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I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

A. ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

1. 
DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY, EDUKACJA, 

PRACA NARZĘDZIAMI BUDOWANIA 
TRWAŁEGO POKOJU  

ORĘDZIE NA 55. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1. „Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna […], który 
ogłasza pokój” (Iz 52, 7) 

Słowa proroka Izajasza wyrażają pocieszenie, westchnienie ulgi 
ludu wygnanego, wyczerpanego przemocą i niesprawiedliwością, 
narażonego na upokorzenie i śmierć. Prorok Baruch zastanawiał 
się nad tym: „Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyja-
ciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi 
z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Otchłani?” (3, 10-11). 
Dla tych ludzi przybycie „zwiastuna pokoju” oznaczało nadzieję na 
odrodzenie się z gruzów historii, początek świetlanej przyszłości.

Także dzisiaj droga pokoju, którą św. Paweł VI nazwał nowym 
imieniem „rozwoju integralnego”1, pozostaje niestety daleko od re-
alnego życia bardzo wielu mężczyzn i kobiet, a tym samym rodziny 
ludzkiej, która jest obecnie w pełni wzajemnie połączona. Mimo 
wielu wysiłków zmierzających do konstruktywnego dialogu między 
narodami, nasila się ogłuszający zgiełk wojen i konfliktów, postę-
pują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się skutki zmian 
klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia głodu 
i pragnienia, a dominuje model gospodarczy oparty na indywidu-
alizmie, a nie na solidarnym dzieleniu się. Podobnie, jak w czasach 

1 Por. Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (26 marca 1967) nr 76 nn.
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starożytnych proroków, tak i dzisiaj nie ustaje „wołanie ubogich i zie-
mi”2, by błagać o sprawiedliwość i pokój.

W każdej epoce pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem 
wspólnego zaangażowania. Istnieje bowiem pewna „architektura” 
pokoju, w której uczestniczą różne instytucje społeczne, i istnie-
je „rzemiosło” pokoju, które angażuje każdego z nas osobiście3. 
Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego 
świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, 
społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i mię-
dzy państwami. Chciałbym zaproponować tutaj „trzy drogi” na rzecz 
budowania trwałego pokoju. Przede wszystkim „dialog międzypo-
koleniowy”, jako podstawa realizacji wspólnych planów. Po dru-
gie, edukacja jako czynnik wolności, odpowiedzialności i rozwoju. 
Wreszcie, „działania” na rzecz pełnej realizacji ludzkiej godności. Są 
to trzy elementy niezbędne do „powstania ugody społecznej”4, bez 
której każdy projekt pokojowy jest niespójny. 

2. Dialog międzypokoleniowy na rzecz budowania pokoju
W świecie, gdzie nadal panuje pandemia, która spowodowała na-

zbyt wiele problemów, „niektórzy próbują uciec od rzeczywistości, 
chroniąc się w prywatne światy, a inni stawiają jej czoło z destrukcyj-
ną przemocą, ale między egoistyczną obojętnością a protestem od-
wołującym się do przemocy istnieje opcja, która jest zawsze możliwa 
– dialog. Dialog między pokoleniami”5. 

Każdy szczery dialog, choć nie jest pozbawiony słusznej i pozy-
tywnej dialektyki, zawsze wymaga podstawowego zaufania między 
rozmówcami. Musimy powrócić do tego wzajemnego zaufania i je 
odzyskać! Obecny kryzys sanitarny spotęgował u wszystkich po-
czucie osamotnienia i wycofania się w głąb siebie. Samotności osób 
starszych towarzyszy u młodych poczucie bezsilności i brak wspól-
nego pomysłu na przyszłość. Ten kryzys jest z pewnością bolesny. 
Ale może też w nim wyrazić się to, co w ludziach najlepsze. Podczas 
pandemii widzieliśmy bowiem na całym świecie wielkoduszne 

2 Por. Franciszek, Encyklika Laudato sì (24 maja 2015) nr 49.
3 Por. Franciszek, Encyklika Fratelli tutti (3 października 2020) nr 231.
4 Tamże, nr 218.
5 Tamże, nr 199.
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świadectwa współczucia, dzielenia się i solidarności. Dialog oznacza 
słuchanie siebie nawzajem, konfrontowanie się, zgadzanie się i po-
dążanie razem. Wspieranie tego wszystkiego między pokoleniami 
oznacza spulchnianie twardej i jałowej gleby konfliktu i odrzucenia, 
aby uprawiać tam nasiona trwałego i wspólnego pokoju.

Podczas gdy rozwój technologiczny i gospodarczy często dzielił 
pokolenia, to współczesne kryzysy ujawniają pilność ich przymierza. 
Z jednej strony ludzie młodzi potrzebują doświadczenia egzysten-
cjalnego, mądrościowego i duchowego osób starszych. Z drugiej na-
tomiast strony osoby starsze potrzebują wsparcia, miłości, kreatyw-
ności i dynamizmu młodych. Wielkie wyzwania społeczne i procesy 
budowania pokoju nie mogą się obejść bez dialogu między strażni-
kami pamięci – osobami starszymi – a tymi, którzy niosą historię 
dalej – młodymi. Nie mogą się też obyć bez gotowości każdego do 
uczynienia miejsca drugiemu, nie domagania się, by zajmować całą 
scenę, realizując swoje doraźne interesy, jakby nie było przeszłości 
i przyszłości. Przeżywany przez nas światowy kryzys wskazuje nam, 
w spotkaniu i dialogu między pokoleniami, siłę napędową zdrowej 
polityki, która nie zadowala się zarządzaniem istniejącej sytuacji 
„łatkami lub szybkimi rozwiązaniami”6, ale która oferuje siebie jako 
wzniosłą formę miłości do drugiego człowieka7, w poszukiwaniu 
wspólnych i zrównoważonych projektów.

