
przyczepiamy nasze dusze i ufamy, że kiedyś ręka Maryi pociągnie 
ten łańcuch i podźwignie na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy 
się go mocno trzymają” – tak mawiał św. Józef Sebastian Pelczar.

Na koniec serdecznie dziękuję wszystkim podejmującym modli-
twę różańcową, zarówno na sposób indywidualny, jak i we wspólno-
tach Żywego Różańca. Pokornie staję przed Wami i proszę: módlcie 
się za nas kapłanów, módlcie się za siostry zakonne, módlcie się za 
katechetów, którzy w szkołach – niejako „na pierwszej linii frontu” 
– podejmują coraz trudniejszą pracę misyjną. Proście też o nowe po-
wołania! Niech nie zabraknie młodych serc, odważnych i świętych, 
którzy poprowadzą nas do nieba. Z wiarą i miłością przywołujmy po-
mocy Maryi: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesz-
nymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Z serca wszystkim błogosławię!

† Marek Mendyk 
Biskup Świdnicki
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2.  
PRZYGOTUJMY SIĘ NA PRZYJŚCIE ZBAWICIELA!  

LIST PASTERSKI NA ADWENT 2021 ROKU

1. Adwent – czas czujnego oczekiwania
Każdego roku o tej porze przeżywamy Adwent – czas czujnego 

i mądrego oczekiwania na przyjście Pana. Jest to nie tylko wspomnie-
nie tego pierwszego przyjścia, które dokonało się z chwilą narodzin 
Syna Człowieczego w betlejemskiej stajni, ale przede wszystkim 
przypomnienie, wręcz napomnienie, że „Pan powtórnie przyjdzie”. 
Przyjdzie na pewno, i to w chwili, której się nie spodziewamy, bo tak 
sam zapowiadał. Pamiętajmy, że wszystko, co mówi Jezus jest praw-
dą. Jego ostateczne przyjście będzie w tych adwentowych dniach wy-
brzmiewało coraz mocniej. Dlatego: „Czuwajcie! – mówi Jezus – bo 
nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie” (Mk 13, 35-37).

To przygotowanie na przyjście Pana, czuwanie, o którym mówi 
Jezus, nie może być jedynie biernym wyczekiwaniem. Pan zachęca 
nas: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie […], abyście 
mogli stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 36). W tym szcze-
gólnym czasie, jako wspólnota przygotowująca się do świętowania 
wielkiej tajemnicy Wcielenia, poczujmy się zaproszeni do odkrywa-
nia i pogłębiania swojej relacji z Panem Bogiem.

2. Adwentowe środki do budowania relacji z Bogiem
Pomocą w budowaniu tych relacji z Panem Bogiem niech będą 

dla nas: modlitwa, zwłaszcza modlitwa codziennie odczytywanym 
słowem Bożym, a także dzieła pokutne.

 a) Modlitwa
Modlitwa zawsze rodzi się w konkretnej sytuacji życia człowieka. 

Ona ujawnia stan naszego serca, jego pragnienia i wszelkie rodzące 
się w nim myśli. Każdy człowiek ma przecież określoną historię ży-
cia, przeżywa określone uczucia. 

W tym adwentowym czasie pragniemy modlić się razem z Maryją 
wsłuchując się w Jej Magnificat. Maryja modli się Słowem. Kiedy 
wsłuchamy się w tę modlitwę zobaczymy, że jest ona utkana 
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z różnych słów zaczerpniętych z Pisma Świętego. Maryja modli się 
słowem Boga, które wcześniej odkrywała, którym żyła. To właśnie 
w tej pieśni Maryi znajdziemy fragmenty z Księgi Psalmów, Księgi 
Izajasza, Księgi Hioba, także inne święte teksty. Maryja używa tych 
słów w modlitwie, ponieważ na co dzień żyła słowem Bożym, za-
chowywała je i rozważała w swoim sercu. Ono stało się integralną 
częścią Jej życia. Kiedy nasze serce będzie przeniknięte tym słowem, 
wówczas pełniej odkryjemy wartość modlitwy, którą praktykujemy 
codziennie w różnych formach. Wiele osób modli się psalmami, bo 
one zawierają wszystkie problemy ludzkiego serca. Taką modlitwą 
jest też różaniec utkany ze Słowa Bożego i ludzkiego. Modląc się 
tą modlitwą, powtarzając „zdrowaśki”, możemy w niej zawrzeć 
wszystko czym żyjemy, to co dzieje się w nas, w naszym sercu. Ta 
modlitwa może być wypełniona także prostymi aktami strzelistymi, 
które znamy, bądź pamiętamy z naszej katechezy i które przechowu-
jemy głęboko w swoim sercu.

 b) Słowo Boże
Słowo Boże jest integralnie związane z ludzkim sercem. Można 

powiedzieć, że serce bez słowa Bożego jest jak pustynia bez życia. 
Nawet najbardziej urodzajna ziemia pozbawiona wody zamienia 
się w pustynię. Kiedy człowiek przestaje słuchać Słowa, jego serce 
staje się przewrotne, „odwraca się od Boga plecami, chowa twarz” 
– jak uczy prorok Jeremiasz (Jr 7, 24). Takie serce robi się uparte, 
zamknięte, oddala się od Boga i szuka własnych bożków. Jest zdolne 
do najbardziej złych myśli, a w konsekwencji także do złych słów 
i czynów. Pamiętajmy, że Pan Bóg bardzo zabiega o nasze serce. 
Kocha nas całym sercem i nie przestaje nas szukać. Walczy o nas. 
Obiecuje: „Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. 
Z ciała usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne” (Ez 11, 19). 

Trzeba pamiętać, że słowo Boga pragnie zająć cały nasz umysł, na-
sze serce i naszą wolę. Tylko wtedy jesteśmy zdolni całkowicie pójść 
za Nim. Prawda naszej wiary, która może zmienić nasze patrzenie 
na codzienność brzmi: Bóg do nas mówi! Święty Paweł w Liście do 
Rzymian uczy: „wiara rodzi się ze słyszenia, a tym co się słyszy jest 
słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Warto więc zwrócić uwagę na wartość 
słowa Bożego i odświeżyć naszą relację ze Słowem. Od tego, jaka 
jest nasza relacja do słowa Bożego zależy bowiem, jak będziemy go 
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słuchać, a potem – w dalszej konsekwencji – jak będziemy traktować 
drugiego człowieka.

 c) Pokuta
Wprawdzie okres Adwentu nie jest czasem pokuty w takim wy-

miarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny. 
Pismo Święte w oryginale greckim na oznaczenie pokuty używa 
słowa metanoia, czyli „przemiana”, a więc pokuta ma sens bardzo 
szeroki, ponieważ chodzi tu o przemianę dokonującą się w człowie-
ku. Okres Adwentu bardzo sprzyja takiej refleksji i takiej przemia-
nie. Pokuta to przede wszystkim przemiana z człowieka grzechu 
w człowieka Bożego, przemiana z człowieka grzesznego w czło-
wieka współpracującego z łaską Bożą, czyli przeżywającego rzeczy-
wistość Bożą. Taka przemiana jest warunkiem rozwoju człowieka 
i uszlachetnia jego codzienne działania. W tej perspektywie pokutą 
może być każdy świadomy dobry czyn. Może nią być także gest 
życzliwości i uczciwości, staranie się o dobre wypełnienie swoich 
obowiązków, a także każde dawanie świadectwa prawdzie i dobru. 
Przez takie działania stajemy się coraz lepsi i coraz bliżsi naszemu 
Panu i Zbawicielowi. 

W kontekście adwentowego przygotowania się do świąt 
Narodzenia Pańskiego warto w tym miejscu przywołać słowa św. 
Matki Teresa z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego 
brata i wyciągasz do niego rękę – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy milkniesz, aby innych wysłuchać; kiedy dajesz odro-
binę nadziei załamanym; […] kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak 
bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość – 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie; […] ilekroć pozwolisz, by Bóg 
pokochał innych przez Ciebie – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie” 
(św. M. Teresa z Kalkuty).

3. Z Maryją i Józefem oczekujemy na przyjście Emmanuela
Postarajmy się nasze adwentowe oczekiwanie połączyć z głów-

nymi postaciami Adwentu. Przywołujemy Maryję, Matkę Zbawiciela 
i Jej Oblubieńca – św. Józefa. Adwent tych dwojga był jak najbar-
dziej rzeczywisty, a jednocześnie jakże różny od naszych wyobrażeń. 
Nam święta kojarzą się z radością, ale dla Nich to wydarzenie było 
poprzedzone wieloma próbami i wyrzeczeniami. Cały trud, który 
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podjęli, a także próby, które przechodzili, były przecież ze względu 
na Niego – na Emmanuela. 

Maryja napomina nas, abyśmy byli dla siebie braćmi, złączeni 
obowiązkiem budowania razem świata bardziej sprawiedliwego, so-
lidarnego, pokojowego. Ona przypomina, że bez Boga nigdy nie po-
konamy nienawiści i przemocy. Józef zaś, w odróżnieniu od Maryi, 
która przyjęła słowo Pana z radością i pokojem, został poddany wielu 
próbom wiary. Przeszedł swoją „ciemną noc” i chwile zwątpienia. 
Święty Józef przypomina, abyśmy w chwilach trudnych i po ludzku 
beznadziejnych, kiedy czujemy się nieporadni w podejmowaniu de-
cyzji, zaufali Bożej Opatrzności. 

Módlmy się zatem z wiarą do Emmanuela – Boga z nami, aby 
w tym szczególnym czasie obdarzył nas, nasze rodziny i całą 
Ojczyznę swoim pokojem. 

4. Modlitwa adwentowa i wezwanie do pokoju
Boże Ojcze, który jesteś w niebie, oto stajemy przed Tobą w ocze-

kiwaniu na przyjście Twojego jednorodzonego Syna. Pełni nadziei 
poświęcamy Ci nadchodzący czas Adwentu. Chcemy wsłuchiwać 
się w każde Twoje słowo, które przekazałeś nam przez proroków 
i świętych.

Wierzymy mocno w powtórne przyjście Twojego Syna na końcu 
czasów i wyczekujemy chwili, gdy ujrzymy pierwsze znaki nadcho-
dzącej chwały. Niech ten dzień nie przyjdzie na nas jak „złodziej 
w nocy”, ale z łagodnością i mocą. Niech będzie dniem radości i zba-
wienia, abyśmy mogli ujrzeć aniołów i świętych, którzy już teraz 
cieszą się z przebywania z Tobą.

Maryjo i św. Józefie! Prowadźcie nas ścieżkami Adwentu, byśmy 
umieli przyjąć słowo i wolę Boga w pełnej pokorze. Uczcie nas wie-
rzyć, mieć nadzieję i kochać każdego człowieka! Wskazujcie nam 
drogę, która prowadzi do pokoju! Uczcie nas radosnego oczekiwania 
na objawienie się tajemnicy wcielenia. Niech ten Adwent będzie dla 
nas czasem prostowania ścieżek i przygotowania miejsca dla Tego, 
który ma się objawić światu.

Chcemy wejść w całą głębię tajemnicy Narodzenia Pańskiego, 
aby razem z Kościołem wyśpiewać wielki hymn dziękczynienia za 
Wcielenie, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Święty proroku Izajaszu, módl się za nami!
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!
Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela, módl się za nami!
Maryjo Niepokalana, Królowo pokoju, módl się za nam!
Maranatha! Przyjdź Panie Jezu! Amen.

Na czas adwentowych przygotowań otaczam Was wszystkich mo-
dlitwą i z serca błogosławię.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

3. 
DEKRET POWOŁUJĄCY DIECEZJALNY ZESPÓŁ 

SYNODALNY
Świdnica, dnia 8 października 2021 r.

L.dz. 1248/2021

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, któ-
rego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczest-
nictwo i misja”, rozpoczyna się etapem diecezjalnym w Kościołach 
lokalnych. Diecezja świdnicka pragnie podjąć wezwanie papieża 
Franciszka, aby Kościół ponownie odkrył swoją głęboko synodalną 
naturę, a Synod stał się okazją do słuchania i dialogu.

Droga synodalna wymaga różnych inicjatyw w celu przygotowa-
nia i gromadzenia Ludu Bożego, aby mógł on dać wyraz własnemu 
doświadczeniu w naszej diecezji. Dla koordynowania tego zadania, 
zgodnie ze wskazaniami dokumentów Stolicy Apostolskiej, powołu-
ję Zespół Synodalny w składzie:

• Ksiądz dr Krzysztof Ora – jako Delegat Synodalny i prze-
wodniczący Zespołu (diecezjalna osoba kontaktowa, o której 
w Vademecum Synodu)

• Państwo Anna i Marek Kośni – jako członkowie Zespołu.

Wszystkich duchownych i świeckich proszę o otwarcie i zaanga-
żowanie, wrażliwość i rozeznawanie, aby realizacja diecezjalnego 
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etapu synodalnego, który rozpoczynamy w dniu 17 października 
2021 roku Mszą św. w katedrze o godz. 13.00 pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Ignacego Deca, przyniosła błogosławione owoce 
jedności z Bogiem i Kościołem.

Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz 
w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.
Amen.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz
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4.  
DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ 

DOTYCZĄCY ODPUSTU W ŚWIĄTYNIACH 
NIEPARAFIALNYCH

PROT. N. 1220/21/I

O J C Z E  Ś W I Ę T Y,

MAREK MENDYK, Biskup Świdnicki, ze czcią prosi o udziele-
nie odpustu zupełnego, który także może zostać ofiarowany na sposób 
wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiących, pod zwy-
kłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucha-
rystyczna i Modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) 
wiernym, którzy, odrywając się w duchu od przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którąkolwiek 
z 234 świątyń nieparafialnych, wymienioną w wykazie przesłanym 
do Penitencjarii Apostolskiej dnia 7 października 2021 r., w świątecz-
ne dni tytułów (Patronów) i wezmą tam udział w celebracji religijnej 
lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na poboż-
nym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary 
oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

A Bóg etc.

Dnia 4 listopada 2021 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, z upoważnienia Ojca 
Świętego Franciszka, chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej 
przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać 
odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek 
grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, 
trzech zwyczajnych warunków, jeśli duchowo będą łączyć się z tymi, 
którzy pobożne czynią pielgrzymki, ofiarując miłosiernemu Bogu 
swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.
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Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielonej mocą władzy 
kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, 
Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe 
uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie 
poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Niniejsze postanowienie jest ważne siedem lat. Bez względu na 
jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 
Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof Nykiel
Regens

5.  
APEL O MODLITWĘ ZA OJCZYZNĘ

Siostry i Bracia, 
sytuacja w Polsce i w świecie przypomina i mobilizuje nas do 

wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę. Proszę Duszpasterzy, aby we 
wszystkich świątyniach Diecezji modlić się za Ojczyznę i o pokój na 
świecie. Proszę również katechetów; niech ta modlitwa wybrzmiewa 
także w naszych szkołach.

Świdnica, 14 listopada 2021 r.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! 
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. 

Oddajemy się Tobie w opiekę. 
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich 

doświadczeń osobistych i społecznych. 
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, 
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byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością 
umieli dostrzegać i oceniać 

sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. 
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie 

trwali w bezradności wobec zła, 
które nie ustaje. 

Niech nas napełnia Boża radość, gdy 
zwyciężamy albo ponosimy porażki. 

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

6. 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PLANOWANEJ 

WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDY) 
W ROKU 2021/2022

Ze względu na trwającą epidemię i utrzymująca się dużą liczbę 
zakażeń, w trosce o zdrowie i życie, wzorem ubiegłego roku wszy-
scy księża diecezji świdnickiej proszeni są, aby uwzględnili poniż-
sze wskazania odnoszące się do planowanej wizyty duszpasterskiej 
(kolędy).

Obecna sytuacja związana z epidemią kolejny raz utrudnia trady-
cyjne odwiedziny kolędowe. Wychodząc jednak naprzeciw oczeki-
waniom wiernych, przekonanych, że w czasie pandemii duszpasterze 
ich nie opuszczą i jako szafarze Bożego błogosławieństwa będą bli-
sko nich, zachęcam duszpasterzy do dalszej ofiarnej służby wiernym 
i do osobistego rozeznania, która z form będzie właściwa w danej 
wspólnocie parafialnej:

a) Wiernych, którzy w poprzednich latach byli odwiedzani przez 
duszpasterzy w określonym dniu (zamieszkali przy określonych 
ulicach) można zaprosić w godzinach wieczornych na Mszę świętą 
sprawowaną w ich intencji do kościoła. W sytuacji, gdyby inten-
cja Mszy św. jest już zajęta, można skorzystać z prawa do binacji. 
Podczas Mszy świętej należy wygłosić okolicznościową homilię – 
pouczenie, tak jak miałoby to dokonać się podczas indywidualnych 
odwiedzin w domach parafian.

b) Podczas Mszy świętej duszpasterze powinni odmówić mo-
dlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach 
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mieszkańcami, zwłaszcza nad chorymi. Można także podczas li-
turgii poświęcić wodę, którą wierni przyniosą sami do kościoła we 
własnych naczyniach, aby potem zanieść ją do domów. Należy za-
chęcić uczestników liturgii, aby po powrocie do swoich mieszkań 
i domów wraz z innymi domownikami odprawili „liturgię rodzinną”, 
odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni oraz kropiąc 
mieszkanie wodą święconą.

c) Po Mszy św. w kościele, jeśli na to pozwalają warunki, można 
poprowadzić wspólne kolędowanie.

d) Obrazki kolędowe, zwyczajowo rozdawane podczas wizyty 
duszpasterskiej, można wyłożyć w kościele, aby wierni mogli je za-
brać ze sobą. Tam, gdzie podczas kolędy istnieje zwyczaj zamawia-
nia intencji mszalnych bądź zbierania ofiar na cele duszpasterskie, 
należy je przyjąć w inny sposób.

e) Jeśli w parafii są rodziny lub osoby, które chciałyby przyjąć 
kapłana (np. w celu modlitwy i pobłogosławienia nowego domu czy 
mieszkania), można się z nimi umówić indywidualnie, w dowolnym 
czasie pamiętając o przestrzeganiu wszelkich rygorów sanitarnych.

Duszpasterzom i Wiernym na czas adwentowego przygotowania 
z serca błogosławię.

Świdnica, 13 grudnia 2021 r. 

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
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7. 
POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ 
OFIAROM STANU WOJENNEGO ORAZ 

INTERNOWANYM I WIĘZIONYM W ARESZCIE 
ŚLEDCZYM W ŚWIDNICY

Świdnica, 13 grudnia 2021 r.

Wprowadzenie
Tragiczny bilans stanu wojennego to nie tylko tysiące internowa-

nych, uwięzionych, zwolnionych z pracy, zmuszonych do emigracji, 
rzesze ludzi na różne sposoby szykanowanych, miliony pozbawio-
nych nadziei na wolność, skazanych na lata kryzysu gospodarczego. 
Ten tragiczny bilans to także dziesiątki śmiertelnych ofiar. Do dzisiaj 
nie wiemy, ile ich tak naprawdę było.

Pamiętajmy, że w bilansie stanu wojennego nie powinno za-
braknąć również złamanych życiorysów wielu wybitnych artystów, 
intelektualistów i działaczy społecznych. Te wszystkie ofiary to nie-
powetowana strata dla polskiej kultury, nauki i gospodarki. Często 
zapomina się też o najbardziej niewinnych ofiarach stanu wojenne-
go – o dzieciach osób represjonowanych i internowanych, z których 
część, odebrana rodzinie, trafiła do państwowych ośrodków opieki.

Dzisiaj, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wspomi-
namy ich wszystkich. Pamiętamy szczególnie o więzionych w tutej-
szym Areszcie w Świdnicy. 

Modlitwa
Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze 

wszystkich naszych rodaków, którzy oddali swe życie w obronie 
umiłowanej Ojczyzny. Powierzamy poszkodowanych, poranionych 
i wyrzuconych na margines życia. Niech ich ofiara nie pozostanie 
daremna. Ofiarom stanu wojennego dedykujemy dzisiaj światełko 
naszej serdecznej pamięci wyrażonej także w pokornej modlitwie, 
aby ich ofiara nie pozostała daremna. 

Spraw, abyśmy upamiętniając poprzez tę tablicę wszystkich tu-
taj internowanych, więzionych i szykanowanych, także tych którzy 
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zginęli za Ojczyznę, mogli kiedyś radować się ze spotkania z nimi 
w Domu naszego Ojca w niebie. Nam żyjącym zaś daj łaskę pamięci 
o nich i siłę zdolną godnie żyć, służyć i przebaczać. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

8. 
ŻYCZENIA DO MIESZKAŃCÓW ŚWIDNICY

Świdnica, Rynek – 19 grudnia 2021 r.

W klimacie zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego pragnie-
my sobie złożyć najlepsze życzenia, potwierdzić radość, jaka płynie 
z przeżywania tajemnicy Boga, który wszedł w życie człowieka. 

Będziemy w tych świątecznych dniach odczytywać wiele frag-
mentów z Pisma Świętego, by po raz kolejny, ale też na nowo z in-
nej, głębszej perspektywy spojrzeć na ten fakt rodzącego się Boga-
Człowieka. W naszych świątyniach kilkakrotnie będą wybrzmiewać 
pierwsze słowa z Ewangelii św. Jana, które są hymnem na cześć 
Logosu, Słowa, które stało się Ciałem.

„Na początku było Słowo (Logos) a Logos był u Boga i Bogiem 
był Logos… Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. 

Specjalnie przywołuję to słowo Logos, by pokazać jak głęboką 
treść ono niesie: Logos – to Mądrość – przyszła do swoich a „swoi jej 
nie przyjęli”, ale Logos to także Sens.

Potrzeba zatem, by Słowo Bożej Miłości – Mądrości i Sensu na-
prawdę stało się Ciałem w naszym życiu. By w rzeczywistość nasze-
go życia, w które próbuje się wtłaczać tak wiele bezsensu, egoizmu, 
zakłamania i wzajemnej agresji, by w to życie zstąpił Boski Logos, 
w którym świat został stworzony. 

Tylko On jest w stanie naprawić to, co człowiek próbuje popsuć 
i zamienić w totalny chaos.

Tylko On jest w stanie wyprowadzić człowieka z ciemności, 
bezładu i pustki i przywrócić mu godność dziecka Bożego. Dziecka 
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stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga, który jest 
Sensem wszystkiego. 

Przyszedł na świat, aby nas wyzwolić z marazmu, przeciętności, 
życiowego bezładu i bezsensu. 

Przyszedł, byśmy nie zdziczeli i każdego dnia nadawali sens na-
szemu życiu.

Patrząc na życie Jezusa, na zwycięstwo krzyża i zmartwychwsta-
nia, na trwanie Ewangelii przez tyle wieków – mimo stałych ataków 
i prześladowań, możemy, musimy wręcz przyznać: tak, to On, Jezus, 
jest Oczekiwanym. Nawet Jego wrogowie uznali Jego niezwykłość, 
z taką zaciętością nastając na Jego życie – od Heroda po Kajfasza 
i Piłata, aż do dzisiaj. Adam Mickiewicz napisał kiedyś: „Słowo 
stało się ciałem, ażeby na nowo Ciało twoje, człowieku, powróciło 
w słowo”.

Życzę Wam, Siostry i Bracia, i wołam razem z Janem Pawłem II, 
Patronem naszego miasta: nie bójcie się otworzyć drzwi waszego 
serca na Boga, który przychodzi. Niech będzie w Waszych domach, 
miejscach pracy; tam gdzie odpoczywacie i tam, gdzie się modlicie.

Chrystus naprawdę żyje. On jest naszą nadzieją. Wszystko, czego 
Jezus dotyka, staje się nowe, wypełnia się życiem. On żyje i chce, 
abyś Ty i ja – byśmy żyli pięknie!

On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie 
od tego, jak bardzo byś się oddalił, On jest obok ciebie, wzywa cię 
i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. 

Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpli-
wości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę 
i nadzieję.

Jezus nikomu nie wyrządził najmniejszej krzywdy, szanuje wol-
ność każdego człowieka, nikogo do niczego nie przymusza. Do każ-
dego, który do Niego przychodzi mówi: „jeśli chcesz?”. 

Co więcej, od nikogo się nie odwraca. Nawet wobec tych, którzy 
wyrządzili Mu krzywdę, wielkodusznie wyciąga rękę i mówi: „nie 
bój się! Ja jestem z tobą”. 

Miejcie dużo cierpliwości! Bądźcie wytrwali! Kto wierzy w Boga 
nigdy nie jest sam. 
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Dlatego co roku obchodzimy najpierw Adwent, a potem Święta 
Bożego Narodzenia. To jest ten szczególny czas rozglądania się wo-
kół siebie, by dostrzec Boga, który przychodzi.

Życzę Wam pięknych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Cieszcie się dobrym zdrowiem! Niech ustanie pande-
mia! Uśmiechajcie się do siebie! Pomagajcie sobie nawzajem! 

Pamiętajcie, że w każdym dobrym uczynku rodzi się Bóg. 
Niech te świąteczne dni i każdy dzień czekającego nas kolejnego 

2022 roku obfituje w dobro; by rodził się Bóg i Jego łaska nam stale 
towarzyszyła. 

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki



IV. KALENDARIUM WYDARZEŃ  
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

PAŹDZIERNIK
01-03.10.2021 XI Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy, 

przebiegający po hasłem: „My i inni. Małżeństwo 
we współczesnym świecie”. W gronie prelegen-
tów znaleźli się: abp Grzegorz Ryś (Łódź), ks. 
prof. Paweł Bortkiewicz (Poznań), ks. Przemysław 
Drąg (Warszawa), prof. Barbara Strzałkowska 
(Warszawa), Mieczysław Guzewicz (Zielona Góra); 
prof. Jacek Kurzępa (Gorzów Wlk), Agnieszka 
Dąbrowska-Pfister i Klaus Pfister (Niemcy), Iwona 
i Pavel Buresowie (Czechy) i Dorota Łosiewicz 
(Warszawa).

03.10.2021 Doroczna diecezjalna pielgrzymka członków 
Żywego Różańca. Mszy św. w bazylice bardz-
kiej przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek 
Mendyk, biskup świdnicki.

04.10.2021 Poświęcenie przez bpa Marka Mendyka odnowio-
nego pałacu rodu von Zedlitz w Zagórzu Śląskim, 
który stał się domem opieki nad osobami starszymi 
„Poranek”, prowadzonym przez Caritas diece-
zji świdnickiej.

10-17.10.2021 Pobyt bpa Marka Mendyka i bpa Adama Bałabucha 
w Rzymie w ramach wizyty ad limina Apostolorum. 
Obydwaj biskupi świdniccy wystąpili jako relatorzy 
w dwóch ważnych kongregacjach: w Kongregacji 
Wychowania Katolickiego Konferencję Episkopatu 
Polski reprezentował bp Marek Mendyk, a w Kongre-
gacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów Świętych, 
relatorem był bp Adam Bałabuch. 

15.10.2021 Pierwsze diecezjalne obchody Dnia Dziecka 
Utraconego. Na cmentarzu komunalnym 
w Świdnicy odbył się pochówek dzieci utraconych, 
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przekazanych ze świdnickiego szpitala, natomiast 
w godzinach wieczornych w kościele pw. św. 
Andrzeja Boboli została odprawiona Msza św. o mi-
łosierdzie Boże dla zmarłych dzieci oraz ich osiero-
conych rodzin.

17.10.2021 Otwarcie diecezjalnego etapu synodu – Msza św. 
pod przewodnictwem biskupa seniora Ignacego 
Deca. Wręczenie dekretów ks. Krzysztofowi Ora 
oraz państwu Markowi i Annie Kośnym, którzy sta-
nowią diecezjalny zespół synodalny.

22-24.10.1021 Trzydniowe obchody ku czci patrona Świdnicy, św. 
Jana Pawła II rozpoczął program słowno-muzyczny 
pt. „Skarby św. Jana Pawła II” z udziałem delegacji 
młodzieży i nauczycieli świdnickich szkół, zapre-
zentowany w sali teatralnej ŚOK. Z teatru uczestnicy 
przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie odbył 
się apel młodych, zakończony okolicznościowym 
słowem Biskupa Świdnickiego i śpiewem „Barka”. 
Kontynuacją obchodów była gala papieska przy-
gotowana m.in. przez dzieci ze świetlicy Caritas, 
Młodzieżowy Dom Kultury i Szkołę Muzyczną 
w Świdnicy, połączona z wręczeniem nagród przez 
bpa Marka Mendyka laureatom konkursów ogło-
szonych w diecezji w ramach Dnia Papieskiego. 
Wieczorem w katedrze Msza św. Biskup Świdnicki 
odprawił Mszę św. w intencji mieszkańców 
Świdnicy. W sobotni wieczór spod kościoła pw. św. 
Józefa pod pomnik św. Jana Pawła II przeszła miej-
ska procesja różańcowa, a obchody zakończyły się 
w niedzielę oratorium słowno-muzycznym w wyko-
naniu orkiestry i chóru „Sygnał Miłosierdzia” w ko-
ściele pw. św. Józefa. Program obchodów w dużej 
mierze został przygotowany przez ludzi młodych.

LISTOPAD
01.11.2021 Modlitwa za zmarłych na cmentarzach świdnickich 

pod przewodnictwem księży biskupów. 
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 Biskup świdnicki Marek Mendyk odprawił Mszę 
św. oraz procesję różańcową za zmarłych spoczywa-
jących na cmentarzu przy ul. Brzozowej, modląc się 
za kapłanów, siostry zakonne i wiernych świeckich. 
Biskup pomocniczy Adam Bałabuch przewodniczył 
liturgii na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.

06.11.2021 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka 
w katedrze świdnickiej oraz sesja synodalna w auli 
I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy dla para-
fialnych koordynatorów drogi synodalnej; wręczenie 
dekretów oraz innych niezbędnych materiałów do 
prowadzenia parafialnych zespołów synodalnych.

11.11.2021 Msza św. za Ojczyznę w katedrze świdnickiej pod 
przewodnictwem biskupa świdnickiego Marka 
Mendyka z okazji Święta Niepodległości.

13.11.2021 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego 
w Wałbrzychu oraz sesja synodalna w domu pa-
rafialnym dla koordynatorów reprezentujących: 
dekanalnych duszpasterzy młodzieży z delegatami 
młodzieży; katechetów szkół ponadpodstawowych; 
przedstawicieli ruchów, grup, wspólnot, zrzeszeń, 
bractw formacyjno-modlitewnych; duszpasterzy 
specjalistycznych; wręczenie dekretów oraz mate-
riałów do prowadzenia spotkań.

14.11.2021 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 
obchodzony w Polsce od 2008 roku w drugą nie-
dzielę listopada, w bieżącym roku poświęcony 
sytuacji chrześcijan w Libanie. W parafiach od-
była się zbiórka do puszek na rzecz prześladowa-
nych Libańczyków.

15-18.11.2021 Udział biskupów świdnickich w dorocznych reko-
lekcjach Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

18-21.11.2021 VII diecezjalne rekolekcje przeprowadzone przez 
ks. Dominika Chmielewskiego SDB pod hasłem 
„Moc Ewangelii Królestwa”. Zwyczajem ubie-
głych lat odbyły się w czterech grupach: kapłani 
(18 XI – Bardo), siostry zakonne (19 XI – Ząbkowice 
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Śląskie), młodzież (20 XI – Nowa Ruda-Słupiec) 
i dorośli świeccy (21 XI – Nowa Ruda-Słupiec).

20.11.2021 Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, 
przeniesione przez papieża Franciszka z Niedzieli 
Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, zbiegły 
się z diecezjalnymi rekolekcjami dla młodzieży. 
Spotkanie młodych z ich duszpasterzami i kate-
chetami odbyło się na hali sportowej OSIR w Nowej 
Rudzie-Słupcu.

21.11.2021 Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych, ustanowionego przez 
Papieża Jana Pawła II, połączone z modlitwą za 
wszystkich, którzy zginęli na drogach oraz za po-
szkodowanych w wypadkach, którzy utracili z tego 
powodu zdrowie i dorobek życia.

26.11.2021 Powołanie przez bpa Marka Mendyka ks. Wojciecha 
Iwanickiego, dotychczasowego wikariusza parafii 
pw. św. Anny w Ząbkowicach Śl., na nowego rek-
tora i kustosza sanktuarium Matki Bożej Przyczyny 
Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej.

27.11.2021 Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego 
w Wałbrzychu oraz sesja synodalna w domu pa-
rafialnym dla koordynatorów rekrutujących się 
spośród księży proboszczów; księży wikariuszy; 
wspólnot zakonnych męskich; wspólnot zakonnych 
żeńskich (reprezentowanych na spotkaniu przez 
dwie siostry z rejonu ustalonego przez; katechetów 
reprezentowanych przez dekanalnych animatorów 
katechezy; wręczenie dekretów oraz materiałów do 
prowadzenia spotkań.

27.11.2021 Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego uroczysty-
mi pierwszymi Nieszporami I Niedzieli Adwentu, 
pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, biskupa 
świdnickiego, z udziałem kapłanów, osób konsekro-
wanych, członków ruchów i grup modlitewno-for-
macyjnych oraz wiernych.
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GRUDZIEŃ
05.12.2021 Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordyna-

torów i członków synodalnej grupy konsultacyjnej 
w parafiach, w których powstały zespoły synodalne.

05.12.2021 XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie.

08.12.2021 Obłóczyny pięciu kleryków trzeciego roku WSD 
w Świdnicy. Mszy św. przewodniczył biskup świd-
nicki Marek Mendyk.

12.12.2021 Msza św. o rychłą kanonizację bł. Edmunda 
Bojanowskiego pod przewodnictwem bpa Marka 
Mendyka w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Szczawnie-Zdroju, w 150-lecie śmierci założycie-
la sióstr służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

13.12.2021 Poświęcenie przez biskupa świdnickiego Marka 
Mendyka tablicy pamiątkowej ku czci ofiar sta-
nu wojennego oraz internowanych i więzionych 
w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

19.12.2021 Miejskie spotkanie w Rynku Świdnickim z okazji 
świąt Narodzenia Pańskiego, z udziałem władz sa-
morządowych miasta i gminy Świdnica, przedstawi-
cieli parlamentu i rządu oraz przedstawicieli wszyst-
kich wyznań chrześcijańskich. Diecezję świdnicką 
reprezentował bp Adam Bałabuch. 

26.12.2021 Msza św. pod przewodnictwem biskupa świd-
nickiego Marka Mendyka w niedzielę Świętej 
Rodziny. Po Eucharystii spotkanie z przedstawi-
cielami Domowego Kościoła, Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich, Spotkań Małżeńskich 
i Neokatechumenatu.

31.12.2021 Uroczysta Msza św. dziękczynna na zakończenie 
roku 2021 pod przewodnictwem biskupa świdnic-
kiego Marka Mendyka z intencją o ustanie pandemii 
oraz z błogosławieństwem na 2022 rok dla diecezji, 
Polski i całego świata. 

 Msza św. nocna na Wielkiej Sowie pod przewodnic-
twem biskupa seniora Ignacego Deca.



V. DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII 
BISKUPIEJ

1. 
SZKOLENIE LITURGICZNO-PASTORALNE DLA 

FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU 
AUDIOWIZUALNEGO

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje 
obejmujące zagadnienia liturgiczno-pastoralne szkolenie dla fotogra-
fów i operatorów sprzętu audiowizualnego. 

Udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym dokumentem, bę-
dzie stanowić podstawę do dokumentowania w miejscach kultu cele-
bracji liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego. 

Licencja poświadczająca udział w szkoleniu będzie wydana na 
okres 10 lat. W szkoleniu mogą brać udział osoby z terenu całej Polski.

• Termin szkolenia: 28 październik 2021 r. – czwartek (w przy-
padku restrykcji sanitarnych uniemożliwiających szkolenie 
zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni o nowym terminie).

• Czas trwania szkolenia: godz. 16.00–19.00.
• Miejsce: aula Świdnickiej Kurii Biskupiej, pl. św. Jana 

Pawła II 1, 58-100 Świdnica.
• Zgłoszenia: osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, 

proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego 
Świdnickiej Kurii Biskupiej pod nr tel. 74 85 64 413 (ponie-
działek-piątek; godz. 9.00-14.00) bądź na adres: duszpaster-
stwo@diecezja.swidnica.pl; zgłoszenia do 25 października br.

• Koszt kursu: 150 złotych (płatne w dniu szkolenia).
Uczestnicy szkolenia wyrażają jednocześnie zgodę na prze-

chowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział 
Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Pozostałe informacje do uzyskania w Wydziale Duszpasterskim 
Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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2.  
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PEŁNIENIA 
POSŁUGI NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA 

KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii Świętej w naszej diecezji rozpocznie się w sobotę 
16 października 2021 r. (sobota) o godz. 10.00 w domu parafialnym 
im. Jana Pawła II w Strzegomiu (pl. Jana Pawła II 8, obok bazyliki). 
Terminy kolejnych spotkań zostaną podane podczas pierwszego zjaz-
du. Kurs zostanie zakończony trzydniowymi rekolekcjami. 

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez księdza pro-
boszcza lub przełożonego zakonnego podania skierowanego do bpa 
Marka Mendyka, biskupa świdnickiego, wraz z opinią o kandydacie. 
Podanie wraz z opinią kandydat powinien dostarczyć podczas pierw-
szego spotkania do diecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii Świętej diecezji świdnickiej.

Proszę o zgłoszenie kandydatów na kurs do dnia 14 października.
Opłata za kurs wynosi 60 zł od osoby za 1 spotkanie (wykłady, 

kawa, ciasto, obiad, materiały). Opłatę, według obowiązujących 
przepisów, pokrywa parafia.

Zgłoszenia można kierować drogą elektroniczną: papierz-1986@
o2.pl; sms na nr tel. 694 546 157 oraz listownie: Krzysztof Papierz, 
pl. Jana Pawła II 8, 58-150 Strzegom.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata do pełnia 
posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz dane parafii.

Ks. Krzysztof Papierz
Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy

Komunii Świętej Diecezji Świdnickiej
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3. 
KALENDARIUM SPOTKAŃ KOORDYNATORÓW 

SYNODALNYCH GRUP KONSULTACYJNYCH 
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

6 XI 2021 r. – Świdnica, katedra świdnicka – Msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Marka Mendyka; aula I Liceum Ogólnokształcącego 
– sesja dla parafialnych koordynatorów drogi synodalnej; wręczenie 
dekretów oraz innych niezbędnych materiałów do prowadzenia para-
fialnych zespołów synodalnych.

13 XI 2021 r. – Wałbrzych, Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Świętego – Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka; 
sesja synodalna w domu parafialnym dla koordynatorów rekrutują-
cych się spośród dekanalnych duszpasterzy młodzieży z delegatami 
młodzieży; katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych; 
przedstawicieli ruchów, grup, wspólnot, zrzeszeń, bractw forma-
cyjno-modlitewnych; duszpasterzy specjalistycznych (nauczyciele, 
tradycja łacińska, lekarze, niepełnosprawni, samorządowcy, więzie-
nie, trzeźwość, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej); wręczenie 
dekretów oraz innych niezbędnych materiałów do prowadzenia para-
fialnych zespołów synodalnych.

27 XI 2021 r. – Wałbrzych, Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Świętego – Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka 
w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu oraz sesja 
synodalna w domu parafialnym dla koordynatorów rekrutujących 
się spośród księży proboszczów (reprezentowanych przez księży 
wicedziekanów); księży wikariuszy (reprezentowanych na spotkaniu 
przez jednego księdza wikariusza z każdego dekanatu); wspólnot 
zakonnych męskich (reprezentowanych na spotkaniu przez dwóch 
ojców z rejonu ustalonego przez Wikariusza Biskupiego ds. Życia 
Konsekrowanego); wspólnot zakonnych żeńskich (reprezentowa-
nych na spotkaniu przez dwie Siostry z rejonu ustalonego przez 
Wikariusza Biskupiego ds. Życia Konsekrowanego); katechetów 
(reprezentowanych na spotkaniu przez dekanalnych animatorów 
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katechezy); wręczenie dekretów oraz innych niezbędnych materia-
łów do prowadzenia parafialnych zespołów synodalnych.

Ks. Krzysztof Ora
Przewodniczący Zespołu Synodalnego

4. 
APEL ŚRODOWISK KATOLICKICH DIECEZJI 

ŚWIDNICKIEJ WOBEC PLAKATU „ŚWIDNICA – 
DZIKIE ŚWIĘTA PEŁNE TRADYCJI”

W klimacie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia został opu-
blikowany plakat, którego przekaz w tym szczególnym czasie budzi 
nasze zaniepokojenie i ból. Wpisuje się on bowiem w cały szereg róż-
nych projektów, które zniekształcają, fałszują i lekceważą właściwe 
rozumienie tych pełnych tradycji świąt, których treści związane są 
zawsze z faktem narodzin Jezusa Chrystusa, które – przypominamy 
– są nie tylko faktem historycznym znajdującym swoje potwierdze-
nie zarówno w pismach historyków rzymskich i żydowskich, jak też 
w literaturze rabinicznej i przekazach antychrześcijańskich komen-
tatorów z czasów nowej religii (Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy 
i inni).

Dla chrześcijan fakt narodzin Jezusa Chrystusa ma także charakter 
głęboko duchowy i religijny: nadaje bowiem ostateczny sens życiu 
człowieka. Święta Bożego Narodzenia przypominają każdego roku tę 
prawdę, że Bóg stał się człowiekiem, czyli wszedł w ludzką historię 
i zamienił ją w historię zbawienia. Świadomość tej tajemnicy po-
zwala nam przeżywać ten fakt w duchu radości i nadziei na drogach 
naszych codziennych trudów i trosk, także na drogach posługiwania 
innym. Narodzenie Jezusa to przykład, jak Bóg ukochał człowieka: 
zniżył się aż do jego poziomu, wszedł w jego historię, aby człowieka 
wywyższyć, pomóc mu odkryć jego prawdziwą godność. Dlatego 
każda forma zniekształcania tych świąt bardzo nas dotyka i boli.

Nadawanie temu Świętu innego charakteru, niereligijnego, jest 
spłyceniem treści i pozbawieniem go nadprzyrodzoności, która dla 
nas jest ważna. Jako ludzie wiary nie godzimy się na takie prezenta-
cje. Nie godzimy się także na ośmieszanie naszej wiary. Dla nas jest 
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ona światłem. Jest alternatywą dla świata zapatrzonego w ciemność. 
Wobec ateizmu czy niewiary świata – nasza wiara jest skarbem, któ-
ry chcemy bronić; jest także siłą, która umożliwia nam tę obronę.

Reprezentując środowisko katolików świeckich żądamy usunięcia 
z przestrzeni publicznej tego plakatu. Nie godzimy się na takie okre-
ślanie świąt i niszczenia klimatu, które im towarzyszą. 

Podpisali:
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Świdnickiej

Fundacja „Małżeństwo Rodzina”
Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół Diecezji Świdnickiej

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Świdnickiej
Civitas Christiana – Oddział w Diecezji Świdnickiej

Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”
Przedstawiciele Parafii Katedralnej

5. 
WOLNOŚĆ – WYTRWAŁOŚĆ – MISJA 

LIST REKTORA PWT WE WROCŁAWIU  
ORAZ REKTORA WSD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ  

NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY  
26 GRUDNIA 2021 R.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia. Niedziela Świętej 
Rodziny ze swoją bogatą liturgią słowa prowadzi nas do refleksji na 
temat wolności i wytrwałości serca w dążeniu do odkrytego celu, któ-
re są narzędziami do wypełnienia życiowej misji uczniów Chrystusa. 

1. Wolność serca 
Liturgia słowa podkreśla dzisiaj ważny wymiar chrześcijańskiego 

życia i dojrzewania do pełni człowieczeństwa, jakim jest wolność 
serca. Ewangeliczna scena odnalezienia młodego Jezusa w świątyni 
ukazuje, że miał On w sercu wolność do wybrania Boga ponad więzi 
naturalne. Ta wolność Jego serca była znakiem dla Jego Matki i dla 



142 DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

Jego Opiekuna, jest znakiem i dla nas. Każdy z nas bowiem jest we-
zwany, aby zrealizować słowo Nauczyciela z Nazaretu: „kto miłuje 
ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”, co oznacza, 
że kto uzna więzy rodzinne za ważniejsze od Boga (dawcy tych wię-
zów), ten zgubi to, co najważniejsze, czyli ostateczny sens, a najpew-
niej nieumyślnie zamknie i we własnej rodzinie drzwi do Bożej łaski, 
czym skrzywdzi siebie i innych. Dlatego Kościół naucza, że rodzina 
powinna być miejscem, gdzie dorastające dzieci uczą się tej mądrej 
wolności serca, która przejawia się także we własnym wyborze drogi 
powołania: kapłańskiego, zakonnego lub rodzinnego. Pamiętajmy 
jednak, że wolność serca nie jest tylko własną zdobyczą człowieka, 
bo to Bóg jest ostatecznie dawcą wolności i to On daje umiejętność 
mądrego z niej korzystania. 

2. Wytrwałość serca
Biblijna Anna z Księgi Samuela wytrwale prosiła Boga o ulecze-

nie niepłodności i dar potomstwa, a gdy jej modlitwa została wy-
słuchana, upamiętniła ją w imieniu proroka: Samuel („uproszony 
u Pana”). Wytrwałość to przymiot, który uzupełnia wolność serca: to 
dzięki wytrwałości i stałości człowiek, który dokonał wyboru w ży-
ciu, nie zmienia wciąż zdania, nie miota się między różnymi droga-
mi, ale pozostaje stały i wierny swojej decyzji. 

W kontekście dzisiejszego rodzinnego święta wypada podkreślić, 
że życie rodzinne jest często trudnym sprawdzianem wytrwałości 
serca. Wiemy, że czasem tej wytrwałości po ludzku brakuje. Ale pa-
miętajmy, że podobnie jak wolność serca jest darem Bożym, podob-
nie jest z wytrwałością. Wytrwałość biblijnej Anny nie jest tylko jej 
dziełem, bo to Bóg daje łaskę wytrwania. Bóg nie domaga się od nas 
więcej niż potrafimy, a sam jest również tym, który nas uzdalnia do 
wypełnienia naszego powołania. Stąd wytrwałość jest Jego darem, 
który możemy przyjmować, szczególnie w życiu sakramentalnym.