Jeśli w obliczu trudności będziemy umieli praktykować ten dialog 
międzypokoleniowy, to będziemy mogli „być dobrze zakorzenieni 
w teraźniejszości, i z tego miejsca spotykać się z przeszłością i przy-
szłością. Spotykać się z przeszłością, aby uczyć się z historii i leczyć 
rany, które niekiedy nas uwarunkowują. Spotykać się z przyszłością, 
aby umocnić entuzjazm, aby marzenia wypuściły pędy, by rozbudzić 
proroctwa, żeby rozkwitały nadzieje. Tak więc zjednoczeni możemy 
uczyć się od siebie nawzajem”8. Bez korzeni, jakże mogłyby rosnąć 
drzewa i przynosić owoce? Wystarczy, że pomyślimy o kwestii dba-
nia o nasz wspólny dom. Środowisko naturalne samo w sobie „jest 
pożyczką, którą każde pokolenie otrzymuje i powinno przekazywać 

6 Tamże, nr 179.
7 Por. tamże, 180.
8 Posynodalna Adhortacja apost. Christus vivit (25 marca 2019) nr 199.
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następnym pokoleniom”9. Należy zatem doceniać i wspierać wielu 
młodych, którzy dążą do świata bardziej sprawiedliwego, troszczą-
cego się o ochronę stworzenia, powierzonego naszej pieczy. Czynią 
to z niepokojem i entuzjazmem, a przede wszystkim z poczuciem 
odpowiedzialności w obliczu pilnej potrzeby zmiany kursu10, jaką na-
rzucają nam trudności wynikające z dzisiejszego kryzysu etycznego 
i społeczno-środowiskowego11.

Z drugiej strony, możliwość wspólnego budowania dróg do poko-
ju nie może być oddzielona od edukacji i pracy, będących uprzywi-
lejowanymi miejscami i kontekstami dialogu międzypokoleniowego. 
To właśnie edukacja zapewnia język dialogu między pokoleniami 
i w doświadczeniu pracy, w której współdziałają mężczyźni i kobiety 
różnych pokoleń, wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i umie-
jętnościami w perspektywie dobra wspólnego. 

3. Kształcenie i wychowanie jako siła napędowa pokoju
W ostatnich latach na całym świecie znacznie ograniczono budżet 

na kształcenie i edukację, i jest on traktowany raczej jako wydatki niż 
inwestycje. A jednak stanowią one podstawowe źródło integralnego 
rozwoju człowieka: czynią osobę bardziej wolną i odpowiedzialną 
oraz są niezbędne dla obrony i promowania pokoju. Innymi słowy, 
kształcenie i edukacja są fundamentem zwartego, cywilizowanego 
społeczeństwa, zdolnego do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu. 
Natomiast wydatki na cele wojskowe wzrosły powyżej poziomu 
odnotowanego pod koniec „zimnej wojny” i wygląda na to, że będą 
rosły w niebotycznym tempie12. 

Jest zatem sprawą stosowną i pilną, aby osoby odpowiedzialne 
za sprawowanie władzy wypracowały politykę gospodarczą, któ-
ra odwróci relację między publicznymi inwestycjami w edukację, 
a środkami przeznaczanymi na zbrojenia. Z drugiej strony, dążenie 
do rzeczywistego procesu międzynarodowego rozbrojenia może 
przynieść jedynie wielkie korzyści dla rozwoju ludów i narodów, 

9 Franciszek, Encyklika Laudato sì, nr 159.
10 Tamże, nr 163 i 202.
11 Tamże, nr 139.
12 Por. Franciszek, Messaggio ai partecipanti al 4° Forum di Parigi sulla pace (11-13 lis-

topada 2021).
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uwalniając środki finansowe, które mogą być wykorzystane w bar-
dziej odpowiedni sposób na zdrowie, edukację, infrastrukturę, troskę 
o środowisko i tak dalej. Ufam, że inwestycjom w edukację będzie 
towarzyszyło większe zaangażowanie w promowanie kultury troskli-
wości13. W obliczu pęknięć w społeczeństwie i bierności instytucji 
może się ona stać wspólnym językiem, który przełamuje bariery i bu-
duje mosty. „Dany kraj się rozwija, kiedy jego różne bogactwa kul-
turowe podejmują konstruktywny dialog: kultura popularna, kultura 
uniwersytecka, młodzieżowa, artystyczna i technologiczna, kultura 
gospodarcza i rodzinna oraz kultura mediów”14. 

Konieczne jest zatem wypracowanie nowego paradygmatu kul-
turowego poprzez „globalny pakt edukacyjny dla młodych pokoleń 
i wraz z młodymi pokoleniami, który angażowałby rodziny, wspól-
noty, szkoły i uniwersytety, instytucje, religie, rządzących, całą ludz-
kość, w kształtowanie osób dojrzałych”15. Pakt, który promowałby 
edukację w zakresie ekologii integralnej, według wzorca kulturowe-
go pokoju, rozwoju i zrównoważonego rozwoju, skoncentrowanego 
na braterstwie i przymierzu między istotą ludzką a środowiskiem16. 
Inwestowanie w kształcenie i edukację młodych pokoleń jest główną 
drogą, która poprzez odpowiednie przygotowanie, prowadzi je do za-
jęcia należnego im miejsca w świecie pracy17. 

4. Promocja i zapewnienie pracy buduje pokój
Praca jest nieodzownym czynnikiem budowania i zachowania 

pokoju. Jest ona wyrażaniem siebie i swoich darów, ale także zaan-
gażowania, trudu, współpracy z innymi, bo zawsze pracuje się z kimś 
lub dla kogoś. W tej wyraźnie społecznej perspektywie praca jest 
miejscem, w którym uczymy się wnosić swój wkład na rzecz świata 
bardziej przyjaznego i piękniejszego.

13 Franciszek, Encyklika Laudato sì, nr 231; Kultura troskliwości jako droga do pokoju. 
Orędzie na 54. Światowy Dzień Pokoju (8 grudnia 2020).