Wytrwałość małżonków, rodziców, ale także wytrwałość kapła-
nów i zakonników to cnota, która powinna rodzić się w domu ro-
dzinnym, w którym trwa modlitwa wspólna i indywidualna, a więc 
otwarcie na Bożą łaskę.
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3. Misja
Zarówno wolność, jak wytrwałość serca są narzędziami do reali-

zacji życiowej misji biblijnych bohaterów, o których dzisiaj słyszymy 
w liturgii. Warto przypominać o tych fundamentach ich misji, po-
nieważ są one również fundamentem życiowej misji każdego z nas. 
Wszyscy jako rodziny i jako wspólnota Kościoła mamy misję bycia 
znakiem zbawienia dla świata, znakiem miłosierdzia, znakiem tej mi-
łości, o której słyszymy w czytaniu z listu św. Jana Apostoła: abyśmy 
miłowali się wzajemnie tak, jak nam Bóg nakazał. 

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry. Trwając w świętowaniu tajemnicy 

Narodzenia Pańskiego, dzisiaj tradycyjnie okazujecie wsparcie ofiarą 
na tacę oraz modlitwą wobec Wyższego Seminarium Duchownego 
w Świdnicy, a zarazem Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu. W ten sposób okazujecie solidarną postawę chrześci-
jańskiej miłości wobec tych, którzy szczególnie w powołaniu ka-
płańskim pracują nad wymaganymi od pasterzy cnotami, aby lepiej 
służyć braciom. Kształtowanie w sercach kandydatów do kapłaństwa 
mądrej wolności serca i wytrwałości w przyjmowaniu Bożych praw, 
ma prowadzić do ich postawy prawdziwej miłości, ukazanej we wzo-
rze Świętej Rodziny z Nazaretu. Wszystko po to, by nasi absolwenci 
mogli spełnić misję głoszenia, misję pojednania, misję zbawienia, 
które jest w Bogu. 

Składając naszym Dobrodziejom życzenia obfitości błogosławień-
stwa od Nowonarodzonego oraz radości z godności dzieci Bożych, 
jednocześnie dziękujemy za wszelkie duchowe i materialne dowo-
dy życzliwości i serdeczności przekazane dla naszego seminarium 
i naszej uczelni. Niech wcielony Syn Boży żyje zawsze w Waszych 
sercach i rodzinach

Ks. Włodzimierz Wołyniec
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego 

we Wrocławiu

Ks. Dominik Ostrowski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 

Diecezji Świdnickiej



VI. ZMIANY PERSONALNE 
DUCHOWIEŃSTWA

ZMIANY I NOMINACJE  
W IV KWARTALE 2021 ROKU

1. Ks. Andrzej Adamiak, administrator i kustosz sanktuarium Matki 
Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej 
odwołany z dotychczas pełnionej funkcji i skierowany na urlop z za-
mieszkaniem w DKE.
2. Ks. Wojciech Iwanicki, dotychczasowy wikariusz z parafii pw. św. 
Anny w Ząbkowicach Śl. ustanowiony rektorem i kustoszem sanktu-
arium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” na 
Górze Iglicznej.
3. Ks. Krzysztof Ora, powołanie na Przewodniczącego 
Diecezjalnego Zespołu Synodalnego oraz ustanowienie dyrektorem 
Wydawnictwa Diecezji Świdnickiej.
4. Ks. Grzegorz Umiński, odwołany z funkcji dyrektora 
Wydawnictwa Diecezji Świdnickiej. 
5. Ks. Artur Tomczak, wikariusz z parafii pw. NMP Królowej Polski 
w Świdnicy, ustanowiony audytorem sądu biskupiego w Świdnicy.
6. Ks. Sebastian Tomaszewski, wikariusz z parafii pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Wałbrzychu ustanowiony audytorem sądu bisku-
piego w Świdnicy.



VII. WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

ŚP. KS. KANONIK STANISŁAW SIERAKOWSKI 
(1935-2021)

Urodził się 25 sierpnia 1935 r. w miejscowości Ulan Majorat, 
w dekanacie Radzyń Podlaski, diecezja siedlecka. Był synem 
Stanisława i Marianny zd. Kot. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w 1950 roku wstąpił do Salezjańskiego Małego Seminarium 
Duchownego w Środzie Śląskiej, potem w Oświęcimiu. Po zamknię-
ciu szkoły rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Księży Salezjanów 
w Kopcu koło Częstochowy, a następnie odbył trzyletnią praktykę 
asystencką w Salezjańskiej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, 
w szkole organistowskiej w Przemyślu oraz w Inspektoracie 
Salezjańskim w Krakowie. Po zdaniu matury w 1958 roku wstąpił 
do Salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Święcenia diakonatu i prezbiteratu przyjął w Krakowie: niższych 
święceń udzielił mu bp Karol Wojtyła, a prezbiteritu bp Julian 
Groblicki 16 czerwca 1962 r.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach salezjań-
skich: w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku 
(1963-1964); w parafii pw. Trójcy Świętej w Miłoradzicach koło 
Lubina (1964-1966) oraz w Poniatowicach koło Oleśnicy, par. pw. 
Matki Bożej Królowej Polski (1966-1973). Następnie był probosz-
czem w następujących parafiach salezjańskich: pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Cieszkowie koło Milcza (1973-1982); 
w par. pw. św. Józefa Rzemieślnika Międzyborzu koło Sycowa (1982-
1985); w par. pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Grzymalinie koło 
Legnicy (1985-1992) oraz w par. pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Chocianowie (1992-1993). 

W roku 1993 został ustanowiony proboszczem w par. pw. św. 
Mikołaja w Kaczorowie, parafii, która w 1992 roku została włączona 
do diecezji legnickiej. Posługiwał w niej aż do momentu przejścia na 
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emeryturę w roku 201110. Schematyzm Diecezji Legnickiej z 2002 roku 
zaliczał ks. Stanisława Sierakowskiego do księży diecezji legnickiej. 
W 2004 roku parafia Kaczorów znalazła się w strukturach diecezji 
świdnickiej. Ks. kan. Stanisław został ustanowiony wicedziekanem 
dekanatu Bolków i pełnił tę funkcję do 2011 roku. 

Trwającą 18 lat pracę duszpasterską ks. Sierakowskiego 
w Kaczorowie pokazują dwie relacje: ks. Jana Gargasewicza pocho-
dzącego z tej parafii i redaktora „Niedzieli Świdnickiej” (pseudonim 
XMB). Ks. Jan Gargasewicz tak wspomina dawnego proboszcza: 
„Zawsze był oddany ludziom. U nas w parafii było ciężko, bo do 
obsługi ksiądz miał 5 kościołów. Gdy przychodziła zima i nie moż-
na było przejechać samochodem, wtedy trzeba było prosić ludzi, by 
przyjechali po duszpasterza traktorem. Zawsze z poświęceniem słu-
żył Bogu i ludziom”11. Z kolei redaktor „Niedzieli Świdnickiej” tak 
przedstawia Proboszcza Stanisława: „Ksiądz Stanisław Sierakowski 
jako proboszcz parafii Kaczorów przez 18 lat dał się poznać jako do-
bry gospodarz i kapłan dbający o relacje międzyludzkie. W 2002 roku 
doceniono jego zaangażowanie i pomoc w działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej na terenie gminy Bolków i uwzględniając jego za-
sługi w tym zakresie uhonorowano go godnością kapelana Straży po-
żarnej. W tym samym roku otrzymał tytuł kanonika EC. Prowadząc 
działalność duszpasterską, zaszczycał swoją obecnością wszystkie 
uroczystości, które organizowali mieszkańcy – zaznaczyli samorzą-
dowcy z Bolkowa – którzy w dowód uznania w 2010 roku odznaczy-
li ks. Stanisława tytułem Honorowego Obywatela Gminy Bolków. 
Najbliższe sercu ks. Stanisława były dzieci, które otaczał opieką. 
Podczas wieloletniej pracy duszpasterskiej w Kaczorowie w dużym 
stopniu przyczynił się do zjednoczenia mieszkańców, za co był bardzo 
lubiany i szanowany. Był kapłanem otwartym, służącym każdemu 
pomocą”12. Sławomir Wiśniewski, redaktor „Gościa Świdnickiego”, 
w obszernym artykule uwiecznił jeszcze jedno ważne wydarzenie, 
którego inspiratorem był ks. Stanisław Sierakowski, a dotyczy ono 

10 XMB, Zmarł ks. kan. Stanisław Sierakowski, „Niedziela” – edycja świdnicka, 2022, 
nr 1 (295) s. V.

11 P. Pojasek, Pamiętali dawnego proboszcza. Parafia pw. Św. Mikołaja w Kaczorowie, 
„Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 2022, nr 1 (918) s. V.

12 XMB, Zmarł ks. kan. Stanisław Sierakowski, dz. cyt.
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wsi Radzimowice, należącej do parafii w Kaczorowie: „Tej wsi miało 
nie być. Była niemal całkowicie wyludniona. Straszyły w niej opusz-
czone gospodarstwa. […] Tymczasem zdarzył się cud”13, o którym 
ks. Stanisław Sierakowski tak powiedział: „To, co się tu dzieje, jest 
zdumiewające. Mieszkańcy nie tylko sami poradzili sobie z szarą 
rzeczywistością, ale jeszcze wybudowali tu piękną kaplicę, w któ-
rej modlimy się podczas najważniejszych świąt”14. W 2007 roku ks. 
Stanisław Sierakowski otrzymał honor kanonika RM. Po przejściu 
na emeryturę w 2011 roku ks. Stanisław zamieszkał w rodzinnych 
stronach, będąc rezydentem w rodzinnej parafii w miejscowości Ulan 
Majorat. Tam 18 grudnia 2021 r. Pan Bóg powołał go do wieczności.

Mszy św. w intencji zmarłego kapłana sprawowanej w kościele 
pw. św. Mikołaja w Kaczorowie 22 grudnia 2021 r. przewodniczył bp 
Adam Bałabuch. Tego samego dnia w kościele pw. św. Małgorzaty 
w Ulanie Majoracie odbyła się Msza św. pogrzebowa, której prze-
wodniczył ks. Roman Wiszniewski, dziekan dekanatu Radzyń 
Podlaski, natomiast homilię wygłosił ks. Jan Gargasewicz, który udał 
się na uroczystości pogrzebowe z delegacją parafii z Kaczorowa. 
Na koniec Mszy św. Zmarłego pożegnali przedstawiciele strażaków 
z Kaczorowa; Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski; 
przedstawiciele duchowieństwa: Kazimierz Dudek, Tadeusz Kot 
i Henryk Och, przedstawiciel rodziny oraz miejscowy proboszcz. 
Ciało ks. Stanisława Sierakowskiego złożono na miejscowym 
cmentarzu15.

Ks. Zdzisław Pienio

13 S. Wiśniewski, Na dachach świata. Nie ma zamiaru odejść w zapomnienie, ”Gość 
Niedzielny” – edycja świdnicka, 2007, nr 19/158/, s. IV-V.

14 Tamże.
15 P. Pojasek, Pamiętali dawnego proboszcza, dz. cyt.



VIII. PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

1.

KS. PROF. PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr
Profesor Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

PRZYWRÓCIĆ PRAWDĘ STWORZENIA 
POEZJA MAŁŻEŃSTWA W PROZIE WSPÓŁCZESNOŚCI

Wkład wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiego Kongresu 
Małżeństw (1-3 października 2021 r.)

Nie ukrywam, że większość mojego wystąpienia będzie próbą 
wytłumaczenia i usprawiedliwienia tego tytułu, ponieważ zdaje się 
on sugerować, że w opozycji do prozaiczności życia małżeńskiego 
Autor zamierza przedstawić wyrafinowany obraz poetycki. Takie 
ujęcie wydaje się być zresztą domeną teologów, duszpasterzy, osta-
tecznie zaś Magisterium Kościoła, zwłaszcza doby św. Jana Pawła 
II. I to niewątpliwie stwarza pewną trudność, dlatego że woleliby-
śmy zapewne ukazywanie życia małżeńskiego właśnie w katego-
riach owej prozaiczności. Myślę, że tym można wytłumaczyć wielki 
entuzjazm, z jakim przyjmowane są współcześnie słowa Papieża 
Franciszka, takie jak chociażby te wypowiedziane w czasie jego 
wizyty w Polsce z okna na Franciszkańskiej: „Chciałbym wam za-
proponować, żebyście praktykowali trzy słowa, które pomogą wam 
dobrze przeżyć życie małżeńskie. Małżeństwo jest tak piękne, że 
powinno być otaczane wielką troską, a to dlatego, że jest na zawsze. 
Te trzy słowa to: «Proszę pozwól, dziękuję, przebacz». Czasem łatwo 
powiedzieć, że te słowa są bardzo piękne, ale wszyscy pamiętajmy, 
że życie małżeńskie również jest trudne. I czasami te problemy będą 
Wam się zdarzały. W pewien sposób to jest normalne, naturalne, 
kiedy małżonkowie mają małą sprzeczkę, podnoszą głos, a czasami 
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idą w ruch talerze”. Jak część z nas, a może wszyscy pamiętamy, po 
tych słowach była oczywiście olbrzymia owacja, olbrzymia radość. 
Przyznam się szczerze, że trochę dystansowałem się od tych słów. 
Papieskie wskazania są niewątpliwie proste, zdroworozsądkowe, 
uniwersalne, które mogą padać z każdych innych ust, niekoniecznie 
z ust duszpasterza, niekoniecznie papieża, a nawet niekoniecznie 
z ust chrześcijanina. Te słowa są wyrazem elementarnej kultury i jeśli 
są traktowane jako odkrywcze i przyjmowane z tak wielkim entu-
zjazmem, to wydaje mi się, że to świadczy raczej o stanie aktualnej 
kultury współżycia międzyludzkiego niż o wadze tych słów. Można 
też, i chyba trzeba się zastanowić, że te trzy słowa, choć pośrednio 
odwołują się do sakramentu małżeństwa, o którym Papież mówi, że 
jest piękne i trudne zarazem, to w gruncie rzeczy nie niosą w sobie 
w ogóle oryginalności chrześcijaństwa. 

Proszę Państwa, żeby sobie przebaczać, dziękować, żeby po-
wiedzieć „proszę, pozwól”, do tego nie trzeba chrześcijaństwa. Do 
tego wystarczy, powiedziałbym, jakaś ogólnoludzka kultura i wraż-
liwość. A przecież chrześcijaństwo, z którym wychodzimy w świat, 
ma w sobie swoją wyjątkową siłę i moc humanizującą ludzkie ży-
cie. I w tym miejscu chciałbym przypomnieć słowa z pierwszej 
encykliki św. Jana Pawła II Redemptor hominis, w których Papież 
pisał: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle 
tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet 
pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim nie-
pokojem, niepewnością, a także słabością i grzecznością, ze swoim 
życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako wejść 
sobą samym w Niego, musi sobie przyswoić, zasymilować całą rze-
czywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona 
się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko 
uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą sa-
mym. Bo jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, sko-
ro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela. […] Właśnie owo 
głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem” 
(nr 10).

Proszę Państwa, nie znam piękniejszej definicji chrześcijaństwa 
jak właśnie ta, że jest ono głębokim zdumieniem nad wartością czło-
wieka, który zyskał takiego Odkupiciela. Nie znam, powiedziałbym 
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też, głębszego zrozumienia Ewangelii jak właśnie to, które zostaje 
wyrażone w tych przepięknych słowach. Słowa, które ukazują ten 
cały proces jednoczenia człowieka z Bogiem. Święty Jan Paweł II, 
wielki mistrz słowa, używa tak wielu pięknych i poetyckich słów: 
„wejść w Niego, zasymilować, przyswoić”. Prawda, to jest cały 
proces wyrażony na wiele różnych sposobów, obrazujący to, co na-
zywamy prozaicznie „zjednoczyć się z Bogiem”. A to jest wielka 
tajemnica, to jest wielka rzeczywistość, która prowadzi do głębokie-
go zdumienia nad tym, jaką godność mamy jako ludzie, jako chrze-
ścijanie, skoro Bóg zaangażował się tak dogłębnie w nasze życie. 
Niewątpliwie należy stwierdzić, że współczesny człowiek potrzebuje 
tych trzech prostych słów „proszę, dziękuję, przepraszam”, podob-
nie jak młody człowiek potrzebuje słów wezwania do tego, by wstać 
z kanapy, zwłaszcza wtedy, gdy na niej leży i wpatruje się w świat 
wirtualny. Z pełnym przekonaniem chciałbym stwierdzić, i to ośmie-
lam się powiedzieć, że człowiek jeszcze bardziej potrzebuje przej-
ścia w stronę odkrycia własnego człowieczeństwa, które jest czymś 
bardziej decydującym niż kod kulturowy, zarówno ten elementarny, 
jak i bardziej wyrafinowany. Mój mistrz etyki na KUL-u, świętej 
pamięci ksiądz profesor Tadeusz Styczeń SDS, wskazywał, że do-
świadczenie życiowe dowodzi, że coś bywa mi tak dane, że domaga 
się ode mnie respektu dla tego czegoś. Tym czymś jest prawda. Ona 
pierwotnie wydarza się w poznaniu rzeczywistości, jest odkrywana, 
ale ostatecznie jest odsłaniana jako wartość sama w sobie. Mówiąc 
najkrócej i najprościej, analizując doświadczenie życiowe, doświad-
czenie moralności, możemy stwierdzić, że właśnie coś powinienem 
uczynić, bo tego domaga się prawda tej rzeczywistości. Odkrywamy 
wówczas normatywną moc prawdy, która nas zobowiązuje do tego, 
by żyć tak a nie inaczej, by postąpić tak a nie inaczej. I to powoduje, 
że odkrywając tę normatywną moc prawdy, odkrywamy zarazem mo-
ralność, odkrywamy osobę ludzką – moralność i osoba ludzka, które 
wzajemnie się współodsłaniają. Można dojść ostatecznie do takiego 
stwierdzenia, że etyka jest tak naprawdę antropologią normatywną, 
to znaczy, że nasze postępowanie, nasze życie powinno się zasadzać 
właśnie na odkryciu głębi naszego człowieczeństwa. Nie ma w grun-
cie rzeczy etyki poza antropologią i antropologii poza etyką. To ozna-
cza, że wszelkie normy moralne zyskują swój sens i wartość, jeśli 
zostają odsłonięte w perspektywie prawdy o człowieku. 
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Mogą mi Państwo zarzucić, że w tej chwili bardzo mocno teore-
tyzuję, ale – tytułem tak zwanego eksperymentu myślowego, czyli 
po prostu prostego przykładu – zestawmy ze sobą dwa hasła, które 
w pewnym sensie mogą wybrzmiewać bardzo podobnie: „Kochaj 
i czyń, co chcesz” (św. Augustyn) i „Róbta, co chceta”. Hasła wy-
brzmiewają normatywnie dość podobnie, ale przecież dzieli je prze-
paść: przepaść wynikająca nie ze słów, ale z zrozumienia człowie-
czeństwa. Podobnie zresztą weźmy pod uwagę dwa hasła papieskie 
z ostatnich dekad. Z jednej strony to hasło: „Wstańcie z kanapy, zrób-
cie raban” i z drugiej strony hasło: „Musicie od siebie wymagać”. 
Proszę Państwa, jedno i drugie aktywizuje człowieka, ale różnica 
między nimi jest przepastna. Nie wiem, czy nie było tak, że w paź-
dzierniku i w listopadzie ubiegłego roku [2020] bardzo wielu mło-
dych ludzi wstało z kanapy i robiło raban na naszych ulicach, tylko 
że ci ludzie zupełnie zapomnieli o tym, że muszą od siebie wymagać. 
Zwracam więc uwagę na to – i to jest pierwszy element – że właśnie 
w tej prozaiczności życia czasem warto podrążyć, że nie warto za-
trzymywać się wyłącznie nad samą prozaicznością, powiedzmy, tych 
trzech prostych słów „proszę, dziękuję, przepraszam”. Warto sięgnąć 
nieco głębiej, poszukać głębszego zrozumienia człowieka, zatrzy-
mać się nad jego istotą, spenetrować, że tak powiem, wnętrze osoby 
ludzkiej. 

Drugie wyjaśnienie tego wystąpienia dotyczy bezpośredniej inspi-
racji treści tego referatu. Tą inspiracją był znakomity wykład pana 
profesora Stanisława Grygla, wygłoszony na UKSW w Warszawie 
w czerwcu tego roku, z okazji przyznania mu doktoratu honoris cau-
sa tej uczelni. Na początku swego wykładu doktorskiego Stanisław 
Grygiel, wieloletni wierny mąż swojej żony Ludmiły, ojciec swo-
ich dzieci i dziadek, poczynił bardzo istotne rozróżnienie. (Dodam 
jeszcze, że to góral i przyjaciel świętego Jana Pawła II). Mówił na 
początku tego wykładu tak oto: „Nowożytność zostawia ugorem 
człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśla i co nazy-
wa człowiekiem. Na ugorach nieuprawianych, a więc pozbawionych 
kultury. Słowo «kultura» pochodzi od czasownika colere, colo, coleo, 
cultum – uprawiać ziemię. A więc na ugorach nieuprawianych, po-
zbawionych kultury można robić wszystko, co się komu podoba. Na 
ugorach pleni się produktura”. Profesor Grygiel wyjaśnił następnie, 
że słowo „produktura” utworzył od czasownika producere, produco, 
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productum – wytwarzam, produkuję. Pleni się, według logiki właści-
wej operacjom kalkulującego rozumu, ratio. W produkturze nie ma 
miejsca na dar, w konsekwencji nie toleruje ona tych różnic, które 
dar wprowadza w życie społeczne. Dlatego człowiek nie staje się od 
niej większym od siebie. To rozróżnienie kultury i produktury bardzo 
mnie zaintrygowało. Ono zdaje się wskazywać z jednej strony na roz-
różnienie pomiędzy etosem kultury a etosem produktury: etos kultury 
to, jak wyjaśnia wnikliwie profesor Grygiel, etos bezinteresownego 
daru, etos altruizmu, po prostu etos miłości; etos produktury nato-
miast to etos użyteczności i przeliczania drugiego człowieka i jego 
życia w kategoriach bilansu kosztów i zysków. I wiemy doskonale, 
że ten rachunek wybrzmiewa niejednokrotnie niezwykle dramatycz-
nie, wręcz tragicznie, czego przykładem była właśnie manifestacja 
tak zwanego strajku kobiet po 22 października 2020 r. Różnica po-
glądów, która wówczas się ujawniła, była w gruncie rzeczy różnicą 
kulturową, wyznaczającą niepokonalną granicę, śmiem twierdzić, 
uniemożliwiającą w praktyce możliwość porozumienia. Ale znowu 
to rozróżnienie etosu miłości czy użyteczności bazuje na rozróżnie-
niu logosu samych fundamentów, które leżą u podstaw tych różnic. 
Trzeba bowiem zauważyć, że słowo „kultura” w swej głębi wskazuje 
na misję otrzymaną przez człowieka od Stwórcy. Ta misja wskazuje 
człowiekowi jego miejsce w świecie, określa jego relacje z Bogiem 
Stwórcą, z drugim człowiekiem, z całym światem. Zanim Bóg po-
wierzy człowiekowi władanie nad ziemią, urządza ten świat i czyni 
człowieka nie kimś innym jak tylko zarządcą swojego planu gospo-
darowania tym światem. Człowiek jest szafarzem, jest zarządcą, ale 
nie samodzielnym włodarzem tej rzeczywistości. Perspektywa pro-
duktury nakazuje rozwiązywać problemy tego świata i drugiego czło-
wieka w oderwaniu od Stwórcy, a zatem w sposób zupełnie dowolny. 
W konsekwencji przybiera to – z jednej strony – postać całkowitego 
władania nad światem, posuniętego aż do dewastacji tego świata, 
ale z drugiej strony może też przybrać taką postać, którą dzisiaj ob-
serwujemy, w której prawa zwierząt i roślin są zrównane z prawami 
człowieka, co w praktyce oznacza realną degradację godności oso-
by ludzkiej i próbę urządzania świata w sposób równie cyniczny co 
absurdalny. Sednem zatem owej rzeczywistości stają się ostatecznie 
problemy ze Stwórcą i stworzeniem, wzajemna relacja między nimi. 
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Jednym z głównych kryzysów naszej współczesności, dzisiaj co-
raz mocniej odczytywanym, jest właśnie problem relacji człowieka 
do świata. Mówiąc najkrócej i najzwięźlej, z jednej strony mamy pro-
pozycję tak zwanej ekologii głębokiej, z drugiej strony mamy propo-
zycję tej wizji urządzenia świata zgodnie z planem Stwórcy. Profesor 
Grygiel ujmuje tę rzecz z właściwą sobie precyzją, a zarazem po-
etyckością. Pozwolę sobie ponownie go przywołać: „Cywilizacja 
produkcji neguje akt stworzenia. W konsekwencji neguje dwie fun-
damentalne różnice w przestrzeni, w których objawia się prawda 
człowieka, a mianowicie różnicę ontologiczną łączącą stworzonego 
człowieka ze Stwórcą oraz różnicę seksualną, która łączy mężczyznę 
z kobietą w jedno ciało. Negacja tych różnic umieszcza ludzi poza 
dobrem i złem, gdzie parodiowanie Boga idzie w parze z parodiowa-
niem kobiety przez mężczyznę, a mężczyzny przez kobietę. Negacja 
ta zastępuje doświadczenie moralne osoby ludzkiej, w którym rodzi 
się adekwatne pytanie o człowieka. W świecie tworzonym poza 
dobrem i złem parodiowanie początku i końca wszechświata oraz 
historii miłości, jaką jest człowiek, stanowi wypadkową interesu 
i władzy. Interesy i kalkulacje i rozum władzy zniekształcają myśle-
nie człowieka, poddając je praxis, która nie liczy się z jego osobą 
oraz życiem społecznym, jakie poczyna się w jej miłości”. I wydaje 
mi się, że być może tutaj dotykamy sedna współczesnego kryzysu, 
który dotyczy rozumienia, przeżywania i doświadczenia tajemnicy 
człowieka i tajemnicy szczególnego związku kobiety i mężczyzny. 
Raz jeszcze podkreślę, że odrzucenie prawdy o stworzeniu, które 
jest domeną naszych czasów, przynosi rozliczne konsekwencje. 
Powoduje odrzucenie biblijnego spojrzenia na świat, w którym 
człowiek był koroną stworzenia i tym, który otrzymawszy od Boga 
władzę nad światem, zarządzał tym światem w sposób mądry, pełny 
miłości i odpowiedzialności. W miejsce tej koncepcji pojawiają się 
chaotyczne koncepcje związane z tak zwaną ekologią głęboką, z tak 
zwanymi prawami zwierząt. Mamy w pamięci wszyscy wypowiedź 
pewnej sympatycznej pani profesor etyki z Warszawy, która zachę-
cała nas do tego, abyśmy przyznawali szczurom status uchodźców, 
a zwierzętom domowym status obywateli, itd. Nie będę komentował 
tych słów, bo nigdy nie zajmowałem się właściwie stanami psychicz-
nymi ludzkiego umysłu. Nie ma potrzeby w tym miejscu przywoły-
wania tych koncepcji w sposób bardziej szczegółowy, ale ich istotą 



154 PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

pozostaje niezmiennie degradacja osoby ludzkiej, która umożliwia 
fikcyjną promocję świata ludzkiego. Negacja prawdy o stworzeniu 
wiąże się także z zakwestionowaniem ludzkiej płciowości. Ideologia 
gender, która stanowi dzisiaj tak znaczącą siłę kulturową, społecz-
ną i polityczną, opiera się na negacji prawdy stworzenia człowie-
ka mężczyzną i kobietą. I to jest rzecz, którą musimy sobie wciąż 
uświadamiać, że gender nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem, 
nie jest do pogodzenia z tradycją judeochrześcijańską. Gender 
w samej swej istocie odrzuca prawdę o Bogu Stwórcy, który stwo-
rzył człowieka mężczyzną i kobietą. I wzorem marksizmu gender, 
który jest postacią neomarksizmu, proponuje, by człowiek stwarzał 
sam siebie. W marksizmie klasycznym człowieka stwarzały stosunki 
społeczno-ekonomiczne, tutaj stwarzają człowieka stosunki środo-
wiskowo-kulturowe. To jest ta jedyna różnica: człowiek oderwany 
od Boga ma stwarzać sam siebie. I powodem tego z jednej strony 
ma być ostateczne wyrzucenie Boga Stwórcy i Zbawiciela poza za-
mknięte drzwi ludzkiego życia: to jest ten wysiłek, który dokonuje 
się w naszej nowożytnej kulturze od wieków. Dzisiaj jednak przy-
brał niezwykle charakterystyczne znamię stanu, które Jan Paweł II 
określał jako życie człowieka tak jakby Bóg nie istniał. Ale żeby 
tego dokonać, trzeba po prostu odrzucić prawdę stworzenia, która 
ma, zdaniem zwolenników ideologii gender, ukazywać radykalną 
nierówność i dominację mężczyzny nad kobietą. Wiemy doskona-
le, że gender sięga tutaj do pewnego archetypu z XIX wieku, słów 
niesławnej pamięci Fryderyka Engelsa, który w 1884 roku napisał 
takie piękne zdanie, że „archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk 
kobiety przez mężczyznę w monogamicznym heteroseksualnym 
małżeństwie”. I właściwie to jest taka oś przewodnia, ten ucisk, który 
jest archetypem wszelkiego wyzysku. Trzeba go odrzucić, ale czym 
ten ucisk został spowodowany? No właśnie całym tym nieszczęsnym 
opisem stworzenia człowieka. Opisem biblijnym, który w sposób tak 
radykalny deprecjonuje wartość kobiety. 

Podzielę się takim trochę wstydliwym doświadczeniem z pierw-
szego roku pandemii i pierwszego roku nauczania w warunkach 
pandemicznych. Miałem wykład na swoim wydziale dotyczący kato-
lickiej nauki o małżeństwie i rodzinie, i przedstawiałem tam właśnie 
opis biblijny stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą. Na zakoń-
czenie poprosiłem studentów o napisanie prac. Jednym z tematów 
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była możliwość skonfrontowania tego opisu z tym, co niesie współ-
czesna kultura. W rezultacie niektóre studentki napisały mi „piękne 
wypracowania”, które były jakby żywcem wzięte z „Wysokich obca-
sów” albo z podobnej twórczości odczytującej prawdę biblijną. Warto 
jednak, i do tego przekonuję moich studentów, ale przede wszystkim 
przekonuję siebie samego, by odczytywać tę prawdę w sposób wciąż 
nowy, wciąż pogłębiony. Nie z pomocą neomarksistowskich lek-
torów, ale z pomocą teologów, a zwłaszcza św. Jana Pawła II, jego 
teologii ciała. 

Pozwolę sobie tutaj bardzo nieśmiało przypomnieć tekst, któ-
ry wszyscy znamy, a mianowicie drugi opis stworzenia człowieka. 
„Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby 
uprawiał go i doglądał. Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego po-
moc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki 
powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przeko-
nać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił 
człowiek, otrzymało nazwę «istota żywa». I tak człowiek dał nazwę 
wszelkiemu bydłu, ptakom, powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu 
polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie 
i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 
Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował nie-
wiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, ten powiedział: Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, ta będzie się 
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Proszę Państwa, 
nie jestem biblistą, nie znam języków starożytnych, ale z komentarzy, 
które czytam, wiem, że warto by było odczytać ten tekst w brzmie-
niu oryginalnym, by dostrzec bardzo ciekawą grę słów. Mianowicie 
w tym tekście trzykrotnie występuje słowo „człowiek, mężczyzna” 
w różnym znaczeniu. najpierw występuje jako adam, które to słowo 
oznacza zbiorowe pojęcie gatunku ludzkiego. Występuje jako ben 
adam, które oznacza już konkretną jednostkę ludzką, syna człowie-
czego. I wreszcie w tej ostatniej fazie, w której Adam wykrzykuje na 
widok Ewy „ta jest kością z moich kości, ta się będzie nazywała mę-
żyną, bo z ciała męża została wzięta” – jak to przepięknie przetłuma-
czył Jakub Wujek. Oryginał hebrajski używa właśnie słów isz, isza 
– ta się będzie nazywała isza, bo z isz została wzięta. I tutaj dopiero 
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pojawia się to wyraźne określenie rozróżnienia kobiety i mężczy-
zny. A więc mamy człowieka, mamy mężczyznę, mamy mężczyznę 
i kobietę. To, co jest piękne w tym opisie, to może najpierw zwróce-
nie uwagi na to, że dojście do tego rozróżnienia, tego wyodrębnie-
nia mężczyzny i kobiety, dokonuje się poprzez ów genezyjski sen. 
Genezyjski, bo to jest sen genezis. To jest sen, w którym człowiek tak 
naprawdę staje się w pełni człowiekiem. Ten sen sprawia, że warto 
się nad nim zastanowić, bo analogia snu wskazuje na swoisty powrót 
do niebytu. Tak to wyjaśniał św. Jan Paweł II: „Sen ma w sobie coś 
z unicestwienia świadomego bytowania człowieka. Do momentu, 
jakby przed stworzeniem, aby z niego mocą stwórczej inicjatywy 
Boga, człowiek samotny mógł się wyłonić człowiekiem w jedności 
dwojga – mężczyzną i niewiastą”. To jest przepiękna i zarazem nie-
zwykle nośna metafora. Sen, który ma w sobie coś z unicestwienia. 
Sen jest przecież bardzo często kojarzony wręcz z jakąś sprawą się-
gającą śmierci, mówimy właśnie „zasnął na wieki”, a więc to jest też 
jakiś bardzo ciekawy element już na początku pokazujący paschalny 
wymiar ludzkiego życia. Aby się stać w pełni sobą, żeby się narodzić 
do pełni człowieczeństwa, trzeba w jakiś sposób obumrzeć, trzeba 
w jakiś sposób siebie unicestwić. Adam przez ten sens jest prowa-
dzony w kierunku unicestwienia po to, żeby narodził się w pełni 
człowiekiem, żeby narodził się człowiekiem w postaci mężczyzny, 
mężczyzny i kobiety. 

Tutaj jednak pojawia się bardzo istotna trudność. Kobieta zostaje 
przecież stworzona dla mężczyzny jako pomoc, której świat zwierzę-
cy nie mógł udzielić człowiekowi. Chwilę wcześniej mieliśmy ten 
przepiękny obraz defilady zwierząt, którą Bóg urządza przed 
Adamem, a on każdą nazywa „istota żywa”. Skoro nazywa, to zna-
czy w mentalności semickiej, hebrajskiej, że „bierze w posiadanie”. 
Okazuje się jednak, że on jest podmiotem pośród świata przedmio-
tów, jest nie tylko inaczej, ale i wyżej postawiony w stosunku do ota-
czającego go świata zwierząt. Ale nie znajduje tej pomocy dla siebie. 
Natomiast kobieta zostaje stworzona jako pomoc i wówczas, kiedy 
już zostaje mu ukazana jako pomoc, to wywołuje pierwsze słowa 
człowieka na kartach Biblii. Czy jednak zauważamy, że te pierwsze 
słowa człowieka na kartach Biblii są okrzykiem radości? I to jest 
okrzyk radości mężczyzny na widok kobiety. To jest taki drobny, ale 
bardzo ciekawy element, chyba nie zawsze przez nas zauważany, 
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a mianowicie, że pierwszymi słowami, które wypowiada człowiek 
w dziejach świata jest okrzyk radości na widok kobiety. Oczywiście, 
jakiś feministyczny teolog czy feministyczna teolożka może powie-
dzieć: „No tak, okazuje taką radość, bo dostał dobrze funkcjonującą 
pomoc”. Okazuje się jednak że, chyba nie do końca tak jest, skoro 
słowo ezer, które w języku hebrajskim „pomoc”, właśnie to słowo 
wykorzystuje sam Bóg, żeby określić Siebie, że jest ezer dla człowie-
ka, że jest pomocą dla człowieka. Może więc nie jest to żadne poni-
żenie godności kobiety, skoro Bóg sam Siebie nazywa pomocą dla 
człowieka. Czyni to na przykład w Psalmie 9, w wersecie 15. Jan 
Paweł II bardzo wnikliwie w swojej „Teologii ciała” analizował ten 
proces przechodzenia, wyłaniania się w samotności człowieka tej 
wspólnoty, wspólnoty mężczyzny i kobiety. Pokazywał, że mężczy-
zna odkrywa kobietę jako inne „ja” tego samego człowieczeństwa, 
i to jest zarazem proces zwrotny, to znaczy, że on dotyczy w tym sa-
mym stopniu kobiety, bo również mężczyzna w tym względzie staje 
się pomocą dla niej. A więc kiedy spoglądamy na to bycie pomocą, to 
musimy dostrzegać to w pełnym wymiarze tego obrazu biblijnego. 
Kobieta jest w najgłębszym tego słowa znaczeniu pomocą dla męż-
czyzny, bo pozwala mu rozpoznać jego tożsamość. To właśnie dopie-
ro w obliczu Ewy Adam wykrzykuje: „Ta się będzie nazywała męży-
ną, bo z ciała męża została wzięta. Ta się będzie nazywała kobietą, bo 
z ciała mężczyzny została wzięta”. Adam uświadamia sobie wtedy 
to, kim ona jest w tym sensie najgłębszym. I ta wzajemna pomoc ma 
też znaczenie dla relacji każdego z nich z Bogiem i ich wzajemnej, 
wspólnej relacji do Boga. Bez kobiety mężczyzna nie byłby w stanie 
zrozumieć znaczenia swego bytowania, głębi swego człowieczeń-
stwa, które wiąże się z byciem z kimś i dla kogoś. Nie potrafiłby tak-
że pojąć pełni tego, co znaczy być osobą stworzoną na obraz i podo-
bieństwo Boga, osobą stworzoną z miłości i dla miłości. Z daru 
osobowego Dawcy po to, by być darem dla innych. On to wszystko 
zawdzięcza kobiecie. Również kobieta bez mężczyzny nie potrafiła-
by zrozumieć znaczenia swojego człowieczeństwa, naznaczonego 
Bożym obrazem. Raz jeszcze należy podkreślić, że biblijne słowo 
„pomoc” nie przenosi nas w sferę produktury, a więc sferę działania 
naznaczonego użytecznością, funkcjonalnością czy też tym bardziej 
walką płci. Biblijna pomoc przenosi nas w sferę bycia, które nazna-
czone jest komplementarnością, nie tylko w sensie fizycznym i 
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psychicznym, ale przede wszystkim bytowym. Jest rzeczą bardzo 
charakterystyczną, na co zwraca uwagę św. Jan Paweł II, że biblijny 
opis zaczyna się od absolutnej równości ontologicznej, równości na 
poziomie bytu między nimi. I między tymi dwoma osobami, między 
kobietą i mężczyzną, które są obdarzone tą samą godnością, które są 
równe sobie, które pozwalają wzajemnie odkryć swoją tożsamość, 
zostaje wydobyty wymiar daru i równości. Proszę Państwa, on zosta-
je też dodatkowo wydobyty poprzez znak żebra, który opacznie bywa 
traktowany jako element zabierający kobiecie jej godność. Bo wła-
ściwie nie wiemy z czego byśmy chcieli czasem, żeby kobieta została 
stworzona, ale na pewno to żebro budzi niejednokrotnie pewien opór. 
Ale taki opór nie dostrzega sprawy najbardziej podstawowej. A mia-
nowicie tej, że żebro, z którego została utworzona kobieta, jest naj-
bliższe serca. Katechizm Kościoła stwierdza: „Kobieta, którą Bóg 
kształtuje z żebra wyjętego z ciała mężczyzny, pochodzi od mężczy-
zny, jednak na zasadzie kogoś, kto z natury musi być jej równy i nie-
zwykle bliski, skoro zostaje ukształtowany z czegoś, co jest najbliż-
sze sercu”. Jan Paweł II, pochylając się nad tym z tekstem, zauważał 
także, że w piśmie klinowym Sumerów ten sam znak służy do wyra-
żenia pojęcia „żebro” i „życie”. Kobieta zostaje stworzona z czegoś, 
co jest najbliższe sercu i które też w mentalności ludów Wschodu, 
starożytnego Wschodu, było pokrewne życiu. Zostaje stworzona 
z miłości i z życia. I jeszcze Jan Paweł II zauważa jedną ciekawą 
rzecz. Nie tylko jedną, ale tu jedną przytoczę. Jak się wydaje, Bóg 
raczej okrywa żebro ciałem niż zapełnia miejsce po nim ciałem. 
I w ten sposób buduje kobietę, która powstała z ciała i kości mężczy-
zny. Ten sposób interpretacji jeszcze dobitniej podkreśla jedność 
w naturze ludzkiej mężczyzny i kobiety. I całość opisu, posługując 
się w opisie genezyjskiego snu pojęciem „pomocy” i „żebra”, w grun-
cie rzeczy pozwala przybliżyć się do niezwykłej kategorii daru. 
Bezinteresownego daru. Można powiedzieć, że poprzez sen, zbliża-
jąc człowieka w jego głębi do jego własnej śmierci, Bóg obdarowuje 
go na nowo darem nowego życia, czyniąc kobietę pomocą dla męż-
czyzny, pozwala mu być pomocą dla niej. A wszystko to po to, by 
wzajemnie obdarowani odkrywali prawdę i piękno miłości życia. 
Wreszcie, tworząc kobietę z żebra mężczyzny podkreśla równość 
i komplementarność kobiety i mężczyzny. Ta kategoria bezintere-
sownego daru, jak wiemy, jest szczególnie cenną myślą Soboru 
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Watykańskiego II, ale była też szczególnie cenna i ceniona przez św 
Jana Pawła II. W czasie swojego wykładu z okazji doktoratu honoris 
causa profesor Stanisław Grygiel przywołał mało znany, niedawno 
właściwie dopiero upubliczniony, tekst Jana Pawła II zatytułowany: 
„Medytacja na temat bezinteresownego daru”. I w tym tekście, który 
był takim rękopisem papieskim, powtarzam, do niedawna zupełnie 
nieznanym, choć napisanym kilka dobrych lat przed śmiercią 
Papieża, w tym rękopisie niedawno upublicznionym znajdują się 
między innymi takie słowa: „Warto zwrócić na to uwagę, że słowa, 
które ustanawiają małżeństwo, nie są pierwszymi słowami Stwórcy, 
jakie kieruje do mężczyzny i kobiety. Mówiąc o zjednoczeniu ciele-
snym mężczyzny i kobiety w małżeństwie, jakby o perspektywie ich 
przyszłego wyboru, człowiek ma opuszczać swego ojca i matkę i łą-
czyć się z żoną, stawać się z nią jednym ciałem, dając początek no-
wemu życiu. Perspektywa trwania rodzaju ludzkiego jest od początku 
związana z tym stwórczym ustanowieniem Boga. Jednak sama ta 
perspektywa już zakłada miłość upodobania. Muszą znaleźć w sobie 
wzajemne upodobanie. Muszą odkryć piękno bycia człowiekiem. 
Wówczas w ich sercu zrodzi się potrzeba obdarzania człowieczeń-
stwem innych istot, którymi w swoim czasie Bóg ich obdarzy”. Raz 
jeszcze pozwolę sobie przeczytać tę końcówkę: „Muszą znaleźć 
w sobie wzajemne upodobanie. Muszą odkryć piękno bycia człowie-
kiem. Wówczas w ich sercu zrodzi się potrzeba obdarzania człowie-
czeństwem innych istot, którymi w swoim czasie Bóg ich obdarzy”. 
I te słowa mają wymiar nie tylko estetyki, choć i ten wymiar wydaje 
się być dzisiaj niezwykle ważny, bo to, co obserwujemy dzisiaj 
w pewnej kulturze bycia, kulturze stroju, kulturze traktowania wła-
snej cielesności, powiedziałbym, w moim przypadku jako już prawie 
emeryta, narusza zdecydowanie standardy jakiejkolwiek estetyki kla-
sycznej, może tak to ujmę. Ale tu nie chodzi tylko o estetykę, choć 
powtarzam, ona jest też nie do zbanalizowania, ale także o wymiar 
etyczny. Profesor Grygiel komentując te słowa mówił: „Ludzie łączą 
się ze sobą nie tylko dlatego, że zachwycają się pięknem swego jeste-
stwa, ale także dlatego, że to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje, aby 
współdziałali z Jego stwórczym zamysłem w stosunku do wszech-
świata i stworzenia”. I dlatego właśnie warto zachwycić się pięknem 
drugiego człowieka, warto odczytać to piękno w perspektywie daru 
stwórczego Boga, aby właśnie wraz z Bogiem działać, aby wraz 
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z Bogiem podejmować piękno współkreacji, współstwarzania tego 
świata i przede wszystkim współstwarzania własnego życia. Jan 
Paweł II napisze jeszcze tak: „Bardzo myliłby się każdy, kto by są-
dził, że w biblijnym opisie stworzenia człowieka dominuje biologia. 
Stwórca mówi: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się», ale przede 
wszystkim stwarza w ich sercach wewnętrzną przestrzeń miłosnego 
upodobania, w której to przestrzeni dominuje przede wszystkim 
piękno”. Można powiedzieć, że w ten sposób wraz ze stworzeniem 
kobiety, Stwórca wyzwala w człowieku całe to olbrzymie dążenie do 
piękna, jakie stanie się treścią ludzkiej twórczości. Twórczości arty-
stycznej, ale nie tylko. W każdej duchowej twórczości człowieka za-
wiera się jakieś dążenie do piękna, jakieś szukanie coraz to nowych 
jego wcieleń, szukanie nowych źródeł zachwytu. Napisał kiedyś 
Norwid: „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by 
się zmartwychwstawało”. Jeśli człowiek istotnie zmartwychwstaje 
przez różne prace, jakie wykonuje, to właśnie dzięki tej inspiracji, 
jaką daje mu piękno. A profesor Grygiel, komentując te słowa, dopo-
wie: „Dlatego człowiek jest piękny. Piękno zaskakuje, bo ono nie jest 
z tego świata. Ono unosi go wzwyż, broni jego wolności, pomagając 
mu być bardziej sobą. Piękno nikomu nie pozwala zbliżać się do 
człowieka jak do przedmiotu, bo samo nim nie jest. Piękna nie moż-
na posiadać. Takie spojrzenie przez pryzmat piękna promieniującego 
z Boga na człowieka, kobietę i mężczyznę pozwala zachwycić się ta-
jemnicą człowieka. Prowadzi też do zachwytu nad tajemnicą małżeń-
stwa, do zachwytu nad pięknem rodziny, do zachwytu nad pięknem 
kobiety i kobiecości”. Podkreślam właśnie to piękno kobiety i kobie-
cości, wiernie naśladując świętego Jana Pawła II, który przecież był 
mężczyzną i pisał też niektóre słowa jako mężczyzna do mężczyzn. 
Pisał między innymi tak: „Wystarczy popatrzeć na wszystkie kobiety, 
które pojawiają się w otoczeniu Chrystusa, poczynając od Marii 
Magdaleny i Samarytanki, poprzez siostry Łazarza, aż do tej 
Najświętszej, która pozostała Błogosławiona pomiędzy wszystkimi 
niewiastami. Nie wolno ci nigdy przesądzać o znaczeniu Bożego 
daru. Módl się tylko z całą pokorą o to, żebyś umiał być stróżem two-
jej siostry. Ażeby w zasięgu promieniowania twojej męskości ona 
sama znalazła drogę swojego powołania i świętość, jaka dla niej jest 
przeznaczona w Bożych zamiarach. Ogromna jest siła duchowa ko-
biety. Raz wyzwolona, zdobywa się na męstwo o wiele większe. Na 
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taką gotowość do ofiar, o której trudno nieraz myśleć mężczyźnie. 
Właśnie o tym przeświadczeniu Kościół powtarza słowa Pieśni nad 
pieśniami: «O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja»”. Święty Jan 
Paweł II zostawił nam może nie zawsze dostrzegany wymiar piękna 
ludzkiego życia, może nie zawsze przez nas akcentowany – piękna, 
które pozwala stanąć w pierwotnej prawdzie, w pierwotnej prawdzie 
ludzkiego życia i losu. Odkryć miłość, porzucić wstyd wynikający 
z pożądliwości i cieszyć się darem współobdarowania. W swoim 
ostatnim utworze poetyckim, w Tryptyku rzymskim, Papież pisał: 
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Został im przez Boga zadany 
dar. Wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które 
jest w Nim. Oboje nadzy. Nie odczuwali wstydu jak długo trwał dar. 
Wstyd przyjdzie z grzechem. A teraz trwa uniesienie, żyją świadomi 
daru, choć może nawet nie umieją tego nazwać, ale tym żyją. Są czy-
ści”. Myślę, że może warto wracać do poezji stworzenia, a nie tylko 
do prozy życia. Ale warto wracać do tej poezji stworzenia, bo wów-
czas proza życia zyskuje blask prawdy i blask piękna. 