14 Franciszek, Fratelli tutti, nr 199.
15 Together to Look Beyond. Videomessaggio per il Global Compact on Education 

(15 października 2020).
16 Videomessaggio per l’High Level Virtual Climate Ambition Summit (13 grud-

nia 2020).
17 Por. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (14 września 1981) nr 18.
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Pandemia Covid-19 pogorszyła sytuację w świecie pracy, który 
już wcześniej borykał się z wieloma wyzwaniami. Upadły miliony 
działań gospodarczych i produkcyjnych. Pracownicy w niepewnej 
sytuacji zawodowej są coraz bardziej bezbronni. Wielu z tych, którzy 
wykonują usługi kluczowe, jest jeszcze bardziej ukrytych przed świa-
domością publiczną i polityczną. Edukacja na dystans doprowadziła 
w wielu przypadkach do regresu w nauce i szkolnictwie. Ponadto 
ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, i dorośli, którzy popadli 
w bezrobocie, stoją teraz przed dramatycznymi perspektywami. 
W szczególności druzgocący był wpływ kryzysu na gospodarkę nie-
formalną, która często obejmuje pracowników migrujących. Wielu 
z nich nie jest uznawanych przez prawo krajowe, tak jakby nie istnie-
li; żyją w bardzo niestabilnych warunkach dla siebie i swoich rodzin, 
narażeni na różne formy niewolnictwa i pozbawieni systemu opieki 
społecznej, który by ich chronił. Ponadto tylko jedna trzecia ludności 
świata w wieku produkcyjnym korzysta obecnie z systemu ochro-
ny socjalnej lub może z niego korzystać w ograniczonym zakresie. 
W wielu krajach wzrasta przemoc i przestępczość zorganizowana, 
dławiąc wolność i godność ludzi, zatruwając gospodarkę i uniemoż-
liwiając rozwój dobra wspólnego. Reakcją na tę sytuację może być 
jedynie rozszerzenie możliwości godnej pracy.

Praca jest bowiem podstawą, na której można budować spra-
wiedliwość i solidarność w każdej wspólnocie. Z tego powodu „nie 
należy dążyć do tego, aby postęp technologiczny zastępował coraz 
bardziej ludzką pracę, przez co ludzkość doprowadziłaby do wyrzą-
dzenia szkody sobie samej. Praca jest koniecznością, częścią sensu 
życia na tej ziemi, sposobem dojrzewania, ludzkiego rozwoju i oso-
bistego spełnienia”18. Musimy zjednoczyć nasze idee i wysiłki, aby 
stworzyć warunki i znaleźć rozwiązania, dzięki którym każdy czło-
wiek w wieku produkcyjnym będzie miał możliwość, poprzez swoją 
pracę, wniesienia wkładu w życie rodziny i społeczeństwa. Bardziej 
niż kiedykolwiek pilne jest promowanie na całym świecie godnych 
i godziwych warunków pracy, zorientowanych na dobro wspólne 
i ochronę stworzenia. Konieczne jest zapewnienie i wspieranie wol-
ności przedsięwzięć gospodarczych, a jednocześnie promowanie 

18 Franciszek, Encyklika Laudato sì, nr 128.
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odbudowanej odpowiedzialności społecznej, tak aby zysk nie był 
jedynym kryterium przewodnim.

W tej perspektywie należy pobudzać, przyjmować i wspierać ini-
cjatywy, które na wszystkich szczeblach nakłaniają przedsiębiorstwa 
do przestrzegania podstawowych praw człowieka w odniesieniu do 
pracowników, uwrażliwiając w tym zakresie nie tylko instytucje, ale 
także konsumentów, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa. 
Im bardziej są one świadome swojej roli społecznej, tym bardziej 
stają się miejscami, w których realizowana jest godność człowieka, 
co z kolei przyczynia się do budowania pokoju. W tym względzie 
aktywną rolę powinna odgrywać polityka, promując sprawiedliwą 
równowagę między wolnością gospodarczą a sprawiedliwością 
społeczną. A wszyscy ci, którzy pracują na tym polu, począwszy od 
katolickich pracowników i przedsiębiorców, mogą znaleźć pewne 
wskazówki w nauce społecznej Kościoła.

Drodzy bracia i siostry! W czasie, gdy staramy się zjednoczyć 
nasze wysiłki, aby wyjść z pandemii, chciałbym ponowić moje po-
dziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się i nadal wiel-
kodusznie i odpowiedzialnie poświęcają się zapewnieniu wykształ-
cenia, bezpieczeństwa i poszanowaniu praw, zapewnieniu opieki 
medycznej, ułatwieniu spotkań między członkami rodzin a chorymi, 
zapewnieniu wsparcia gospodarczego osobom potrzebującym lub 
tym, którzy stracili pracę. I zapewniam o mojej pamięci w modlitwie 
za wszystkie ofiary i ich rodziny.

Zwracam się do rządzących i do osób odpowiedzialnych za po-
litykę i sprawy społeczne, do duszpasterzy i przełożonych wspólnot 
kościelnych, a także do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, 
aby szli razem tymi trzema drogami: dialogu między pokoleniami, 
edukacji i pracy. Z odwagą i kreatywnością. I niech będzie coraz wię-
cej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie i wytrwale, dzień po dniu stają 
się budowniczymi pokoju. I niech zawsze poprzedza ich i towarzyszy 
im błogosławieństwo Boga pokoju!

Rzym, 8 grudnia 2021 r., 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Franciszek
Papież
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2. 
SŁUCHANIE UCHEM SERCA  

ORĘDZIE NA 56. ŚWIATOWY DZIEŃ  
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Drodzy bracia i siostry!
W ubiegłym roku podjęliśmy refleksję nad potrzebą „pójścia i zo-

baczenia”, aby odkryć rzeczywistość i móc ją opowiedzieć, wycho-
dząc od doświadczenia wydarzeń i spotkań z ludźmi. Podążając po tej 
linii, chciałbym teraz zwrócić uwagę na inny czasownik, „słuchać”, 
który ma decydujące znaczenie w gramatyce komunikacji i jest wa-
runkiem prawdziwego dialogu.

W rzeczywistości, tracimy zdolność słuchania tych, którzy sta-
ją przed nami, zarówno w normalnych codziennych relacjach, jak 
i w debatach na temat najważniejszych kwestii życia obywatelskiego. 
Jednocześnie słuchanie zyskuje na znaczeniu poprzez nowy, ważny 
rozwój na polu komunikacyjnym i informacyjnym, dzięki różnym 
ofertom podcastów i czatów audio, potwierdzając, że pozostaje ono 
niezbędne w komunikacji międzyludzkiej.

Pewien wybitny lekarz, przyzwyczajony do leczenia ran duszy, zo-
stał zapytany, co jest największą potrzebą człowieka. Odpowiedział: 
„Bezgraniczne pragnienie bycia wysłuchanym”. Pragnienie, które 
często pozostaje ukryte, ale stanowi wyzwanie dla każdego, kto jest 
powołany do bycia wychowawcą lub formatorem, albo spełnia jaką-
kolwiek rolę przekaziciela: rodzice i nauczyciele, pasterze i osoby 
zaangażowane w duszpasterstwo, pracownicy informacji i ci, którzy 
pełnią służbę społeczną lub polityczną.

Słuchanie uchem serca
Z kart Biblii dowiadujemy się, że słuchanie nie oznacza jedynie 

percepcji akustycznej, ale jest zasadniczo związane z relacją dialo-
gu między Bogiem a ludzkością. „Shema’ Israel – Słuchaj, Izraelu” 
(Pwt 6, 4), wstęp do pierwszego przykazania Tory jest nieustannie 
powtarzany w Biblii do tego stopnia, że św. Paweł stwierdzi, iż „wia-
ra rodzi się ze słuchania” (Rz 10, 17). Inicjatywa należy bowiem do 
Boga, który mówi do nas, a my odpowiadamy słuchając Go; a nawet 
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to słuchanie pochodzi przecież z Jego łaski, jak to się dzieje w przy-
padku noworodka, który reaguje na spojrzenie i głos mamy oraz taty. 
Wśród pięciu zmysłów tym uprzywilejowanym przez Boga wydaje 
się być słuch, może dlatego, że jest on mniej inwazyjny, bardziej 
dyskretny niż wzrok, a zatem pozostawia człowiekowi większą wol-
ność. Słuchanie odpowiada pokornemu stylowi Boga. To właśnie to 
działanie pozwala Bogu objawić się jako Temu, który mówiąc stwa-
rza człowieka na swój obraz, a słuchając rozpoznaje go jako swego 
rozmówcę. Bóg kocha człowieka: dlatego kieruje do niego Słowo, 
dlatego „nadstawia ucha”, aby go słuchać.

Człowiek, przeciwnie, ma tendencję do uciekania od relacji, do 
odwracania się plecami i „zamykania uszu”, aby nie musieć słuchać. 
Odmowa słuchania często przeradza się w agresję wobec drugiego, 
jak to miało miejsce w przypadku słuchaczy diakona Szczepana, 
którzy zatykając sobie uszy, wszyscy naraz zwrócili się przeciwko 
niemu (por. Dz 7, 57).

Z jednej więc strony jest Bóg, który zawsze się objawia, komu-
nikując się bezinteresownie, a z drugiej strony człowiek, który jest 
wezwany, aby dostrajać się, wsłuchiwać się. Pan wyraźnie wzywa 
człowieka do przymierza miłości, aby mógł on stać się w pełni tym, 
kim jest: obrazem i podobieństwem Boga w swojej zdolności słucha-
nia, przyjmowania, dawania przestrzeni innym. Słuchanie w gruncie 
rzeczy jest wymiarem miłości. Dlatego Jezus wzywa swoich uczniów 
do weryfikowania jakości ich słuchania. „Uważajcie więc, jak słu-
chacie” (Łk 8, 18): tak upomina ich po opowiedzeniu przypowieści 
o siewcy, sugerując, że nie wystarczy słuchać, trzeba robić to dobrze. 
Tylko ci, którzy przyjmują Słowo sercem „szlachetnym i dobrym” 
i wiernie je zachowują, przynoszą owoce życia i zbawienia (por. Łk 
8, 15). Jedynie zwracając uwagę na to, kogo słuchamy, czego i jak 
słuchamy, możemy wzrastać w sztuce komunikacji, której centrum 
nie jest teoria czy technika, ale „zdolność serca, która umożliwia bli-
skość” (Adhortacja apost. Evangelii gaudium, nr 171).

Wszyscy mamy uszy, ale często nawet ci, którzy mają doskonały 
słuch, nie są w stanie usłyszeć drugiego człowieka. W rzeczywistości 
istnieje wewnętrzna głuchota, gorsza od fizycznej. Słuchanie – w isto-
cie – nie dotyczy tylko zmysłu słuchu, ale całej osoby. Prawdziwym 
miejscem słuchania jest serce. Król Salomon, choć bardzo młody, 
okazał się mądry, bo poprosił Pana, aby dał mu „serce, które słucha” 
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(1 Krl 3, 9). Święty Augustyn zapraszał do słuchania sercem (corde 
audire), aby przyjmować słowa nie zewnętrznie uszami, ale duchowo 
w sercach: „Nie miejcie serca w uszach, ale uszy w sercu”19. Z ko-
lei św. Franciszek z Asyżu napominał swoich braci, aby „nachylić 
ucho serca”20.

Dlatego pierwszym słuchaniem, które należy odkryć na nowo 
w poszukiwaniu prawdziwej komunikacji, jest słuchanie samego sie-
bie, swoich najprawdziwszych potrzeb, tych, które są wpisane w naj-
głębsze wnętrze każdej osoby. A możemy zacząć jedynie od wsłucha-
nia się w to, co czyni nas wyjątkowymi pośród stworzeń: pragnienie 
bycia w relacji z innymi i z Innym. Nie jesteśmy stworzeni do życia 
jako atomy, ale razem.