2. 

DR ANETA RAYZACHER-MAJEWSKA,
Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP
i wykładowca katechetyki UKSW

Wywiad Łukasza Kaspera z dr Anetą Rayzacher-Majewską
ŁUKASZ KASPER
Redaktor działu krajowego KAI

BEZ RELIGII WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE 
JEST UBOŻSZE 

WYWIAD RED. KAI Z DR ANETĄ RAYZACHER-MAJEWSKĄ

Bez religii wykształcenie ogólne będzie uboższe. Niepokojące jest 
to, że ci młodzi ludzie za chwilę będą dorośli, staną się rodzicami 
odpowiedzialnymi za kolejne pokolenia i przekaz wartości, a ich for-
macja nie będzie jednak pełna – mówi w rozmowie z KAI dr Aneta 
Rayzacher-Majewska.
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Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP i wykładowca 
katechetyki UKSW m.in. skomentowała podane przez warszawski ra-
tusz statystyki uczęszczania na lekcje religii w stołecznych szkołach.

Łukasz Kasper (KAI): Stołeczny ratusz poinformował, że na lekcje 
religii w warszawskich szkołach podstawowych uczęszcza 67,6% 
a w szkołach ponadpodstawowych – 30,9% uczniów. Pani zdaniem 
te dane powinny niepokoić?

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: Gdy patrzymy na te dane glo-
balnie, to trudno nie dostrzec spadku frekwencji. Owszem, jest to 
niepokojące, choć nie sądzę, by gromadzenie i upublicznianie tych 
danych było wyrazem takiego samego niepokoju warszawskiego 
ratusza – raczej ma to na celu zachęcanie innych do wypisywania 
się z tych lekcji. Tak można odebrać choćby dodawanie do statystyk 
przedszkoli, co automatycznie zaniża frekwencję na religii, dlatego 
że religia w przedszkolach najczęściej nauczana jest jedynie w naj-
starszych grupach. I o ile przedstawiciele ratusza bardzo walczą o to, 
aby rodzice mieli świadomość, że deklaracje składają ci, którzy chcą 
zapisać dzieci na religię albo nawet, żeby deklaracje dotyczące religii 
były składane jeszcze przed wakacjami, aby ewentualnie nie plano-
wać tych zajęć, o tyle np. nikt nie zadbał o to, aby powiedzieć rodzi-
com, że już nawet trzylatki mogą mieć zajęcia z religii, jeśli rodzice 
tego sobie życzą. Jest to zatem próba pewnego celowego, zorganizo-
wanego działania, być może wywalczenia jak najwięcej, dopóki nie 
będzie decyzji w sprawie obowiązkowej religii albo etyki.

Łukasz Kasper (KAI): A zapowiedź o wprowadzeniu obowiązku 
uczęszczania na religię lub etykę, czyli koniec z niechodzeniem na 
żaden z tych przedmiotów, to dobre rozwiązanie?

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: To bardzo dobre rozwiązanie, 
zresztą apelowało się o to od dawna. Uczniowie jak to uczniowie: 
gdyby dać im wybór, na co mają chodzić a na co nie, to chodziliby 
pewnie tylko na W-F i informatykę, czy na pojedyncze inne lekcje. 
Ale przecież absolutnie niewychowawcze jest to, że decydować miał-
by uczeń. Te wyniki nie świadczą wcale o jakiejś niechęci do religii, 
tylko jest to kwestia albo nagonki, żeby nie chodzić, albo wygody, bo 
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jeśli celowo spycha się religię na początek lub koniec zajęć, nawet na 
godz. 7.20 czy 16.00 lub jeszcze później, to uczniowie, korzystając 
z okazji, wolą wyjść wcześniej. Dlatego nawet samo apelowanie, aby 
religia była umieszczana na początku lub końcu zajęć, co absolutnie 
nie ma żadnego uzasadnienia w prawie, już jest traktowaniem gorzej 
tego przedmiotu i zawoalowaną zachętą do tego, aby z tego przed-
miotu rezygnować.

Łukasz Kasper (KAI): Dane warszawskie dotyczą dużego miasta. 
Inaczej pewnie wygląda sytuacja w mniejszych miastach i na tere-
nach wiejskich. O tym, jaka jest frekwencja na szkolnej katechezie 
w skali kraju dowiemy się pewnie po zebraniu danych przez Komisję 
Wychowania Katolickiego KEP z poszczególnych kurii. Nie jest jed-
nak tajemnicą, że w dużych miastach ta frekwencja z roku na rok jest 
coraz mniejsza i ta tendencja będzie się pogłębiała.

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: Możliwe, że tak będzie, ale warto 
też popatrzeć, że coraz popularniejsza staje się edukacja domowa. 
Tak naprawdę o ile uczniowie w systemie edukacji domowej są przy-
pisani do danej szkoły, to w ich przypadku często nie ma zapisywania 
na religię, ponieważ nie każdy rodzic wie, że ma prawo do udziału 
dziecka w religii na terenie szkoły lub organizowanej we własnym 
zakresie i kończącej się egzaminem, aby roczna ocena była na świa-
dectwie. To także zatem wpływa na wyniki, bo w perspektywie kraju 
to kilkanaście tysięcy osób, które uczestniczą w edukacji domowej, 
i pytanie, czy ich deklaracje są brane pod uwagę.

Łukasz Kasper (KAI): Niemniej jednak te wyniki, z duszpasterskie-
go punktu widzenia, są dla Kościoła powodem do zmartwienia? To 
przejaw ubiegłorocznych antykościelnych protestów czy może jakie-
goś szerszego, dostrzegalnego już wcześniej trendu?

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: Na pewno przyczyniły się do tego 
ostatnie lata i promowanie w przestrzeni publicznej pseudowartości. 
To jest niepokojące, ale nie chodzi nawet o to, że nie będziemy mie-
li kogo uczyć. Niepokojące jest w tej perspektywie to, że ci młodzi 
ludzie za chwilę będą dorośli i w jakiś sposób będą wpływać na 
społeczeństwo i że ich formacja nie będzie jednak pełna. Oni potem 
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będą też rodzicami – odpowiedzialnymi za kolejne pokolenia i prze-
kaz wartości. Szkoda też tych ludzi, którzy tak naprawdę nie mają 
pojęcia, że religia w szkole to nie jest katecheza; to nie jest coś, co 
świadczy o ich wierze, ale to też pewien element kulturowy. To coś, 
bez czego wykształcenie ogólne będzie uboższe. Jak potem mówić 
o tolerancji w perspektywie społeczeństwa, jeśli dużo osób nie tole-
ruje religii i osób wierzących i ich praw?

Łukasz Kasper (KAI): Bywa, że religia nie jest traktowana jak 
każda inna lekcja, gdyż uczniowie nie poświęcają jej takiej samej 
uwagi. Skąd taki stosunek? Może to wynika z braku katechezy 
w domu rodzinnym?

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: Na pewno brak formacji religijnej 
w środowisku rodzinnym ma tu znaczenie, ale sprawa jest złożona. 
Mam świadomość, że na pewno są jeszcze takie lekcje, na których 
sam prowadzący nie sprawdza się, nie ogarnia swojej funkcji, dlatego 
czy to chcąc się przypodobać uczniom czy mając słabe umiejętności 
dydaktyczne, nie zainteresuje przedmiotem. Pamiętajmy, że to jest 
tylko cząstka – tak samo bywają kiepscy poloniści czy historycy. Nie 
zmienia to faktu, że dziś jest mnóstwo naprawdę dobrych kateche-
tów, którzy swoimi umiejętnościami dydaktycznymi przewyższają 
nawet innych nauczycieli. Krzywdzące byłoby zatem twierdzenie, że 
to jest przyczyną, bardziej chyba jest to kwestia mentalności. Wiele 
osób dorosłych próbuje swoje doświadczenia z pierwszych lat religii 
w szkole albo jeszcze katechezy parafialnej przekładać na to, co jest 
dziś, mówiąc, że w salkach było lepiej, w szkole było kiepsko, więc 
nie ma co puszczać teraz dzieci na religię. To przeświadczenie, że 
na tej lekcji nie pogłębi się ich wiara, jest też często wynikiem nie 
rozumienia, jaka jest funkcja religii w szkole. Przez utożsamianie 
lekcji religii z katechezą mamy problem, bo uwieramy i tych niewie-
rzących, i tych bardzo pobożnych. Niewierzący oburzają się, że jest 
ona w szkole. Osoby wierzące z kolei często mówią: co to za pomysł, 
aby z religii robić sprawdziany i kartkówki? Zamiast tego oczekują 
wzrastania uczniów w wierze. Ale pamiętajmy, że lekcja religii jest 
nie tylko dla wierzących. Osobom, które wyniosły dobrą formację 
religijną z domu to, co jest realizowane w szkole, może wydać się 
niewystarczające. Z myślą o nich, dla pogłębienia lekcji szkolnych 
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jest katecheza parafialna. Ale nie można pomijać tych, dla których 
religia w szkole jest pierwszym zetknięciem się z przekazem orędzia. 
Funkcją religii w szkole jest fundament intelektualny – to jest nauka, 
to jest lekcja.

Łukasz Kasper (KAI): Co Kościół może zrobić ze swej strony, aby 
młodzieży z lekcji religii w szkole nie ubywało?

Dr Aneta Rayzacher-Majewska: Wystarczyłoby „tylko i aż” robić 
to, co trzeba, czyli po prostu rzetelnie pełnić swoje obowiązki nauczy-
ciela religii na terenie szkoły. Proboszczowie powinni też poważnie 
traktować zapis, że osoba, która nie uczęszcza na religię, sama sobie 
blokuje drogę do sakramentów. Jeśli ktoś faktycznie nie uczestniczy 
w życiu Kościoła, to niech nie będzie tak, że nagle się obudził przed 
pierwszą Komunią czy bierzmowaniem i łaskawie przez rok chodzi 
na religię, a potem znowu się wypisuje. Niech dostęp do sakramentów 
mają faktycznie wierzący. Może to sprawi, że niektóre osoby trochę 
się obudzą – szczególnie rodzice traktujący Kościół jak hipermarket, 
z którego wybierają sobie to, co im pasuje. Nie można udawać raz na 
parę lat wierzącego: albo wierzymy albo nie wierzymy.

(Źródło: https://opoka.org.pl/News/Polska/2021/dr-rayzacher-
-majewska-wyksztalcenie-ogolne-bez-religii-jest-ubozsze)

3.

BP IGNACY DEC

RODZINA FUNDAMENTEM NARODU
Świdnica, 3 października 2021 r. – Homilia wygłoszona 

w katedrze świdnickiej podczas Mszy św. na zakończenie 
XI Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw (01-03 X 2021)

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, w szczególności drodzy małżonkowie, 

uczestnicy XI Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, jaki odbywa 
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się w Świdnicy. Dobrze się składa, że liturgia słowa XXVII Niedzieli 
Zwykłej, którą dziś przeżywamy, koncentruje się wokół małżeństwa 
i rodziny. Zanim uwydatnijmy główne prawdy o małżeństwie zawar-
te w dzisiejszym słowie Bożym, postawmy krótką diagnozę kondycji 
duchowej, religijnej, moralnej i materialnej dzisiejszych małżeństw 
i rodzin, a w końcowej części spróbujemy wskazać na sposoby 
uzdrawiania i umacniania instytucji małżeństwa i rodziny.

1. Dysputa wokół tradycyjnego modelu małżeństwa 
Jesteśmy dzisiaj świadkami różnych kryzysów, o których wiele 

się mówi w mediach. Jest głośno o kryzysie migracyjnym, pande-
micznym, demograficznym, klimatycznym, energetycznym, go-
spodarczym, finansowym, kryzysie religijnym, moralnym, kryzysie 
powołań kapłańskich i zakonnych. Mówimy też o kryzysie małżeń-
stwa i rodziny. Spadła bowiem drastycznie liczba małżeństw sa-
kramentalnych i zwiększyła się ogromnie liczba rozwodów. Jak to 
często bywa w takiej sytuacji, zamiast zmieniać życie i dopasowy-
wać je do Bożego prawa, chce się zmienić prawo, zasady moralne, 
by korespondowały z praktyką życia. Prawo Boże usiłuje się zastą-
pić prawem ludzkim, które już nie zabezpiecza prawdziwego dobra 
wspólnego, ale ma na celu osiągnięcie dobra pozornego, okazyjnego. 
W mediach liberalnych i w dyskusjach w gremiach lewicowych są 
usiłowania i trwa wielka presja, by zmienić tradycyjny, biblijno-e-
klezjalny model małżeństwa, jako sakramentalnego związku jednego 
mężczyzny i jednej kobiety. Podważa się nagminnie wymóg nieroze-
rwalności małżeństwa, aprobuje się rozwody, argumentując, że mał-
żonkowie mają prawo się rozwieść, tak jak wcześniej mieli prawo się 
połączyć. Wskazuje przy tym, że małżeństwa sakramentalne wcale 
nie są lepsze od tzw. związków partnerskich, więc mówią: „po co 
ślub?”; „po co sakrament?”. 

Niech nam wystarczy ta krótka diagnoza sytuacji dzisiejszego 
małżeństwa i rodziny. Przejdźmy do przypomnienia zasad zawartych 
w dzisiejszym w Bożym słowie.

2. Wizja małżeństwa i rodziny w słowie Bożym 
W pierwszym czytaniu zostało nam przypomniane, iż Bóg już na 

samym początku powołał do istnienia mężczyznę i kobietę i przezna-
czył ich do wspólnego życia w małżeństwie. Mężczyzna i kobieta 
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mają się dopełniać tak w płaszczyźnie duchowej, psychicznej, jak 
i cielesnej. Stwórca uczynił z nich najmniejszą komórkę życia spo-
łecznego. Małżeństwo jest zatem instytucją powołaną do istnienia 
przez Stwórcę. Nie jest więc wymysłem społeczeństwa, nie jest two-
rem kultury, nie jest instytucją stworzoną przez państwo czy Kościół. 
Małżeństwo jest pomysłem samego Boga. I to jest pierwsza prawda 
o małżeństwie zawarta w dzisiejszych czytaniach. 

Druga – to prawda o jedności małżeństwa; jeden mężczyzna i jed-
na kobieta, decydując się na wspólną drogę życia, stają się jednym 
ciałem. Jak mówi Chrystus: „A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym 
ciałem” (Mk 10, 8). 

Z tego faktu wynika prawda trzecia, prawda o trwałości i nieroze-
rwalności małżeństwa, prawda twarda i jasna: „Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 9). Zatem małżeństwo 
zawarte przed Bogiem nie może być rozwiązane. Jeśli Bóg w sakra-
mencie małżeństwa złączy dwoje ludzi, to żadnemu człowiekowi, 
żadnej władzy, nie wolno tej wspólnoty rozwiązać. Ważnie zawarte 
małżeństwo jest nierozerwalne. 

Przejdźmy do części trzeciej naszej refleksji, w której pytamy, 
co możemy zrobić, żeby wzmocnić proces przechodzenia od tego, 
jak jest, do tego, jak powinno być w sektorze życia małżeńskiego 
i rodzinnego?

3. Potrzeba ofensywy katolickiej przez modlitwę, słowo prawdy 
i przykład życia 

Nawiązując do części pierwszej, powtórzmy, że przypomniana 
wizja małżeństwa i rodziny jest dzisiaj kwestionowana oraz przez 
wielu ośmieszana i odrzucana. W wielu krajach władza państwowa, 
zwłaszcza lewicowa, zmieniła dotychczasowe prawo dotyczące mał-
żeństwa, osadzone dotąd w Bożym prawie naturalnym i objawionym 
na prawo stanowione, które już nie zabezpiecza prawdziwych warto-
ści, godnych rozumnego człowieka, jako dziecka Bożego. 

Zauważmy, że są dramaty polityczne, społeczne, gospodarcze, 
powodowane zazwyczaj przez ludzi silniejszych wobec słabszych 
i biedniejszych. Zdarzają się akty terroryzmu, zniewalania, zastrasza-
nia, nierzadkie przypadki korupcji, a także wydawania niekorzyst-
nych dla wielu ustaw i przepisów prawnych. Wszystko to w jakiejś 
mierze może utrudniać życie. Ale są także dramaty, a nawet tragedie, 
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które ludzie sami sobie gotują w swoich rodzinach, w gronie naj-
bliższych osób. Tragedie i dramaty przychodzą tam, gdzie łamie 
się prawo Boże, gdzie chce się postawić na swoim, gdzie nie chce 
się dla drugiego człowieka nic dobrego zrobić, gdzie nie myśli się 
o losie dzieci, tylko o tzw. prawie do osobistego szczęścia. Bardzo 
przejmujące są rozmowy z dziećmi w domach dziecka, rozmowy 
z dziećmi z rozbitych rodzin. Ileż tam tęsknoty za miłością, za by-
ciem kochanym. Sądy rozpatrują rocznie tysiące spraw małżeństw 
ubiegających się o rozwód. Dlaczego ludzie się rozchodzą? Dlatego 
że nie pielęgnowali swojej miłości, dlatego że miłość rozumieli jako 
życiową sielankę, a nie jako postawę służby, nie jako dar dla drugie-
go człowieka, nie jako poświęcanie się dla bliźniego. 

Kościół zawsze troszczył się o silną rodzinę. Przypomnijmy dwa 
teksty naszych wielkich powojennych pasterzy: bł. kard. Stefana 
Wyszyńskiego i św. papieża Jana Pawła II.

18 stycznia 1976 roku Prymas Wyszyński powiedział 
w Warszawie w kościele pw. Świętego Krzyża, w ramach tzw. 
„Kazań Świętokrzyskich”: „Istnieje swoista biologiczna wspólnota 
i więź między rodziną a Narodem oraz ich wzajemna służba sobie. 
Doświadczenie poucza nas, że brak tej więzi powoduje wynaturzenie 
albo rodziny, albo Narodu. Rodzina żyjąca poza Narodem, niemająca 
świadomości swoich praw w Narodzie, jak również niewypełniająca 
swoich w nim obowiązków na odcinku etyki i moralności publicznej 
– zawodzi. Zjawisko to można dostrzec w środowiskach emigracyj-
nych. Ludzie opuszczający własny kraj zrywają często więzy kultu-
ry narodowej, uwalniając się od wpływu obyczaju ojczystego [...]. 
Ale też i Naród bez rodziny ginie. Naród, w którym rozłożona jest 
została rodzina – zanika. Rodzina to podstawowa, najbardziej trwała 
komórka społeczna. To jest nie tylko siła twórcza, biologiczna, ale 
też siła moralna, wychowawcza, społeczna i obywatelska. Dlatego 
też rodzina [....] jest naturalnym sprzymierzeńcem Narodu. Ona stoi 
na straży jego życia. Ona też tworzy z nim więź społeczną, nie tylko 
rodową. Rodzina jest zasadniczym elementem w budowaniu podstaw 
trwałości bytu narodowego. Może zachwiać się byt narodu, ale wów-
czas trwa jeszcze rodzina. Ona jest pierwszą szkołą wychowania do 
współpracy i obowiązkowości. [...]. Naród czerpie więc od rodziny 
bardzo wiele. Świadom swego zadłużenia wobec niej ma obowiązek 
również pomagać rodzinie. Jak rodzina pomaga Narodowi i państwu, 
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tak też rodzinie muszą pomagać i Naród i państwo” (Warszawa, ko-
ściół pw. Świętego Krzyża, 18 stycznia 1976 r.; odpisane: z „Naszego 
Dziennika”, nr 21 (7181) wtorek 21 września 2021, s. 2).

Jakże to ważne i aktualne słowa! Moi drodzy, dobre małżeństwa, 
trwałe rodziny to skarb nie tylko dla Kościoła, ale także dla naro-
du. Historia nas poucza, że kryzysy rodziny prowadziły do kryzy-
sów a nawet do upadku narodów, kultur, cywilizacji. Zauważmy, że 
wielkie mocarstwa europejskie: starożytna Grecja, Rzym, monarchia 
frankońska, cesarstwo niemieckie upadały wtedy, gdy kryzys prze-
żywała rodzina. Tak jak choroba całego organizmu zaczyna się od 
choroby i zaburzeń w funkcjonowaniu małej komórki, tak choroba 
narodu, choroba państwa, zaczyna się od choroby najmniejszej ko-
mórki społecznej, jaką jest rodzina. 

I jeszcze tekst św. Jana Pawła II, pochodzący z homilii wygłoszo-
nej w Łomży, 4 czerwca 1991 roku, podczas czwartej pielgrzymki 
do Ojczyzny. Jest to tekst zawierający pytania. Potraktujmy je dzisiaj 
jako pytania do nas. Nasz święty papież pytał wówczas: „Co stało 
się z przykazaniem: «Nie cudzołóż» w naszym polskim życiu? Czy 
małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się 
z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludz-
kie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się 
o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że 
ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego zaufania, jakie Bóg 
okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego 
Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy czło-
wiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do 
roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego 
się po prostu używa? Czy narzeczeni budują przyszłą swoją jedność 
małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy, zaczynając od 
budowania jedności ducha? Czy małżonkowie pracują nad pogłę-
bieniem swojej małżeńskiej jedności – pomimo całego trudu, a także 
obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych 
ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w mo-
mencie ich ślubu sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, 
być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, 
aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie 
i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim 
rodzinom katolickim, małżonkom, rodzicom w całej Polsce”. 
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Zakończenie
Moi drodzy, musimy obronić rodzinę, bo jest to równoznaczne 

z obroną narodu i państwa. Nie oglądajmy się na innych. Od wszyst-
kich nas zależy, jaka będzie Polska, jaka będzie rodzina dnia jutrzej-
szego. Jeśli nie mamy innych środków pomocy, to nie zapominajmy 
o środku najważniejszym, jakim jest modlitwa. Bierzmy ochoczo do 
ręki różaniec i wspomagajmy wysiłki dobrych ludzi naszą modlitwą. 
Póki co, módlmy się w tej Eucharystii zamykającej XI Ogólnopolski 
Kongres Małżeństw, o obfite owoce tego wydarzenia. Módlmy się 
o ducha apostolstwa, o mężne i odważne wyznawanie naszej wiary. 
Pamiętajmy, że czas Ewangelii jest przed nami. „Gdzie jest Bóg, tam 
jest przyszłość”. Amen.

4.

BP IGNACY DEC

W NADZIEI, ŻE SYNOD UŁATWI NAM 
ZDOBYWAĆ PIERWSZEŃSTWO PRZEZ SŁUŻBĘ

Świdnica, 17 października 2021 r. – Homilia wygłoszona 
w katedrze świdnickiej, podczas Mszy św. inaugurującej prace 
XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 

na poziomie diecezjalnym

I. Wprowadzenie do liturgii na początku Mszy świętej
Drodzy bracia i siostry, przeżywamy trzecią niedzielę październi-

ka. Jest to już XXIX niedziela zwykła. W dniach 9 i 10 paździer-
nika miały miejsce w Rzymie, pod przewodnictwem Ojca Świętego 
Franciszka, uroczystości związane z otwarciem XVI Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem „Ku 
Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. W tę nie-
dzielę 17 października, z woli Ojca Świętego Franciszka, ma miej-
sce inauguracja prac synodalnych w całym Kościele katolickim na 
poziomie diecezjalnym we wszystkich biskupich katedrach, także 
w naszej katedrze w Świdnicy. Obecną Mszę św. sprawuję w intencji 
obfitych owoców tego synodu w wymiarach całego Kościoła, w tym 
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także o ożywienie i pogłębienie życia religijnego w naszej świdnic-
kiej diecezji. 

Uznajmy na początku przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy mo-
gli jak najlepiej i jak najowocniej sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

II. Homilia

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, uwzględniając fakt inauguracji XVI 

Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, o czym 
wspomniałem we wprowadzeniu na początku tej Mszy św., homi-
lię dzisiejszą rozpoczniemy od refleksji nad ogłoszonym słowem 
Bożym, by potem przejść do krótkiej prezentacji spraw związanych 
z inauguracją wspomnianego Synodu. 

1. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę i cierpienie 
W wielu z nas zakorzenione jest pragnienie, aby być kimś, aby 

coś znaczyć wśród ludzi, z którymi żyjemy, w środowisku, w którym 
się znajdujemy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że coś podobne-
go towarzyszyło najbliższym uczniom Pana Jezusa. Oto dwaj bracia 
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, którzy niedawno byli na Górze 
Przemienienia i ujrzeli Jezusa w Jego boskim majestacie, przystępują 
do Niego z prośbą i to wcale nie o wartości duchowe, ale o przy-
ziemne: „«Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię pro-
simy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?«. Rzekli 
Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po pra-
wej, drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co 
prosicie»” (Mk 10, 35-43).

Na końcu Jezus przywołał wszystkich apostołów do siebie i po-
wiedział do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców naro-
dów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak bę-
dzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie 
na okup za wielu” (Mk 10, 42-45). W słowach tych Jezus wskazał 
nam wszystkim drogę do wielkości i do pierwszeństwa. Jest to dro-
ga służby innym, jest to postawa bycia niewolnikiem, czyli bycia 
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wykonawcą woli drugiego. Na tej drodze człowiek staje się darem 
dla drugiego i troszczy się przede wszystkim o dobro innych. Tego 
rodzaju droga do wielkości, droga służby, łączy się zawsze z cierpie-
niem, z ofiarą, poświęceniem. Dwaj uczniowie: Jakub i Jan, prawdo-
podobnie nie wiedzieli, że prosząc o wysokie miejsce w królestwie 
przy Chrystusie, prosili zarazem dla siebie o krzyż. Dlatego Jezus po-
wiedział do nich: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 
który Ja mam pić?” (Mk 10, 38). Kto chce być przy Chrystusie, kto 
chce szukać wielkości i pierwszeństwa na drodze wskazanej przez 
Niego, ten musi decydować się na wzięcie krzyża, ten musi decydo-
wać się na przyjęcie cierpienia. Miłość bowiem urzeczywistnia się 
przez ofiarę, przez krzyż. 

2. Cel i charakter rozpoczynającego się w Kościele XVI 
Zwyczajnego Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów 

Moi drodzy, mówiąc o rozpoczynającym się Synodzie Biskupów, 
zauważmy, że Synod ten różni się od poprzednich synodów. W do-
tychczasowych synodach biskupów uczestniczyli tylko biskupi, wy-
brani księża i nieliczni przedstawiciele laikatu. Ten zaś synod jest 
dla wszystkich. Ojciec Święty zaprasza wszystkich, cały Kościół do 
refleksji na temat tej prawdy o Kościele, jaką jest synodalność, czyli 
„podążanie razem, pod natchnieniami Ducha Świętego, aby głosić 
Ewangelię całemu światu”. Innymi słowy, wedle Ojca Świętego 
Franciszka, synodalność oznacza styl życia Kościoła. Składają się 
nań „spotkanie, dialog, słuchanie poruszeń Ducha Świętego”, ko-
ścielna obecność „pośród problemów tego świata” i „przygarnianie 
ludzi”. Ojciec Święty Franciszek 10 października 2021 r. podczas 
Mszy św. inaugurującej synod, mówiąc o słuchaniu, spotkaniu i mo-
dlitwie, stwierdził, że Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali 
się w pytania, niepokoje i nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu 
i narodu, a także wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, ja-
kie stawia się przed nami. Prosił, abyśmy nie uciszali naszych serc, 
nie blokowali się w naszych pewnikach i słuchali się nawzajem.

Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, rozpoczęty 
17 października etap diecezjalny synodu, będzie trwał do sierpnia 
2022 roku, kiedy to odbędzie się uroczyste Diecezjalne Zebranie 
Presynodalne. Wyniki prac na poziomie diecezjalnym zostaną prze-
kazane do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, a następnie 
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w formie syntetycznego opracowania dotyczącego Kościoła katolic-
kiego w Polsce zostaną wysłane do sekretariatu Generalnego Synodu 
w Rzymie. Przekazany do wszystkich Episkopatów świata materiał 
będzie stanowił podstawę do stworzenia dokumentów roboczych, 
które będą służyły pracom synodalnym na poziomie kontynentalnym, 
a po ich przedyskutowaniu w swej konkretnej formie Zgromadzenia 
Synodu Biskupów w październiku 2023 roku.

Zwróćmy uwagę na hasło synodu. Są w nim słowa „komunia”, 
„uczestnictwo” i „misja”. Te trzy elementy kryją się w synodalności 
Kościoła, są jakby filarami Kościoła i są ze sobą głęboko powiąza-
ne. Nie ma między nimi hierarchii. Raczej, każdy z nich wzbogaca 
i ukierunkowuje dwa pozostałe. Istnieje między nimi dynamiczna re-
lacja, która musi być wyrażana z uwzględnieniem wszystkich trzech 
wymiarów. 

 a) Komunia
Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne 

narody jednej wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swo-
jemu ludowi. Komunia, która nas łączy, ma swoje najgłębsze ko-
rzenie w miłości i jedności Trójcy Świętej. To Chrystus pojednał 
nas z Ojcem i jednoczy nas ze sobą w Duchu Świętym. Wspólnie 
jesteśmy inspirowani przez słuchanie Słowa Bożego, przez żywą 
Tradycję Kościoła i jednocześnie ugruntowani w sensus fidei, który 
podzielamy. Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniu 
i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu. 

 b) Uczestnictwo
Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – świec-

kich, konsekrowanych i duchownych – do zaangażowanego ćwicze-
nia się w głębokim i pełnym szacunku słuchaniu siebie nawzajem. 
To słuchanie stwarza nam przestrzeń do wspólnego słuchania Ducha 
Świętego i kieruje naszymi pragnieniami odnośnie do Kościoła 
trzeciego tysiąclecia. Uczestnictwo opiera się na fakcie, że wszyscy 
wierni mają odpowiednie przygotowanie i są powołani do służe-
nia sobie nawzajem darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha 
Świętego. W Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i boga-
tej różnorodności swoich członków, jest wezwana do wspólnej „mo-
dlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznawania i udzielania 
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rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich”, które jak najlepiej 
odpowiadają woli Bożej (MKT, Synod, nr 67-68). Należy podjąć re-
alne wysiłki, aby osoby, które znajdują się na marginesie lub czują się 
wykluczone, mogły uczestniczyć w tym procesie. 

 c) Misja
Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy 

być skoncentrowani na sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa 
o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Proces synodalny ma 
wymiar głęboko misyjny. Jego celem jest umożliwienie Kościołowi 
lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy 
żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, 
geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata. W ten 
sposób synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może owocniej 
wypełniać swoją misję ewangelizacyjną w świecie, będąc zaczynem 
w służbie nadejścia Królestwa Bożego. 

3. Nasze modlitewne wsparcie synodu
Drodzy bracia i siostry, starsi z nas pamiętają, że gdy odbywał 

się Sobór Watykański II, a były to lata 1962-1965, wtedy odbywa-
ło się regularne modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. Arcybiskup 
Wacław Depo, metropolita częstochowski, w swoim ostatnim Liście 
pasterskim zapowiedział, że takie nocne czuwania modlitewne będą 
się odbywać na Jasnej Górze. My też chcemy być obecni w dziele 
synodu przez naszą modlitwę. To może być nasz ważny wkład w to 
dzieło. Prosimy zatem, by różaniec, odmawiany dzisiaj na ulicach 
naszego miasta, w łączności z innymi miastami w ramach formu-
ły: „Pokuty, pokuty, pokuty” – uwzględnił także tę intencję Ojca 
Świętego Franciszka.

Zakończenie
Módlmy się już teraz w intencji tego dzieła. Niech Maryja, Matka 

Kościoła nas wspomaga, byśmy wszyscy z większym zaangażowa-
niem uczestniczyli w potrójnej misji Kościoła: ewangelizacyjnej, 
sakramentalnej i charytatywnej Amen.



Bp Ignacy Dec, Wspomagajmy Ojczyznę modlitwą, słowem prawdy ... 175

5.

BP IGNACY DEC

WSPOMAGAJMY OJCZYZNĘ MODLITWĄ, 
SŁOWEM PRAWDY I CZYNEM MIŁOŚCI

Świdnica, 13 grudnia 2021 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
świdnickiej w czterdziestą rocznicę wprowadzenia w Polsce 

stanu wojennego

Czcigodni bracia kapłani; 
Przedstawiciele Dolnośląskiej Solidarności;
Poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji patriotycznych, 
kombatanckich;
Bracia i siostry w Chrystusie!

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

1. Różne postawy ludzi wobec poleceń i zachęt
Epoka, w której żyjemy otrzymuje od historyków i socjologów 

różne miana. Niektórzy mówią, że żyjemy w epoce cyfryzacji i cyber-
netyki. Inni oznajmiają, że jesteśmy w epoce postmodernizmu, jesz-
cze inni, że w epoce postmarksizmu. Są tacy, którzy określają obecny 
czas jako epokę dialogu. czas stawiania pytań. Wielu naukowców jest 
zdania, że nauka najbardziej rozwija się przez stawianie zasadnych, 
dobrych pytań. 

W Ewangelii dzisiejszej słyszymy, że pytania stawiano także na-
uczającemu w świątyni Jezusowi. Najczęściej stawiali je faryzeusze 
i uczeni w Piśmie po to, żeby Jezusa na czymś podchwycić i oskar-
żyć przed ówczesną władzą, żeby Go ośmieszyć czy nawet zdyskre-
dytować. Faryzeuszy denerwowała postawa Chrystusa i Jego nauka. 
Oburzał ich sposób Jego zachowania i postępowania. Nigdy nie był 
kapłanem, a przychodził i w świątyni nauczał. Nie był prorokiem, 
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a zapowiadał zburzenie Jerozolimy i kary Boże dla Izraelitów. Był 
zwykłym cieślą z Nazaretu, a pozwalał sobie rozmnażać chleb, le-
czyć chorych, wskrzeszać umarłych. Widząc to wszystko, kapła-
ni starozakonni i starsi ludu zdobyli się na odwagę i postawili Mu 
pytanie: „Jakim prawem to czynisz? i kto ci dał tę władzę” (Mt 21, 
23b). Wiedzieli, że oni władzę otrzymali od ludu, ale lud na dał takiej 
władzy Chrystusowi. A zatem pytali od kogo ją otrzymał? Na pytanie 
aroganckich i zazdrosnych faryzeuszy, Chrystus odpowiedział pyta-
niem: „Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? (Mt 21, 
25). Na to pytanie nie dali odpowiedzi, gdyż jakąkolwiek by dali, 
zawsze byliby przegrani.

Moi drodzy, jak kiedyś kapłani starozakonni i starsi ludu pytali 
Chrystusa o genezę Jego władzy, tak dziś wielu współczesnych lu-
dzi, zwłaszcza wielu liberałów pyta Kościół, jakim prawem naucza 
i na jakiej postawie stawia wymagania moralne i etyczne swoim wy-
znawcom? Pytający nie chcą przyjąć, że Kościół jest nadal żyjącym 
na ziemi Chrystusem, że jest przedłużeniem Jego ramion i stróżem 
Jego nauki. Stąd stawiając takie czy inne postulaty swoim wyznaw-
com, czyni to na podstawie władzy otrzymanej od samego Chrystusa. 
Władza ta zaś zawiera się w słowach: „Kto was słucha, Mnie słucha, 
a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10, 16). Kościół jest społeczno-
ścią szczególną, jest instytucją Bożo-ludzką. Ma w swojej strukturze 
elementy widzialne i niewidzialne. Jego moc i trwanie nie płynie od 
ludzi, nie od hierarchii, ale od samego Boga. Taka wizja Kościoła 
jest przedmiotem wiary. Dlatego w Credo, w Wyznaniu wiary, które 
odnawiamy w każdą niedzielę, wymawiamy słowa: „Wierzę w jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół”. Mówmy o tym, podejmu-
jąc dialog z ateistami, czy liberałami.

2. Pytania wokół stanu wojennego w Polsce
Moi drodzy, w dniu dzisiejszym stawiamy pytanie o sens wpro-

wadzenia w Polsce przed czterdziestoma laty stanu wojennego. 
Wracamy z tym pytaniem do niedzieli 13 grudnia 1981 r.: była to 
mroźna noc, kilkunastostopniowy mróz. Po północy z soboty na 
niedzielę do wielu domów wtargnęli uzbrojeni po zęby zomow-
cy, tajniacy. Ks. Mirosław Drzewiecki w swoim słynnym kazaniu 
13 stycznia 1992 r., wygłoszonym w katedrze wrocławskiej, nazwał 
wysłanników ówczesnej władzy „siepaczami Heroda”. Wyciągali 
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z łóżek najlepszych ojców i synów Kościoła i Ojczyzny. Zabierali 
do przygotowanych wcześniej obozów internowania. Do biskupów 
diecezjalnych nad ranem przybyli wysłannicy komunistycznej wła-
dzy, by poinformować, że na terenie całego kraju został wprowadzo-
ny w nocy stan wojenny. Rano radio i telewizja nadawały non stop 
przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego obwieszczające, że 
został ogłoszony stan wojenny, by ratować kraj, który znalazł się nad 
przepaścią. Decyzja generała była reakcją na wielki zryw narodu pol-
skiego z początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Naród, in-
spirowany nauką Jana Pawła II, podjął wtedy trud pokojowego budo-
wania demokratycznego państwa. W rok po pierwszej wizycie Ojca 
Świętego w naszej Ojczyźnie, narodziła się w Polsce „Solidarność”, 
niezależny, samodzielny związek zawodowy, do którego wkrótce 
przystąpiło prawie 10 milionów ludzi. Solidarność podjęła z ówcze-
sną komunistyczną władzą pokojowy dialog o wolność i o chleb. Nad 
ekipą komunistycznej partii i rządu zawisło widmo utraty władzy. 
Stan wojenny był brutalną formą ratowania komunistycznej władzy 
w Polsce i to rękami samych, oddanych Moskwie, Polaków. Akcję 
przeprowadzono szybko, skutecznie, przy minimalnych stratach. 
Przeprowadzono ją przy pomocy wojska, milicji, ubecji, zomowców. 
Na ulicach miast zjawiły się czołgi i wozy opancerzone. W kraju 
zapanował totalny paraliż, psychoza, strach: godzina policyjna, wy-
łączone telefony, zakaz swobodnego poruszania się, zamknięte gra-
nice, zamknięte stacje benzynowe, zawieszona nauka w szkołach, 
zamknięte kina, zawieszenie większości gazet, ideologiczny program 
w radiu i telewizji. Używając terminologii wojskowej zdobyto teren, 
spacyfikowano demokratyczną opozycję na czele z „Solidarnością”, 
ale nie podbito, nie ujarzmiono ludności, nie odebrano im wolności 
wewnętrznej. Ludzie nie dali się zniewolić. Zaczęły się manifestacje, 
protesty, „zadymy”, strajki. Te ostatnie rozpoczęły się w poniedziałek 
14 grudnia, gdy ludzie przyszli do pracy i wybuchały do 17 grudnia. 
Najdłużej strajkowała kopalnia „Piast”, bo aż do 28 grudnia. W pierw-
szych dwóch dniach stanu wojennego wybuchło około 150 strajków. 
Niektóre z nich były krótkie, kilkugodzinne, jednodniowe. W kraju 
panowała ostra zima. Nie było szans zimą na długie protesty. Trzeba 
odnotować, że bardzo silna opozycja przeciwko stanowi wojennemu 
miała miejsce na Dolnym Śląsku. 
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Bilans stanu wojennego był bardzo negatywny: ok. 100 osób za-
bitych, ponad 10 tys. internowanych, zwolnienia z pracy. Do sierpnia 
1982 r. zwolniono ponad 50 tys. osób. W kopalni „Piast” wyrzuco-
no z pracy 2 tys. robotników. 31 sierpnia 1982 r. w drugą rocznicę 
podpisania porozumień sierpniowych, podczas protestów w 34 woje-
wództwach zatrzymano ponad 5 tys. osób; 3 tys. stanęło pod różnymi 
zarzutami przed kolegiami ds. wykroczeń, a 126 osobom wytoczono 
procesy sądowe. W wyniku akcji weryfikacyjnej środowisk dzienni-
karskich z pracy i z zajmowanych stanowisk zwolniono ok. 800 osób. 
Dotkliwym skutkiem stanu wojennego były ogromne straty w gospo-
darce narodowej.

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

20 grudnia 1981 roku zjawił się w Polsce wysłannik Jana Pawła II. 
Przywiózł on od Ojca Świętego osobisty list do generała Wojciecha 
Jaruzelskiego, w którym Papież prosił o zaprzestanie rozlewu krwi 
i stosowania przemocy wobec Narodu, który tyleż wycierpiał w hi-
storii i który tyleż przelał krwi w obronie wolności. Papież prosił tak-
że o jak najszybsze odwołanie stanu wojennego. W każdą niedzielę 
przy modlitwie „Anioł Pański” kierował modlitwę do Matki Bożej 
w intencji Ojczyzny skrępowanej rygorami stanu wojennego. Do ko-
munistycznej Polski Papież odbył jeszcze dwie pielgrzymki w roku 
1983 i 1987. Umacniał Naród w nadziei. Wiedział, że pierwsze po 
okrągłym stole rządy, z wyjątkiem rządu Jana Olszewskiego, wy-
niesione przez KOR-owskich komandosów, wprowadziły nam na 
plecach „Solidarności” obcych właścicieli Polski. Dlatego premier 
Olszewski w czasie obalenia jego rządu, w przemówieniu pożegnal-
nym w Sejmie, nie pytał: jaka będzie Polska, ale zapytał: czyja bę-
dzie Polska?

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

wydarzenia sprzed czterdziestu lat, jako ludzie Kościoła modlimy się 
w naszych świątyniach za ofiary stanu wojennego. Modlimy się za 
tych, którzy ucierpieli, którzy wówczas stracili zdrowie. Sporo już 
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spośród nich, w ciągu tych czterdziestu lat, odeszło do wieczności. 
Wielu spośród jeszcze żyjących cierpi biedę. Poplecznikom stanu 
wojennego, tym, którzy bili i dokuczali, do niedawna, a niektórym do 
dzisiaj, lepiej się powodzi niż tym, którzy w tamtych latach cierpieli. 
Jako ludzie ze szkoły Pana Jezusa modlimy się za dzisiejszych spad-
kobierców, sprawców stanu wojennego, za tych, którzy bili, znęcali 
się nad drugimi, za tych, którzy wydawali wyroki. Podobno jeden 
z nich do dziś znajduje się w Sądzie Najwyższym. Modlimy się o ich 
nawrócenie. Wielu z nich jeszcze żyje i nie wszyscy się nawrócili. 
Żyje dziś – po wyjściu z więzienia – Grzegorz Piotrowski, morderca 
ks. Jerzego Popiełuszki. Nie słychać, żeby się nawrócił. Dotąd nie 
przeprosił nikogo za to, co zrobił. Nie przeprosił mamy ks. Jerzego, 
gdy jeszcze wiele lat żyła, po zabójstwie syna. Nie powiedział sło-
wa „przepraszam”. Jest potrzebne nawrócenie wielu ludziom, także 
i nam. Wszystkim nam jest potrzebna modlitwa. Naszą modlitwę 
w dniu rocznicy narodowego dramatu, zanosimy za naszą Ojczyznę, 
by umacniała się w wolności i suwerenności, by miała więcej kocha-
jących synów i córek, by nie miała więcej zdrajców. Modlimy się 
o nawrócenie dzisiejszej Targowicy, która szkodzi Polsce na arenie 
międzynarodowej. Wiemy z historii, jak łatwo jest stracić niepod-
ległość i suwerenność, a jak trudno ją potem odzyskać. Pod koniec 
XVIII wieku niektórym rządzącym wydawało się, że lepiej będzie 
jak będą nami rządzić zaborcy. Rozbiory Polski były przecież za-
aprobowane przez ówczesny Sejm. A potem naród cierpiał i wielo-
krotnie zrywał się do walki o wolność naszą i waszą. Musimy o tym 
pamiętać w kontekście dzisiejszych sporów politycznych.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, módlmy się, aby Polska była nasza, aby 

była kochana przez wszystkich swoich synów i córki. Módlmy się, 
żeby ustały ataki na Kościół, na krzyż i wszystko to, co religijne 
i patriotyczne, aby Naród żył w zgodzie, by pozostał wierny Bogu, 
Kościołowi Krzyżowi i Ewangelii oraz naszej Matce Ojczyźnie. 
Amen.
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6. 