Słuchanie jako warunek dobrej komunikacji
Jest pewien sposób wykorzystania słuchu, który nie jest prawdzi-

wym słuchaniem, ale jego przeciwieństwem: podsłuchiwanie. W rze-
czywistości wszechobecną pokusą, która dziś, w dobie sieci społecz-
nościowych, wydaje się być jeszcze bardziej narzucająca, jest pokusa 
podsłuchiwania i śledzenia, wykorzystywania innych dla własnych 
korzyści. Przeciwnie, tym, co czyni komunikację dobrą i w pełni 
ludzką, jest właśnie słuchanie osoby, która stoi przed nami, twarzą 
w twarz, słuchanie drugiego, do którego zbliżamy się z lojalną, ufną 
i szczerą otwartością.

Brak umiejętności słuchania, którego tak często doświadczamy 
w życiu codziennym, jest niestety widoczny również w życiu pu-
blicznym, gdzie zamiast słuchać siebie nawzajem, często mówi się do 
siebie. Jest to przejaw tego, że zamiast szukać prawdy i dobra, szuka-
my konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na „słuchalność”. 
Z kolei dobra komunikacja nie stara się zaimponować publiczności 
ciętą odpowiedzią lub wrażeniem, które dążą do ośmieszenia roz-
mówcy, ale zwraca uwagę na racje drugiej strony i stara się uchwycić 
złożoność rzeczywistości. To smutne, gdy nawet w Kościele tworzą 
się ideologiczne sojusze, a słuchanie zanika i ustępuje miejsca jało-
wym sporom.

19 Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde (Sermo 380, 1, Nuova Biblioteca 
Agostiniana 34, 568).

20 Św. Franciszek z Asyżu, List do całego Zakonu, w: Źródła Franciszkańskie, s. 216.
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W rzeczywistości, w wielu dialogach w ogóle się nie porozumie-
wamy. Po prostu czekamy, aż drugi skończy mówić, aby narzucić swój 
punkt widzenia. W takich sytuacjach, jak zauważa filozof Abraham 
Kaplan21, dialog staje się „duologiem”, monologiem w dwóch gło-
sach. W prawdziwej komunikacji, z drugiej strony, zarówno „ja”, jak 
i „ty” są „wychodzące”, skierowane do siebie nawzajem.

Słuchanie jest więc pierwszym nieodzownym składnikiem dia-
logu i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli naj-
pierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego 
dziennikarstwa. Aby dostarczać rzetelnych, wyważonych i komplet-
nych informacji, trzeba słuchać przez długi czas. Aby zrelacjonować 
wydarzenie lub opisać rzeczywistość w reportażu, trzeba umieć słu-
chać, być gotowym także do zmiany zdania i modyfikacji własnych 
początkowych założeń.

Tylko wtedy, gdy wyjdzie się z monologu, można osiągnąć zbież-
ność głosów, która jest gwarancją prawdziwej komunikacji. Słuchanie 
kilku źródeł, „niezatrzymywanie się w pierwszej gospodzie” – jak 
uczą nas eksperci w tej dziedzinie – zapewnia wiarygodność i powa-
gę przekazywanych przez nas informacji. Słuchanie większej ilości 
głosów, słuchanie siebie nawzajem, także w Kościele, wśród braci 
i sióstr, pozwala nam ćwiczyć się w sztuce rozeznawania, która za-
wsze jawi się jako zdolność orientowania się w symfonii głosów.

Ale po co męczyć się słuchaniem? Wielki dyplomata Stolicy 
Apostolskiej, kard. Agostino Casaroli, mówił o „męczeństwie cier-
pliwości”, koniecznym, aby słuchać i być słuchanym w negocjacjach 
z najtrudniejszymi rozmówcami w celu uzyskania jak największego 
dobra w warunkach ograniczonej wolności. Ale nawet w mniej trud-
nych sytuacjach słuchanie wymaga zawsze cnoty cierpliwości, a tak-
że umiejętności pozwalania sobie na bycie zaskoczonym prawdą, 
nawet jeśli jest to tylko fragment prawdy, w osobie, której słuchamy. 
Tylko zdumienie umożliwia poznanie. Myślę o nieskończonej cieka-
wości dziecka, które patrzy na otaczający je świat z szeroko otwarty-
mi oczami. Słuchanie z takim nastawieniem – z zachwytem dziecka 
w świadomości dorosłego – jest zawsze wzbogacające, ponieważ 

21 Por. The life of dialogue, w: J. D. Roslansky, A discussion at the Nobel Conference, 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1969, s. 89-108.



14 DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

zawsze znajdzie się coś, choćby najmniejszego, czego mogę się na-
uczyć od drugiego i wykorzystać w swoim własnym życiu.

Umiejętność słuchania społeczeństwa w czasach zranionych przez 
długą pandemię jest cenniejsza niż kiedykolwiek. Tak ogromna nie-
ufność, która nagromadziła się wcześniej wobec „informacji oficjal-
nych”, spowodowała również „infodemię”, w ramach której świat 
informacji coraz bardziej stara się być wiarygodny i przejrzysty. 
Musimy nadstawiać ucha i głęboko wsłuchiwać się, zwłaszcza w nie-
pokoje społeczne spotęgowane spowolnieniem lub wstrzymaniem 
wielu działań gospodarczych.

Również rzeczywistość przymusowej migracji jest złożonym 
problemem i nikt nie ma gotowej recepty na jego rozwiązanie. 
Powtarzam, że aby przezwyciężyć uprzedzenia wobec migrantów 
i stopić twardość naszych serc, powinniśmy spróbować wysłuchać 
ich historii. Dać imię i historię każdemu z nich. Wielu dobrych dzien-
nikarzy już to robi. I wielu innych chciałoby to zrobić, gdyby tylko 
mogli. Zachęcajmy ich! Posłuchajmy tych historii! Każdy będzie 
mógł wtedy swobodnie wspierać politykę migracyjną, którą uzna za 
najwłaściwszą dla swojego kraju. Ale tak czy inaczej będziemy mieli 
przed oczami nie liczby, nie groźnych najeźdźców, ale twarze i histo-
rie konkretnych ludzi, spojrzenia, oczekiwania, cierpienia mężczyzn 
i kobiet, których będziemy mogli wysłuchać.