BP IGNACY DEC

DAWNY I DZISIEJSZY PROTEST PRZECIWKO 
OBECNOŚCI BOGA NA ZIEMI

Świdnica, 25 grudnia 2021 r. – Homilia wygłoszona w katedrze 
świdnickiej w uroczystość Bożego Narodzenia

Wstęp
Umiłowani w Panu bracia i siostry! W Ewangeliach znajdujemy 

dwa przekazy o Bożym narodzeniu. Jeden, opisowy, jest autorstwa 
św. Łukasza. Tę prezentację opisową Bożego narodzenia usłysze-
liśmy w nocy, podczas Pasterki, a także w dzisiejszej Mszy o świ-
cie. Drugi przekaz prawdy o Bożym narodzeniu znajdujemy u św. 
Jana Ewangelisty w prologu do Ewangelii Jest on wyrażony w sło-
wach: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14a). 
Zechciejmy pochylić się nad jednym zdaniem z tego ewangeliczne-
go przekazu, zdaniem, które brzmi: „Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11).

1. Odrzucenie Jezusa w narodzeniu i w Jego działalności 
publicznej 

Gdy wracamy do narodzin Jezusa, musi nas uderzyć fakt, że 
Maryja z Józefem nie znaleźli miejsca na urodzenie Dzieciątka 
w żadnej ludzkiej chacie, w gospodzie czy w jakimś innym domu. 
Święty Łukasz zanotował i „porodziła pierworodnego Syna, owinę-
ła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca 
w gospodzie” (Łk 2, 7). Jezus nie znalazł miejsca u tych, do których 
przyszedł: „(Słowo) przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli”. (J 1, 11). Była to zapowiedź, że Jezus będzie w przyszłości 
przez niektórych odrzucany. Tak też się stało podczas Jego ziem-
skiego życia. Wkrótce po narodzeniu, pouczeni przez anioła rodzice 
podjęli ucieczkę do Egiptu przed zbrodniczym Herodem. Podczas 
publicznej działalności Jezus był wielokrotnie i na różne sposoby 
atakowany. Wiele razy próbowano Go podchwycić na jakimś słowie, 
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aby Go ośmieszyć. Zarzucano Mu, że ucztuje z grzesznikami, że nie 
zachowuje szabatu. Gdy Jezus nie przystał na propozycje faryze-
uszy i uczonych w Piśmie i trwał wiernie przy swojej nauce, został 
w końcu osądzony i stracony na drzewie krzyża. To Jego odrzucenie, 
przeniesiono potem na Jego uczniów. Jezus zresztą im zapowiedział, 
że będą prześladowani: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. 
Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczo-
wać. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego 
powodu, na świadectwo im i poganom. [...] Będziecie w nienawiści 
u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony” (Mt 10, 17-18.22). Zapowiedź Jezusa spełniła się. 
Jego uczniowie niejednokrotnie byli prześladowani w historii, o czym 
świadczy tak wielka liczba męczenników w dziejach Kościoła. Ów 
proceder odrzucania Jezusa i prześladowań Jego uczniów nasilił się 
w czasach nowożytnych i trwa do dziś.

2. Odrzucanie Jezusa w czasach nowożytnych i współczesnych 
Drodzy bracia i siostry, owo nasilenie się walki z Bogiem 

i Kościołem nastąpiło w czasie rewolucji francuskiej, to jest po roku 
1789. Zwolennicy francuskiego Oświecenia wystąpili z hasłem, że 
posiadają absolutnie pewną wiedzę odnośnie do tego, jak można 
i jak należy uszczęśliwić ludzkość. Mówili, że jest do tego potrzebna 
negacja Boga, że trzeba się odciąć od historii i „stworzyć nowego 
człowieka”, pozbawionego religii, odniesienia do Boga. Na linii ta-
kich haseł narodziły się w Europie w XX wieku dwa totalitaryzmy. 
Obydwa w programie miały na pierwszym miejscu walkę z religią 
i Kościołem. Historia pokazała, że niszczyciele Boga, stali się szyb-
ko niszczycielami człowieka. Nazizm niemiecki upadł pod koniec 
II wojny światowej. Komunizm w wersji sowieckiej trwał nieco 
dłużej, bo aż do roku 1989. Jednakże w międzyczasie odrodziły się 
nowe utopie, nowe mutacje marksizmu. Nowa lewica ateistyczna 
promuje dzisiaj życie na poziomie zwierząt: „minimum cierpienia, 
maksimum przyjemności”. Trzeba jeść, spać i przede wszystkim się 
bawić. „A po nas choćby i potop”. Niektórzy z nich uważają, że bycie 
solidarnym ze zwierzętami (od kilku lat w okresie tuż przed wigi-
lią chodzi o solidarność z karpiem) jest ważniejsze niż solidarność 
z ludźmi, zwłaszcza z nienarodzonym dzieckiem czy ludźmi starszy-
mi, potrzebującymi wsparcia i opieki. W takim kontekście dochodzi 
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do załamania się świata wartości, do chaosu społecznego. Wielu 
ucieka w świat nierealny, w świat alkoholu, narkotyków. Niektórzy 
odbierają sobie życie. Ostatnie statystyki pokazują zwiększenie się 
liczby samobójstw w Europie, a także i w Polsce, na skalę dotąd nie-
spotykaną. Wzrasta liczna rozwodów. Rozwody w mediach bywają 
usprawiedliwiane. Niemal we wszystkich filmach rozwody i zdrady 
małżeńskie uchodzą za coś normalnego. Nikt nie chce myśleć o dra-
macie a często o tragedii dzieci rozchodzących się małżonków. Nie 
stawia się pytań, jak umocnić małżeństwa, jak chronić dzieci przed 
rozwodami rodziców. Nie ma pytań, jak wychowywać dzieci i mło-
dzież do czystości i do wierności.

Święty Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość pisał, abyśmy 
nie zmarnowali zwycięstwa osiągniętego w roku 1989. Wolność trze-
ba ciągle na nowo zdobywać. Trzeba się pilnować, by nie znaleźć się 
w nowej niewoli.

3. Środki na uleczenie świata i człowieka: nadzieja, odwaga 
i modlitwa

Pytamy się podczas Świąt, jaka przed nami przyszłość, co robić, 
żeby nie lękać się przyszłości? Kościół wskazuje wszystkim drogę. 
Trzeba na nowo przyjąć osobę Jezusa Chrystusa Zbawcy świata. 
Trzeba się otworzyć na Jego prawdę, na Jego Ewangelię i na Jego 
miłość. Jezus przyszedł naprawdę dla nas, by uwolnić świat od grze-
chu, by budować na ziemi królestwo Boże. Świat i człowiek są do 
uratowania. Wspomniane wyżej negatywne zjawiska współczesnego 
świata nie mogą pozbawić nas nadziei. Bóg jest większy niż ludzka 
słabość. Nie możemy się lękać. Gdy Jezus przychodził na ziemię, 
Pan Bóg nie kazał się lękać. Zachariasz w czasie zwiastowania na-
rodzin Jana Chrzciciela usłyszał słowa: „Nie bój się, Zachariaszu! 
Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta, urodzi ci 
syna i nadasz mu imię Jan” (Łk 1, 13). Maryja w czasie zwiastowa-
nia, gdy zmieszała się na anielskie słowa, usłyszała: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 30-31). Józef, mąż Maryi, 
gdy zamierzał odejść do swej brzemiennej Małżonki, usłyszał słowa 
od anioła: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej po-
częło” (Mt 1, 20). Do przestraszonych betlejemskich pasterzy rzekł 
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anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która bę-
dzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida naro-
dził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11). Do 
nas mówi Bóg podobnie: „Nie bójcie się!”. Na ziemi jest Zbawiciel. 
„To jest Syn mój, Umiłowany, Jego słuchajcie” (Łk 9, 35). 

Zakończenie
Drodzy bracia siostry, Jezus narodził się dla nas. Módlmy się za 

tych, którzy dziś odrzucają Jezusa, aby Go przyjęli, aby w Niego 
uwierzyli, aby Go pokochali i słuchali. Módlmy się, aby na Jego 
Ewangelii budowano nową Europę i nowy świat jutra. Módlmy się 
także za dzisiejszych chrześcijan i za nas samych, abyśmy, świadcząc 
o Chrystusie, przybliżali Go światu, by świat przez nas Go rozpoznał 
i pokochał. Amen. 

7. 
KAZANIA PASYJNE – PROPOZYCJE 

PRZYGOTOWANE PRZEZ ALUMNÓW WSD 
W ŚWIDNICY

KL. PATRYK KRUK
Alumn V roku WSD w Świdnicy

MODLITWA PODSTAWĄ ŻYCIA KAŻDEGO 
CHRZEŚCIJANINA

Rozważanie do Łk 22, 39-46

Kolejny Wielki Post, kolejne nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
i Gorzkich Żali. Kolejne hasło: modlitwa, post i jałmużna. Ale po co 
to wszystko? Po co tutaj jestem? 

Odpowiedzi będziemy poszukiwać w rozważaniu Męki Pańskiej, 
która uświadamia nam, jak bardzo Bóg nas ukochał. Chcemy też 
głębiej wejść w to, co Pan Jezus dla nas wycierpiał. I w tym uświa-
domieniu pomaga nam nabożeństwo Gorzkich Żali. Pochodzi ono 
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z początków XVIII wieku. Jego tekst zachował oryginalne, staropol-
skie brzmienie. Warto wspomnieć, że Gorzkie żale nawiązują struk-
turalnie do dawnej Jutrzni. 

Z punktu widzenia duchowego nabożeństwo Gorzkich żali jest 
nabożeństwem szczególnym, bogatym w treść teologiczną i niosą-
cym w sobie ogromny ładunek ekspresji. Wszystko po to, aby jego 
uczestnik mógł duchowo zjednoczyć się z cierpiącym Panem po-
przez modlitewny śpiew. To śpiewane rozważanie o Męce Pańskiej 
jest jednocześnie modlitwą i prośbą do Tego, który był i który jest 
o nawrócenie osobiste i całego świata. 

I właśnie – modlitwa. W usłyszanym fragmencie z Ewangelii we-
dług św. Łukasza autor opisuje z jednej strony modlitwę Jezusa a po 
przeciwnej stronie sen uczniów. Zatrzymajmy się na tej modlitwie. 
Jezus podąża na Górę Oliwną, wiedząc, że nie ma z niej powrotu. 
Jest to niejako punkt kulminacyjny całej Jego działalności. On na to 
czekał i po to przyszedł na świat. 

Jezus i dzisiaj zabiera każdego z nas jak uczniów na Górę – tą 
górą może być Eucharystia, adoracja lub każda inna modlitwa. Czy 
czekasz na to spotkanie? Czy czekasz aż pójdziesz z Jezusem na 
Górę? Czy też powiesz: znowu muszę iść do tego kościoła, znowu 
muszę iść na jakieś nabożeństwo i znowu muszę odmówić różaniec, 
bo należę do Żywego Różańca. A chyba celem każdego z nas jest nie-
bo, jest chęć spotkania z Jezusem. Czy jest w nas chęć towarzyszenia 
Mistrzowi, tak towarzyszyli Mu uczniowie? Czy jest w nas taka sama 
chęć i zaangażowanie jak pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat temu? 
Czy też bliżej nam jest do postawy tych uczniów, którzy posnęli? 

Modlitwa w Ogrójcu – tak jak każda inna modlitwa Jezusa, a za-
razem bardziej niż którakolwiek – jest objawieniem prawdy o Nim 
samym, o powołaniu i posłannictwie Syna, który przyszedł na świat, 
ażeby wypełnić ojcowską wolę Boga, aż do ostatniego „wykonało 
się” (J 19, 30). Jest to ważne dla wszystkich, którzy wchodzą do 
Chrystusowej szkoły modlitwy. Szczególnie ważne dla nas, osób 
ochrzczonych, uważających się za katolików.

Święty Tomasz z Akwinu pisał, że modlitwa jest wyrazem pra-
gnienia Boga, jakie odczuwa człowiek. Natomiast papież Benedykt 
XVI mówił, że „Bez modlitwy grozi nam uduszenie się w natłoku co-
dziennych spraw”. W codziennym naszym natłoku, wśród wykładów, 
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pracy, szkoły, sprzątania i tej 10 kawy w ciągu dnia, fundamentem 
naszej egzystencji powinna być modlitwa.

I teraz uczyńmy następny krok. Jaka to powinna być modlitwa? 
Popatrzmy znowu na Jezusa. „Upadł na kolana i modlił się”. I da-
lej: „On zaś, tocząc wewnętrzną walkę jeszcze żarliwiej się modlił”. 
Zrewidujmy naszą modlitwę, czy jest ona autentyczna? To znaczy 
czy mój stan ducha odpowiada mojej postawie zewnętrznej? Bo je-
żeli tutaj teraz w kaplicy jestem rozmodlony i znajduję się już metr 
nad ziemią, a wychodząc stąd za pół godziny obgadam wszystkich 
i nawet to dzisiejsze kazanie. Gdzie i kiedy my i nasza modlitwa są 
autentyczne? W kościele? Na Mszy Świętej? Czy może w codzien-
nym życiu, wśród spotkań z innymi ludźmi? 

Może więc właśnie teraz, podczas kolejnego Wielkiego Postu, 
zrewidujmy naszą modlitwę. Niech nasza modlitwa będzie zapo-
mnieniem o rzeczach, których potrzebujemy a stanie się cichą, ufną 
oraz autentyczną rozmową z Bogiem. I niech ta autentyczność nie 
będzie tylko zarezerwowana do sfery wewnętrznej, ale niech będzie 
widoczna dla każdego, kto znajduje się w naszej obecności. Amen.

KL. MARIUSZ PASTUSZYŃSKI
Alumn V roku WSD w Świdnicy

DOŚWIADCZENIE PRZEMIENIAJĄCEJ 
I UZDRAWIAJĄCEJ ŻYCIE KRWI JEZUSA

Rozważanie do Mt 27,11-31

Krew. Drogocenna krew. Krew ratuje życie. Krew to dar życia. 
Podziel się tym, co najcenniejsze! Zrób coś niezwykłego, uratuj ko-
muś życie! Krwi nie można niczym zastąpić. Podziel się kroplą krwi. 
Zostań źródłem życia! Podaruj życie! Życie.

Przytoczone hasła to tylko niektóre wybrane spośród wielu haseł 
używanych podczas apelów wsparcia honorowego krwiodawstwa. 
Brzmią pięknie, dojrzale i prawdziwie. Można dostrzec w nich dopra-
cowaną reklamę, z której można wyciągnąć proste równanie: krew = 
życie. Są one jak synonimy. Ale nawet kiedy tak ważne wartości są 
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wyłożone na stół, nasza postawa nie zawsze jest tak oczywista. Coraz 
częściej zastanawiamy się nad czynieniem dobra. Owszem, potrafi-
my błagać i otrzymywać. Co więcej, nawet często potrafimy poma-
gać i dawać, choć wielokrotnie musimy się nad tym zastanowić, by 
przy okazji nie wyjść na naiwnego. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Jezus zmierza do Jerozolimy 
i mija po drodze banery reklamowe z wyżej wymienionymi hasła-
mi, ale odnoszące się do Jego sytuacji. Jaka jest odpowiedź Jezusa? 
Idę! Zostań źródłem życia. Idę! Bycie bohaterem masz we krwi. Idę! 
Każda kropla się liczy. Idę! I w końcu wkracza do Miasta Świętego, 
aby oddać – przelać – krew. I robi to w sposób doskonały. Nie dla 
jednej osoby, ale „jako okup dla wielu” (Mt 20, 28).

Takie wyobrażenie pomaga nam zrozumieć motywacje, jakie po-
siadał Jezus. On wiedział jaki czeka go los i dlaczego. Dlaczego? Bo 
nie został potraktowany na poważnie. Bo Jego nauki były za trud-
ne, niezrozumiałe i często sprzeczne z tymi, które głosili zapatrzeni 
w siebie faryzeusze. Jaka była odpowiedź tej grupy ludzi? Osądzenie 
i wyrok. Wyszydzenie, wyśmianie i wykonanie określonej kary. 
To były elementy towarzyszące wydarzeniom Męki Pańskiej, ale 
głównym powodem cierpienia i przelania krwi był grzech. W liście 
do Rzymian św. Paweł pisze wprost, że „[Jezusa] ustanowił Bóg na-
rzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 25). Co 
więcej, pisze także: „tam, gdzie […] wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie 
śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość 
wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” 
(Rz 5, 20). 

Kulminacyjnym momentem, a zarazem decydującym o zakoń-
czeniu procesu, były słowa tych, którzy nie posłuchali głosu swojego 
serca, ale obłudnych i zazdrosnych słów uczonych w Piśmie, ówcze-
snych przywódców religijnych. Tłum wołał: „«Krew Jego na nas i na 
dzieci nasze»” (Mt 27, 25). Naród żądny krwi otrzymuje to, czego 
pragnął: drogę Jezusa na krzyż. Właśnie się zaczyna kolejny etap, 
pretorium. Tutaj odbywa się coś dziwnego – prześmiewczy rytuał, 
tylko dlatego, że została wypowiedziana prawda o królewskim po-
chodzeniu Chrystusa.

Trzy ważne terminy: przebłaganie, krew i przebaczenie. Co mają 
ze sobą wspólnego? W pierwszym liście św. Jana czytamy, że Jezus 
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„jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz rów-
nież za grzechy całego świata” (1 J 2, 2). Jest nie tylko ofiarą, ale 
także „narzędziem przebłagania”, jak pisał św. Paweł we wcześniej 
przytoczonym fragmencie. 

Jednym z ważniejszych świąt izraelskich było Jom Kipur, czyli 
Dzień Pojednania, Przebłagania, Pokuty. W tym dniu Izrael dostępo-
wał obfitego wylania miłosierdzia Pana. Co więcej, Jezus uroczyście 
ogłosił w Nazarecie Rok Jubileuszowy, dokładnie „Rok łaski od 
Pana” (Łk 4, 19), który był obchodzony co 50 lat. Był to rok daro-
wania długów i kar. W najprostszym rozumieniu był to taki „wielki 
reset”. I w owym roku Jezus stał się ofiarą i narzędziem przebłagania. 
Chrystus jako przebłaganie (gr. hilasterion) pojmowany jest jako 
„nakrycie przebłagania” zwane przebłagalnią, które wykonane jest 
z czystego złota i stanowi wieko Arki Przymierza. Na tym świętym 
przedmiocie skupiała się liturgia Dnia Pojednania. To przykrycie 
uważane było za najbardziej uprzywilejowane miejsce obecności 
i świętości Boga na ziemi. Arcykapłan spryskując przebłagalnię 
krwią zwierząt ofiarnych uzyskiwał przebaczenie za grzechy ludu. 
Patrząc na ten rytuał w kontekście Męki Pańskiej można wyciągnąć 
wniosek, że grzech człowieka i miłość Boża spotkały się we krwi, 
cierpieniu i umieraniu Jezusa: „Jezu mój, we krwi ran swoich. Obmyj 
duszę z grzechów moich!”.

Ile krwi wylało się w pretorium, możemy tylko sobie wyobrazić. 
Wszystkiemu towarzyszyła prześmiewcza atmosfera. Obok bólu fi-
zycznego, Jezusowi towarzyszył okropny ból psychiczny: „Król nie-
bieski, zelżywie wyśmiany”. Do głębi i niesprawiedliwie. 

Także w dzisiejszym świecie nie brakuje wyszydzania świętości 
i tego, co dobre. Język polski zna bardzo dużo słów bliskoznacznych 
wyszydzeniu. Pozwólcie, że przytoczę część z nich: bluźnierstwo, 
cynizm, dokuczanie, gardzenie, kpienie, lekceważenie, naigrawa-
nie, obrażanie, ośmieszanie, parodiowanie, złośliwość, znieważanie, 
wyśmiewanie, a nawet szatańskość. Każde z nich jest formą agresji, 
którą odczuwa tylko ofiara. Przyjrzyj się teraz Jezusowi ubranemu 
w płaszcz szkarłatny, w koronę cierniową i trzymającego w pra-
wej ręce trzcinę, i zadaj sobie pytanie: w jaki sposób uczestniczysz 
w cierpieniu Jezusa, drugiego człowieka, Kościoła? Jaka jest twoja 
codzienna postawa? Jezus skropił ziemię krwią swoją dla ciebie, aby 
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dać ci życie wieczne. A ty, jak często schodzisz do pretorium swojego 
życia, zadając kolejne rany Jezusowi? 

Wielki Post to szczególny czas, w którym powinieneś wniknąć 
w najgłębsze zakamarki swojej duszy. Teraz jest czas na dokładny ra-
chunek sumienia, który może w ciągu roku jest tylko powierzchow-
ny. Odkryj w sobie przestrzeń, która wymaga zmiany i większej uwa-
gi. Może potrzebujesz pomocy. Otwórz się na nią. Tym razem zejdź 
do pretorium, rozważ co Jezus wycierpiał dla ciebie i daj się obmyć 
w przebłagalnej krwi, a Bóg cię wywyższy i uzdolni do czynienia 
dobra. Znajdź wzór świętego człowieka, który cię zachwyca i „idź, 
i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37). Możesz zaangażować się w wiele 
dobrych i heroicznych rzeczy, ale czy masz odwagę?

KL. ADRIAN PLISZKA
Alumn roku V WSD w Świdnicy

NIEŚĆ KRZYŻ Z JEZUSEM
Rozważanie do Łk 23, 26-32

Jezus, będąc Bogiem, mógł sam sobie ulżyć w cierpieniu i niesie-
niu krzyża, a jednak nie skorzystał z tego i swoimi ludzkimi siłami 
zmierzał na górę śmierci. Jako człowiek – wycieńczony głodem, pra-
gnieniem, biczowaniem z pewnością sam o własnych siłach nie dałby 
rady dojść na górę i zmarłby w drodze. By temu zapobiec, żołnierze 
zaangażowali Szymona z Cyreny, zmuszając go do niesienia Jego 
krzyża. Wracający z pola, zapewne po całym dniu pracy, Szymon 
z Cyreny niechętnie na to przystał, a jednak został przymuszony do 
kolejnego wysiłku. Czy Szymon rozumiał to wszystko? Nie wiado-
mo. Być może słyszał, że lud chce śmierci dla Jezusa, a może spotkał 
Go po raz pierwszy i nie wiedział nawet co się dzieje albo znalazł 
się akurat w tym miejscu przypadkiem. Może zadawał sobie pytanie, 
dlaczego to właśnie ja, a nie ktoś inny, mam dźwigać ten krzyż? 

Niosąc krzyż Szymon Cyrenejczyk zajął niejako miejsce Szymona 
Piotra, który wyparł się Jezusa, czyni to, do czego jest wezwany wzo-
rowy uczeń: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
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siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 
23). Jezus niesie swój krzyż nie jako przymuszony, lecz dlatego, że 
chce. 

Jakże często i my znajdujemy się w sytuacji, kiedy czegoś nie 
chcemy, lecz musimy stawić temu czoło: czy to wykonując swoje 
obowiązki, czy też mierząc się z różnymi przeciwnościami, których 
doświadczamy w życiu. Z pomocą przychodzi nam Jezus, pokazu-
jąc inną postawę. Chociaż po ludzku chciał uniknąć tego cierpienia, 
to jednak przyjął krzyż, aby wypełnić wolę Ojca. Droga krzyżowa 
Jezusa może być dla nas lekcją, że człowiek sam z siebie nie da rady 
dźwigać swojego krzyża, bo jest on ponad siły człowieka i może 
przyczynić się do jego upadku. Dlatego potrzebujemy pomocy kogoś 
drugiego, nade wszystko Boga, który zna nas najlepiej, który poniósł 
na Golgotę nasze słabości, nasze grzechy. 

Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu takiego momentu, 
kiedy nie domaga, gdy przychodzi mu zmierzyć się z różnego rodza-
ju trudnościami. Przykładem takiej sytuacji może być matka wycho-
wująca niepełnosprawne dziecko. Jest z nim każdego dnia, pomaga 
mu w różnych czynnościach, patrzy na cierpienie swojego dziecka 
i razem z nim cierpi. W tego rodzaju sytuacjach można by pomy-
śleć: „nie chcę, ale muszę”, albo zadać sobie pytanie: dlaczego ja, 
dlaczego mnie spotkał ten ciężar, to cierpienie? Można więc się pod-
dać i czekać na dalszy rozwój wydarzeń albo można postąpić inaczej: 
zaprosić Boga do tej rzeczywistości, zaakceptować ją, i tak jak Jezus, 
szukać w tym woli Ojca. 

Szymon Cyrenejczyk być może pytał, dlaczego to właśnie on ma 
nieść krzyż, gdy zmęczony całodzienną pracą wraca do domu. A jed-
nak poddał się i choć przymuszony, pomógł Jezusowi w dźwiganiu 
krzyża na górę śmierci. Poczucie niezrozumienia, jakie słusznie mo-
gło towarzyszyć Szymonowi, ale i jego ostateczne zachowanie się, 
są ważną wskazówką dla nas. My także jesteśmy zaproszeni, aby 
w naszych trudach i niejasnościach poddać się Bogu, Jemu zaufać, 
gdyż to On panuje nad wszystkim. Jezus uczy nas akceptacji nawet 
najcięższych chwil naszego życia i odnajdywania w nich woli Bożej. 

Bóg nie jest z nami z przymusu, lecz dlatego, że nas kocha. 
Jezus jako pierwszy dźwigał krzyż naszych grzechów, wiedząc, że 
człowiek nigdy nie byłby w stanie spłacić długu za grzech. Bóg za-
wsze jest przy nas i nigdy nas nie opuszcza, dlatego w trudnych albo 
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i beznadziejnych chwilach kierujmy nasze oczy na krzyż i pamiętaj-
my, że Jezus z nami dźwiga nasz krzyż.

Święty Jan Paweł II w swoich notatkach osobistych pisał, że 
w momentach cierpienia lub w trudnych chwilach należy zawsze 
trwać i zachowywać w sobie Magnificat. Oznacza to, że zawsze 
i w każdej sytuacji powinniśmy uwielbiać Boga, bo jesteśmy w Jego 
rękach. Modlitwa Maryi daje nam siłę duchową każdego dnia. 
Magnificat jest wielkim dziękczynieniem i uwielbieniem za obec-
ność Boga w naszym życiu.

Bóg jest przy człowieku zawsze, w szczególny sposób jest w dru-
gim człowieku. To właśnie drugi człowiek może być przy nas, kiedy 
potrzebujemy wsparcia; może powiedzieć dobre słowo, kiedy potrze-
bujemy otuchy; być pocieszeniem w chwilach smutku bądź udzielić 
pomocy czynem, kiedy mamy dużo pracy do wykonania; podzielić 
się jedzeniem, kiedy jesteśmy głodni, dać łyka wody, kiedy jesteśmy 
spragnieni. Dlatego warto dziękować Bogu za dar Jego obecności 
w naszym życiu, za drugiego człowieka, także za trudne chwile, bo 
w takich momentach można się wiele nauczyć. Narzędziem w ręku 
Boga możemy być również my sami, widząc brata, który potrzebuje 
pomocy lub niesie swój krzyż, w którym także jest Bóg, któremu mo-
żemy pomóc w dźwiganiu jego krzyża.

W moim życiu również doświadczyłem wielokrotnie Bożego 
działania. Chciałbym się podzielić pewnym doświadczeniem jeżdże-
nia autostopem. Zanim zdałem egzamin na prawo jazdy, tzw. „łapa-
nie stopa” było dla mnie codziennością. Zawsze wierzyłem, że Pan 
Bóg wie czego mi potrzeba i wie, że musiałem dojechać do szkoły, 
potem musiałem wrócić do domu… I zawsze ktoś się zatrzymywał. 
W większości samochodów, które się zatrzymywały, zauważałem 
różne znaki religijne, co mnie jeszcze bardziej przekonywało, że to 
nie przypadek, ale dar Boży, i dziękowałem Mu za to. Kiedyś do-
świadczyłem sytuacji, która wydawała się beznadziejna: wracałem 
z Wrocławia, była godz. 24.00 i znajdowałem się i w miejscu, w któ-
rym nie wolno było zatrzymywać samochodów. Widząc nadjeżdża-
jący pojazd, zaryzykowałem, by go zatrzymać samochód; okazało 
się, że osoba, która się zatrzymała jechała do Dzierżoniowa, przez 
miejscowość, w której mieszkam. Tego typu sytuacje były dla mnie 
również okazją do dania świadectwa, gdyż wiele osób pytało mnie 
np. czy nie boję się jazdy z obcymi, tego że nikt się nie zatrzyma, 
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itp. Wtedy odpowiadałem, że jestem osobą wierzącą i Pan Bóg nigdy 
mnie nie zawiódł. To doświadczenie nauczyło mnie ufności Bogu, 
ale również wyrażania dziękczynienia i uwielbienia Boga za dary od 
Niego otrzymane.

Jezus uczy nas dźwigania krzyża. Na swoim przykładzie poka-
zuje, że nawet po wielu upadkach, kiedy sytuacja wydaje się bezna-
dziejna, jest wyjście z tej trudnej sytuacji i może nadejść pomoc. Czy 
widzę obecność Jezusa w moim życiu? Czy potrafię dziękować Bogu 
za Jego działanie w moim życiu? Żeby zobaczyć Jezusa w swoim ży-
ciu trzeba podjąć pewien wysiłek. Nie ulegajmy złudzeniu, że w gor-
szych momentach On nas zostawia i że nie ma Go w naszym życiu. 
Bóg jest zawsze z nami i dlatego nieśmy nasz krzyż, nasze problemy 
razem z Nim. Amen.

KL. WOJCIECH WIEWIÓRA
Alumn V roku WSD w Świdnica

JAKIE JEST MOJE SERCE? 
Rozważanie do Łk 2, 22-35

Kontynuujemy drogę opisaną w tajemnicach bolesnych i chcemy 
postawić na niej kolejny – ostatni krok – krok na Golgotę.

Człowiek ma to do siebie, że lubi mieć świadomość, że to co robi 
ma sens, że miejsce w którym się znajduje jest tym właściwym, a dro-
ga, którą kroczy jest odpowiednia do realizacji zamierzonego celu. 
To sprawia mu radość, satysfakcję, czuje się spełniony i dzięki temu 
ma zwyczajnie spokojną głowę. W przeciwnej sytuacji narażamy się 
na poczucie braku sensu, niepewność, strach przed jutrem, frustrację, 
że znowu w moim życiu coś mi nie wychodzi. Wobec takich dylema-
tów, by mieć przynajmniej jakiś stopień pewności co do zasadności 
podejmowanych przeze mnie aktywności i czy to, co robię ma sens, 
pomocą może być postawienie sobie samemu zawsze aktualnego, 
fundamentalnego dla wzrostu mojego życia w wierze pytania: jakie 
jest moje serce?
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Dla nas chrześcijan jedną z największych wartości jest Ewangelia. 
Codziennie możemy ją słyszeć podczas Mszy św., słuchamy homilii, 
która ma nam wyjaśnić to, czego jeszcze nie rozumiemy i dopro-
wadzić nas do głębszego zjednoczenia z Chrystusem. Ewangelią 
powinniśmy się karmić codziennie. Także przed chwilą usłyszeliśmy 
fragment Ewangelii wg św. Łukasza, z tak zwanej ewangelii dzieciń-
stwa, zawierający proroctwo Symeona. I możemy odnieść wrażenie, 
że nie pasuje on ani do okresu liturgicznego, w jakim się znajdujemy, 
ani do nabożeństwa, w jakim bierzemy udział. I na pierwszy rzut oka 
faktycznie tak jest, bo przecież opis ofiarowania Jezusa w Świątyni 
znajduje swój odpowiednik w jednej z tajemnic różańcowych i to na 
dodatek w tajemnicach radosnych, poza tym Jezus, którego spotyka-
my w tym wydarzeniu jest tak naprawdę u początków swego ziem-
skiego życia, a nie u jego kresu. I tak pozornie może się wydawać, 
że coś jest nie tak, no właśnie, ale tylko pozornie. Kiedy bowiem za-
głębimy się bardziej w przesłanie tego tekstu to zrozumiemy, że jest 
całkowicie odwrotnie. Zrozumiemy, że opis ofiarowania, obok tego, 
że ukazuje nam to, na co zwraca uwagę większość komentatorów 
Pisma Świętego i egzegetów (a więc posłuszeństwo Maryi i Józefa 
względem Prawa) pokazuje nam coś jeszcze innego, a mianowicie 
jedno z kluczowych proroctw, jakie znajdziemy na kartach Nowego 
Testamentu, a więc proroctwo Symeona. W tym zaś proroctwie poja-
wia się zapowiedź Golgoty.

W trakcie lektury, medytacji tego opisu stanowczo za szybko za-
pominamy o tym, że proroctwo Symeona było wypowiedziane jako 
błogosławieństwo. Jak pisze św. Łukasz, Symeon błogosławił im 
i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek 
i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły 
serc wielu”. To jest błogosławieństwo, a nie przestroga czy groźba. 
To jest błogosławieństwo. Błogosławić, w języku łacińskim bene-
dicere, oznacza dobrze mówić. Symeon mówiąc o Golgocie, mówi 
o Jezusie; zapowiada, że zostanie odrzucony, że ludzie mu się sprze-
ciwią i że Go ukrzyżują. Mówi też o Maryi, że będzie stała pod tym 
krzyżem i że jej duszę przeniknie miecz. Symeon mówi to wszystko 
jako błogosławieństwo – jest to dobre słowo od Symeona, dobre sło-
wo dla Jezusa i dla Maryi: „Jesteście błogosławieni przez Boga naj-
wyższego”, a to błogosławieństwo najpełniej okaże się na Golgocie. 
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Jak to rozumieć? Jak się z tym pogodzić? Czy w ten sposób for-
mułuje się błogosławieństwo? Czy kiedy błogosławimy innych, to 
nie życzymy im raczej zdrowia i szczęścia, długich lat i obfitości pod 
każdym względem? Co to za błogosławieństwo, w którym zawarte są 
słowa: „Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły 
serc wielu”? Patrzymy na krzyż i na Maryję i to jest obraz, który ob-
jawia zamysły naszego serca! Wtedy wychodzi z naszego serca nasz 
stosunek do tego co widzimy, wychodzi z naszych serc to, jak się 
odnosimy do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.

To jest wybór, który św. Paweł opisał najpiękniej w Pierwszym 
Liście do Koryntian, gdzie pisze: „My głosimy Chrystusa ukrzyżo-
wanego, który dla jednych jest zgorszeniem, dla innych jest głupotą, 
a dla nas jest mocą i mądrością Bożą”. To jest właśnie to objawienie 
zamysłu serca. Patrzę na Boga ukrzyżowanego i patrzę na Maryję 
cierpiącą pod krzyżem. I co przeżywam? Może jestem zgorszony. 
A może myślę: to głupota; to nie miało prawa się zdarzyć, Bóg nie 
ma prawa w ten sposób postępować. To nie jest logiczne. A może 
jednak myślę tak, jak św. Paweł, że krzyż faktycznie jest miejscem 
objawienia się mocy Boga, siły Boga, mądrości Boga. To jest niewąt-
pliwie obraz, który objawia zamysły naszych serc. I to jest zarazem 
klucz, do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie o moje serce. 

Jeżeli chcę wiedzieć, jakie jest to moje serce, to nie ma innej moż-
liwości, jak tylko się skonfrontować z krzyżem: trzeba nam patrzeć 
na krzyż. Nie mówimy o „Bogu w ogóle”, nie mówimy o jakiejś 
abstrakcji. Mówimy o Bogu objawionym na Golgocie, o Bogu Ojcu, 
który nie oszczędził własnego syna – a oszczędził chociażby syna 
Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że znacznie więcej wymaga od siebie 
Samego niż od nas; dlatego, że obdarowuje nas pierwszy i ciągle, bez 
przerwy, dlatego że nas kocha. 

Ktoś by mógł zapytać, ale czy to naprawdę takie ważne? Czy rze-
czywiście kondycja mojego serca ma jakiekolwiek znaczenie i cokol-
wiek od niej zależy? O tym, jak ważne jest kształtowanie serca mo-
żemy się przekonać z samej lektury Pisma Świętego. O randze serca, 
o jego znaczeniu może świadczyć już sama częstotliwość jego wy-
stępowania na kartach Biblii: a zarówno w Starym, jak i w Nowym 
Testamencie słowo serce (hebr. lêḇ (leev); gr. kardia) – pojawia się aż 
977 razy! I oczywiście, w pierwszym tłumaczeniu słowniki odsyła-
ją do serca rozumianego jako narząd mięśniowy odpowiedzialny za 
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pompowanie krwi do naczyń krwionośnych – to nie ulega wątpliwo-
ści. Ale co ciekawe, są miejsca, gdzie tekst biblijny mówi nam coś 
więcej i odsyła nas jeszcze dalej, poza sferę anatomiczną człowieka. 
Odsyła nas do czegoś głębszego. A dzieje się tak dlatego, że Biblia 
posługuje się pewnego rodzaju przenośnią i przedstawia nam serce 
jako miejsce i źródło całego naszego wewnętrznego życia – my-
ślenia, uczuć, woli, łask; jako miejsce duchowego i wewnętrznego 
oświecenia, ale także sumienia. Jednym słowem serce jest miejscem 
spotkania i dialogu Boga ze mną. Jest ono miejscem, w którym Bóg 
chce się ze mną komunikować, do którego mówi i które tylko On jest 
w stanie przeniknąć.

Dlaczego zatem warto formować serce? Może dlatego, żeby to 
miejsce mojego spotkania z Bogiem było jak najlepiej przystosowane 
do słuchania; żeby pozwolić Bogu przemówić do mojego serca; żeby 
pozwolić Mu to moje serce formować, aby się stało takie jakie On 
chce, żeby było. Czy jednak pamiętam – z jednej strony – że każdy 
grzech niszczy moje serce i sprawia, że głos Boga może być prze-
ze mnie zagłuszany, zniekształcony czy w ogóle niesłyszalny? Ale 
z drugiej strony, czy pamiętam, że niewyczerpane miłosierdzie Boże 
jest gotowe nieustannie odnawiać nasze poranione serca?. Grzech zo-
stawia w nas ranę, ale Bóg w swojej miłosiernej miłości tę ranę leczy, 
opatruje, sprawiając, że ona się goi. Dzieje się tak za każdym razem, 
kiedy podejmuje decyzję o nawróceniu; kiedy odsłaniam swoje ser-
ce przed Bogiem w sakramencie pokuty i proszę o jego uleczenie. 
Dlatego drogi bracie, droga siostro warto przyjść i zaczerpnąć z tego 
niewyczerpanego źródła miłosierdzia właśnie teraz. W tej chwili Bóg 
daje nam taką możliwość, nie rezygnujmy z niej zbyt łatwo. Już dzi-
siaj podejmijmy na nowo decyzję o nawróceniu, tu i teraz. Tu i teraz 
na naszych oczach dokonuje się nasze zbawienie, nie zwlekajmy.

Spoglądając w moje serce, czy potrafię rozeznać, jakie ono jest? 
Czy moje serce jest sercem syna, czy najemnika; sercem Józefowym, 
pokornie przyjmującym wolę Bożą czy sercem Heroda, widzącym 
w niewinnym nowonarodzonym Mesjaszu największe zagrożenie? 
Czy jest to serce Abrahama, który wie, że Bóg widzi i kształtuje rze-
czywistość, czy może sercem Judasza, pozbawionym życia, zrezy-
gnowanym, któremu już wszystko jedno?

Patrząc na krzyż widzimy Boga objawionego w Jezusie 
Chrystusie, który ogołoceniem i ubóstwem odpowiada na moją 
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chciwość; wyborem śmierci niewolnika – na moją pychę, a ofiarą 
z własnego życia – na moją zazdrość, gniew i zawiść. On sam po 
trzykroć Święty dla mnie stał się grzechem: On pokorny – wziął na 
siebie moją pychę. Chrystus moje serce kamienne chce uczynić ser-
cem z ciała; moje serce miotane burzami namiętności, chce uciszyć, 
a moje serce zatwardziałe chce uczynić pokornym. I jakby o jedną 
rzecz pyta mnie z wysokości krzyża – czy chcę Mu oddać to moje 
stare serce? Co uczynię? Amen.

8. 
OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

PARAFIALNYCH KOORDYNATORÓW 
I CZŁONKÓW SYNODALNEJ GRUPY 

KONSULTACYJNEJ

Uczestnicy grupy synodalnej, którzy wcześniej odpowiedzieli za 
zaproszenie, spotykają się przed Mszą św. w zakrystii by mogli za-
poznać się z przebiegiem udzielenia im błogosławieństwa na zakoń-
czenie Mszy św. Członków grupy należy poprosić, by przed błogosła-
wieństwem końcowym (po modlitwie po Komunii lub po odczytaniu 
ogłoszeń parafialnych) byli gotowi podejść przed ołtarz. Po ustaleniu 
czasu i miejsca uczestnicy grupy synodalnej ustawiają się w rzędzie 
zwróceni twarzą do ołtarza. Przed rozpoczęciem Mszy św. należy 
przygotować w prezbiterium paschał (zapalić na czas Mszy św.), 
świece synodalną oraz karty z modlitwą do Ducha Świętego.

Celebrans zwraca się do członków grupy synodalnej w następują-
cych słowach. (W nawiasach jest podana formuła dotycząca parafii, 
gdzie powstała więcej niż jedna grupa synodalna):

Celebrans: Ojciec Święty Franciszek ogłosił w całym Kościele 
Synod Biskupów poświęcony synodalności. W dzieło Synodu włą-
cza się także nasza wspólnota parafialna. Rozpoczynając drogę sy-
nodalną w naszej parafii zwracamy się z wołaniem do Boga Ojca 
Wszechmogącego by błogosławił naszej synodalnej grupie konsul-
tacyjnej (naszym grupom konsultacyjnym). Składa się ona (składają 
się one ) z Was drodzy Bracia i Siostry, którzy odpowiedzieliście na 
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zaproszenie słysząc wewnętrzne przynaglenie Ducha Świętego, by 
Jemu posłuszni wypowiedzieć się na wskazane przez Ojca Świętego 
tematy dotyczące Kościoła, Jego teraźniejszości i przyszłości 
a przede wszystkim wypełnieniu Jego misji w świecie.

Niech teraz przystąpią Ci, którzy będą stanowić przez naj-
bliższe miesiące synodalną grupę konsultacyjną (synodalne gru-
py konsultacyjne).

Jako pierwsze należy wyczytać imię i nazwisko koordynatora gru-
py bądź koordynatorów grup. Po koordynatorze grupy należy odczy-
tać pozostałe imiona i nazwiska. Podobnie należy postąpić gdy jest 
drugi koordynator i jego grupa.

Po każdorazowym odczytaniu imienia i nazwiska, najpierw koor-
dynator a potem pozostali uczestnicy grupy odpowiadają: „Jestem”. 

Po odczytaniu listy uczestników grupy synodalnej celebrans wy-
powiada te lub podobne słowa:

Celebrans: Wy którzy jesteście naszymi reprezentantami na syno-
dalnej drodze w pochylcie głowo na błogosławieństwo.

Celebrans wyciąga ręce nad członkami grupy. Modlitwa dotyczy 
także kolejnej grupy konsultacyjnej.

Celebrans: „Ciebie, Boże, błogosławimy i wielbimy. Ty niepojętym 
zrządzeniem swego miłosierdzia zesłałeś na świat swojego Syna, 
który przez przelanie swej Krwi wybawił ludzi z niewoli grzechu 
i napełnił darami Ducha Świętego. Na świecie Kościół przedłuża 
zbawczą misję Jezusa Chrystusa a prowadzony w mocy, prawdzie 
i miłości Ducha Bożego podejmuje służbę wobec całego rodza-
ju ludzkiego. Dziękując za dar Kościoła, który stale się odnawia 
w świetle Ewangelii i mocy Ducha Świętego Ożywiciela prosimy 
Cię, Panie wejrzyj na te swoje sługi, których wezwałeś do dzieła 
synodu w Twoim Kościele i spraw by poruszeni łaską i otwarci na 
Boże natchnienia przyczyniali się do owocnego wspólnego krocze-
nia drogami Kościoła. Swoją prawicą prowadź ich i wspieraj mocą 
swej łaski, aby nie zniechęcali się trudami pracy. Niechaj w ich sło-
wach rozbrzmiewa głos szczerej troski o Kościoła, o los Ewangelii 
w dzisiejszym i przyszłym świecie. Wlej łaskawie Ducha Świętego 
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w serca tych naszych braci i sióstr, aby On był ich Przewodnikiem 
na synodalnej drodze by byli zdolni z uwagą się słuchać i z troską do 
siebie przemawiać. Szczególnie umocnij swym błogosławieństwem 
N.N, który/a będzie pełnić posługę koordynatora (którzy będą pełnić 
posługę koordynatorów) by doświadczając Twojego prowadzenia 
i wsparcia przekazała (przekazali) owoc pracy grupy (grup) dla dal-
szego procesu Synodu. Ciebie o to pokornie prosimy, który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen”.

PRZEKAZANIE ŚWIECY

Celebrans przekazuje koordynatorowi grupy (koordynatorom) 
świece synodalną zapalając ją od paschału. Zanim wypowie słowa 
modlitwy celebrans mówi: „Światło Chrystusa”, a następnie mo-
dli się:

Celebrans: „Panie, Ojcze Święty, Syn Twój Jezus Chrystus stał się 
światłością świata. Dlatego pokornie prosimy Cię by przekazana 
świeca przypominała wszystkim tworzącym synodalną grupę kon-
sultacyjną o Twojej obecności. Niech blask płonącej świecy będzie 
wskazywał na blask prawdy Ewangelii, która wyzwala i rozjaśnia 
ludzkie serca i napełnia światłem miłości i pokoju. Prosimy Cię o to, 
który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

Wszyscy: Amen

Celebrans przekazuje zapaloną świecę koordynatorowi (koor-
dynatorom). Poszczególni członkowie podchodzą do celebransa 
i odbierają od niego przygotowane w materiałach synodalnych karty 
z modlitwą do Ducha Świętego w intencji synodu.

Celebrans: Wzywajmy teraz Ducha Świętego słowami modlitwy, 
która będzie towarzyszyć każdemu spotkaniu grupy synodalnej.
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Wspólna modlitwa do Ducha Świętego  
(odczytywana z rozdanych kart)

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, 
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 
zamieszkaj w naszych sercach, 

naucz nas drogi, którą mamy iść 
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni; 

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, 

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 

i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, 

który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Na zakończenie celebrans udziela błogosławieństwa nad wszystki-
mi zgromadzonymi w kościele.
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9.  
PROPOZYCJA MELODII DO EWANGELII

(AUT. KS. KLAUDIUSZ WOLLEK)
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