Słuchać się w Kościele
Również w Kościele istnieje wielka potrzeba słuchania i wsłu-

chiwania się. Jest to najcenniejszy i najbardziej odradzający dar, jaki 
możemy sobie nawzajem ofiarować. My, chrześcijanie, zapominamy, 
że posługa słuchania została nam powierzona przez Tego, który jest 
słuchaczem par excellence i że jesteśmy powołani do uczestnictwa 
w Jego dziele. „Powinniśmy słuchać poprzez ucho Boga, jeśli chce-
my móc przemówić poprzez Jego Słowo”22. Tak protestancki teo-
log Dietrich Bonhoeffer przypomina nam, że pierwsza służba, jaką 
jesteśmy winni innym w komunii, polega na słuchaniu ich. Kto nie 
umie słuchać swojego brata, wkrótce nie będzie już zdolny słuchać 
także Boga23.

22 D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 2017, s. 76.
23 Por. Tamże, s. 75.
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W działalności duszpasterskiej najważniejszym dziełem jest 
„apostolat ucha”. Słuchanie przed mówieniem, jak napomina apostoł 
Jakub: „Niech każdy będzie chętny do słuchania, nieskory do mó-
wienia” (1, 19). Udzielić bezinteresownie trochę swojego czasu, aby 
słuchać ludzi, jest pierwszym aktem miłości.

Właśnie rozpoczął się proces synodalny. Módlmy się, aby była to 
wielka okazja do słuchania siebie nawzajem. Komunia bowiem nie 
jest wynikiem strategii i programów, ale buduje się we wzajemnym 
słuchaniu się braci i sióstr. Tak jak w chórze, jedność nie wymaga 
jednolitości, monotonii, ale wielości i różnorodności głosów, polifo-
nii. Jednocześnie każdy głos w chórze śpiewa, wsłuchując się w inne 
głosy i w odniesieniu do harmonii całości. Ta harmonia jest pomyśla-
na przez kompozytora, ale jej realizacja zależy od symfonii wszyst-
kich pojedynczych głosów.

Ze świadomością, że uczestniczymy w komunii, która nas po-
przedza i obejmuje, możemy na nowo odkryć Kościół symfonicz-
ny, w którym każda osoba może śpiewać swoim własnym głosem, 
przyjmując jako dar głos innych, aby ukazać harmonię całości, którą 
tworzy Duch Święty.

Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., 
we wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek
Papież

3. 
„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI, JAK OJCIEC WASZ JEST 

MIŁOSIERNY” (ŁK 6, 36), TRWAJĄC NA DRODZE 
MIŁOSIERDZIA PRZY TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ  

ORĘDZIE NA 30. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Drodzy bracia i siostry!
W ubiegłym roku podjęliśmy refleksję nad potrzebą „pójścia i zo-

baczenia”, aby odkryć r Trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustano-
wił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie 
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instytucje służby zdrowia i społeczeństwo obywatelskie na potrzebę 
zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują24.

Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły w tych latach 
Kościoły partykularne na całym świecie. Poczyniono wiele kroków 
naprzód, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby zapewnić 
wszystkim chorym, także w miejscach i sytuacjach największego 
ubóstwa i marginalizacji, potrzebną im opiekę zdrowotną, a także 
opiekę duszpasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjed-
noczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech 
trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne ob-
chody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie 
w Peru, lecz odbędą się w Bazylice św. Piotra w Watykanie, pomoże 
nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom.

1. Miłosierni jak Ojciec
Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miło-

sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania nas przede 
wszystkim do zwrócenia spojrzenia na Boga „bogatego w miłosier-
dzie” (por. Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską 
miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego się oddalają. Miłosierdzie 
w rzeczywistości jest par excellence imieniem Boga, które wyraża 
Jego naturę nie jako okazjonalne uczucie, ale jako siłę obecną we 
wszystkim, co On czyni. Są to siła i czułość razem. Dlatego możemy 
powiedzieć ze zdumieniem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma 
w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 
15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, za-
wsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu Świętym.

2. Jezus, miłosierdzie Ojca
Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych 

jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie opowiadają 
nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! 
On „chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości 

24 Por. Jan Paweł II, List do Kardynała Fiorenza Angeliniego, Przewodniczącego 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia o ustanowieniu Światowego Dnia 
Chorego, 13 maja 1992.
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wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: skąd ta szcze-
gólna wrażliwość Jezusa na chorych, do tego stopnia, że staje się 
ona również głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez 
Mistrza, by głosili Ewangelię i uzdrawiali chorych? (por. Łk 9, 2).

XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: „Ból absolutnie 
izoluje i właśnie z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, 
wzywanie drugiego”25. Kiedy człowiek doświadcza słabości i cier-
pienia we własnym ciele z powodu choroby, również jego serce staje 
się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej palące sta-
je się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Jakże nie wspomnieć 
w tym kontekście o wielu chorych, którzy w tym czasie pandemii 
przeżywali ostatni etap swojego życia w samotności na oddziale 
intensywnej terapii, z pewnością pod opieką wielkodusznych pra-
cowników służby zdrowia, ale z dala od najbliższych i najważniej-
szych osób w ich ziemskim życiu. Dlatego tak ważne jest, by mieć 
u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem 
Jezusa, miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia 
i wino nadziei26.

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zachęta Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec nabiera szczegól-

nego znaczenia w przypadku pracowników służby zdrowia. Myślę 
o lekarzach, pielęgniarzach i pielęgniarkach, diagnostach laboratoryj-
nych, osobach asystujących w leczeniu i opiece nad chorymi, a także 
o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój cenny czas cier-
piącym. Drodzy pracownicy służby zdrowia, wasza służba chorym, 
pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice zawodu 
i staje się misją. Wasze ręce, dotykające cierpiącego ciała Chrystusa, 
mogą być znakiem miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi wiel-
kiej godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się 
z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach me-
dycznych, zwłaszcza w ostatnich czasach; nowe technologie pozwo-
liły wypracować metody terapeutyczne, które są bardzo korzystne 

25 E. Levinas, Une éthique de la souffrance, in Souffrances. Corps et âme, épreuves par-
tagées, red. J.-M. von Kaenel, Autrement, Paris 1994, s. 133-135.

26 Por. CEI, Messale Romano, 2020, Prefazio Comune VIII, Gesù buon samaritano.
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dla chorych; badania naukowe nadal wnoszą cenny wkład w pokony-
wanie starych i nowych patologii; medycyna rehabilitacyjna bardzo 
rozwinęła swoją wiedzę i umiejętności. Wszystko to jednak nie może 
nigdy przesłonić wyjątkowości każdego chorego, z jego godnością 
i jego słabością27. Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby, 
dlatego w każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć 
wysłuchania pacjenta, jego historii, lęków i obaw. Nawet wtedy, gdy 
nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze można 
pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która 
świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. Dlatego 
wyrażam życzenie, aby procesy formacji pracowników służby zdro-
wia uzdalniały ich do słuchania i nawiązywania relacji.

4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia
Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby sku-

pić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków miłosierdzie 
wobec chorych doprowadziło wspólnotę chrześcijańską do otwarcia 
niezliczonych „gospód Dobrego Samarytanina”, gdzie przyjmowano 
i leczono chorych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie 
znajdowali odpowiedzi na swoje potrzeby zdrowotne czy to z powo-
du ubóstwa, czy wykluczenia społecznego lub trudności w leczeniu 
niektórych chorób. Cenę w tych sytuacjach płacą przede wszystkim 
dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. Miłosierni jak Ojciec, 
liczni misjonarze oprócz głoszenia Ewangelii budowali szpitale, 
przychodnie i ośrodki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym 
chrześcijańska miłość nabierała kształtu, a miłość Chrystusa, o której 
świadczyli Jego uczniowie, stawała się bardziej wiarygodna. Myślę 
przede wszystkim o społecznościach w najbiedniejszych częściach 
świata, gdzie czasami trzeba pokonywać duże odległości, aby znaleźć 
placówki medyczne, które pomimo ograniczonych środków oferują 
to, co jest dostępne. Przed nami jeszcze długa droga, a w niektórych 
krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. 
Potwierdza to, na przykład, ograniczona dostępność szczepionek 
przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze bardziej 

27 Por. Franciszek, Przemówienie do Krajowej Federacji Izb Lekarzy Chirurgów 
i Stomatologów (20 września 2019), „L’Osservatore Romano”, 21 września 2019, s. 8.
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brak możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prost-
szych leków.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich 
instytucji opieki zdrowotnej – są one cennym skarbem, który należy 
chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się blisko-
ścią wobec najbiedniejszych chorych i w sytuacjach największego 
zapomnienia28. Iluż założycieli rodzin zakonnych potrafiło wsłuchi-
wać się w wołanie braci i sióstr, którzy nie mieli dostępu do opieki 
zdrowotnej lub byli niewłaściwie leczeni, i robili wszystko, co w ich 
mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, nawet w krajach najbardziej roz-
winiętych, obecność katolickich placówek sanitarnych jest błogosła-
wieństwem, ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko leczenie 
ciała ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także tę miłość, 
dzięki której chorzy i ich rodziny są w centrum uwagi. W czasie, kie-
dy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za 
godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia, 
mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet naj-
bardziej kruche, od jego początku aż po naturalny kres.

5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość
W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby 

zdrowia było coraz bardziej doceniane jako niezbędna posługa. Jeśli 
najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy – a chorzy są 
ubogimi pod względem zdrowia – jest brak duchowej opieki, nie 
możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego błogosławieństwa, 
Jego Słowa, sprawowania sakramentów, wskazania drogi wzrastania 
i dojrzewania w wierze29. W związku z tym pragnę przypomnieć, 
że bliskość wobec chorych i opieka duszpasterska nad nimi nie jest 
zadaniem tylko niektórych kapłanów, specjalnie wyznaczonych; 
odwiedzanie chorych to wezwanie skierowane przez Chrystusa do 
wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka w do-
mach i czeka na odwiedziny! Posługa pocieszania jest zadaniem każ-
dego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36).

28 Por. Franciszek, Anioł Pański, Poliklinika Gemelli, Rzym (11 lipca 2021), 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 8-9 (435)/2021, s. 31-32.

29 Por. Franciszek, Adhortacja apost. Evangelii gaudium, 24 listopada 2013, nr 200.
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Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia 
Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni 
z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, 
pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby 
zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, ofiarowywali pacjentom, wraz 
z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., 
we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

Franciszek
Papież

4. 
LIST PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI JUBILEUSZU 

ROKU 2025

Do drogiego Brata
Arcybiskupa Rino Fisichelli
Przewodniczącego Papieskiej Rady
do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Jubileusz w życiu Kościoła był zawsze wydarzeniem o wiel-
kim znaczeniu duchowym, kościelnym oraz społecznym. Odkąd 
Bonifacy VIII w 1300 roku ustanowił pierwszy Rok Święty, który 
miał być powtarzany co sto lat – co na wzór biblijny zostało zmienio-
ne najpierw na 50, a następnie na 25 lat – święty, wierny Lud Boży 
przeżywał tę celebrację jako wyjątkowy dar łaski, charakteryzujący 
się przebaczeniem grzechów, a w szczególności odpustem, pełnym 
wyrazem miłosierdzia Boga. Wierni, często na koniec długiej piel-
grzymki, mogą zaczerpnąć z duchowego skarbca Kościoła, przekra-
czając Drzwi Święte oraz czcząc relikwie apostołów Piotra i Pawła, 
przechowywane w rzymskich bazylikach. W ciągu wieków, miliony 
pielgrzymów przybywały do tychże miejsc świętych, dając żywe 
świadectwo wiary, która trwa od zawsze.

Wielki Jubileusz roku 2000 wprowadził Kościół w trzecie 
Tysiąclecie jego historii. Święty Jan Paweł II bardzo go wyczekiwał, 
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pragnął, w nadziei, że wszyscy chrześcijanie, przezwyciężając histo-
ryczne podziały, będą mogli wspólnie celebrować dwa tysiące lat od 
narodzenia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Zbliżamy się już 
do kolejnych 25 lat w XXI wieku i jesteśmy wezwani do rozpoczęcia 
przygotowań, które pozwolą ludowi chrześcijańskiemu przeżywać 
Rok Święty w całym jego duszpasterskim bogactwie. W tym kontek-
ście, znaczącym etapem był Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 
który pozwolił nam na odkrycie całej siły i czułości miłości miłosier-
nej Ojca, abyśmy z kolei i my stali się jej świadkami.

Jednak w ostatnich dwóch latach nie było takiego kraju, który 
nie zostałby doświadczony przez niespodziewaną pandemię, która 
nie tylko przyniosła doświadczenie dramatu śmierci w samotności, 
niepewności oraz prowizoryczności egzystencji, ale także zmieniła 
sposób naszego życia. Jako chrześcijanie doznaliśmy wraz ze wszyst-
kimi braćmi i siostrami tych samych cierpień i ograniczeń. Nasze 
kościoły zostały zamknięte, tak jak szkoły, fabryki, urzędy, sklepy 
oraz miejsca przeznaczone na spędzanie czasu wolnego. Wszystkich 
nas dotknęły niektóre ograniczenia wolności, a pandemia spowo-
dowała nie tylko cierpienia, ale również zasiała w naszych duszach 
wątpliwość, strach i zagubienie. Ludzie nauki z wielkim pośpiechem 
znaleźli pierwszy środek zapobiegawczy, który stopniowo pozwala 
na powrót do codziennego życia. Mamy pełną ufność, że epidemia 
może być przezwyciężona, a świat może odnaleźć swój rytm relacji 
osobowych i życia społecznego. Będzie to o wiele łatwiej osiągnąć, 
jeśli będziemy działać w sposób faktycznie solidarny tak, aby nie 
były zaniedbywane ludy ubogie, ale by można było dzielić się ze 
wszystkimi tak odkryciami nauki, jak i koniecznymi lekarstwami.

Musimy podtrzymywać płomień nadziei, który został nam dany 
i uczynić wszystko, aby każdy odzyskał siłę i pewność patrzenia 
w przyszłość otwartą duszą, ufnym sercem oraz dalekosiężnym 
umysłem. Najbliższy Jubileusz będzie mógł bardzo służyć tworzeniu 
na nowo klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia, które-
go wszyscy pilnie potrzebujemy. Z tego powodu wybrałem motto: 
„Pielgrzymi nadziei”. Wszystko to będzie jednak możliwe, jeśli 
potrafimy na nowo odkryć sens powszechnego braterstwa, jeśli nie 
zamkniemy oczu wobec dramatu rozlewającej się biedy, która nie 
pozwala milionom kobiet i mężczyzn, młodych i dzieci żyć w spo-
sób godny istot ludzkich. Myślę szczególnie o wielu uchodźcach 
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zmuszonych do porzucenia swoich ziem. Niech zostaną usłyszane 
głosy ubogich w tym czasie przygotowań do Jubileuszu, który, we-
dług biblijnego przykazania, przywraca każdemu dostęp do owoców 
ziemi: „Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze 
twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłym u ciebie przy-
byszem. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu by-
dłu i zwierzętom, które są w twoim kraju” (Kpł 25, 6-7).

Dlatego też wymiar duchowy jubileuszu, który wzywa do na-
wrócenia, niech połączy się z tymi fundamentalnymi dla współżycia 
społecznego aspektami, aby ustanowić spójną jedność. Czując się 
wszyscy pielgrzymami na ziemi, na której Pan nas umieścił, abyśmy 
ją uprawiali i strzegli (por. Rdz 2, 15), nie zaniedbujmy na tej dro-
dze kontemplowania piękna stworzenia oraz troski o nasz wspólny 
dom. Życzę, aby najbliższy Rok Jubileuszowy był celebrowany 
i przeżywany również z tą intencją. Istotnie, coraz większa liczba 
osób, wśród których wielu jest młodych i bardzo młodych, uznaje, 
że troska o stworzenie jest podstawowym wyrazem wiary w Boga 
i posłuszeństwa Jego woli.

Powierzam Tobie, drogi Bracie, odpowiedzialność za znalezie-
nie odpowiednich form, ażeby Rok Święty mógł być przygotowany 
i celebrowany z intensywną wiarą, żywą nadzieją oraz czynną mi-
łością. Dykasteria, która krzewi nową ewangelizację, będzie potra-
fiła uczynić z tego momentu łaski znaczący etap dla duszpasterstwa 
w Kościołach lokalnych łacińskich i wschodnich, które w tychże 
latach są wezwane do zintensyfikowania zaangażowania synodal-
nego. W tej perspektywie, pielgrzymka w stronę Jubileuszu będzie 
mogła wzmocnić i wyrazić wspólną drogę, do podjęcia której jest 
wezwany Kościół, aby był zawsze więcej i zawsze bardziej znakiem 
i narzędziem jedności w harmonii różnorodności. Ważne będzie, by 
pomóc odkrywać na nowo wymagania, jakie niesie powszechne po-
wołanie do odpowiedzialnego udziału, z docenieniem charyzmatów 
i posług, których Duch Święty nie przestaje udzielać dla budowa-
nia jednego Kościoła. Cztery Konstytucje Soboru Ekumenicznego 
Watykańskiego II wraz z Magisterium tych dziesięcioleci będą nadal 
nas prowadzić i ukierunkowywać święty Lud Boży, ażeby czynił po-
stępy w misji niesienia wszystkim radości z głoszenia Ewangelii.

Zgodnie ze zwyczajem, Bulla ogłaszająca, która w odpowiednim 
czasie będzie opublikowana, będzie zawierała wskazówki konieczne 
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do celebracji Jubileuszu Roku 2025. W tym czasie przygotowań 
już teraz raduję się myślą, że rok 2024, poprzedzający wydarzenie 
jubileuszowe, będzie można poświęcić wielkiej „symfonii” modli-
twy. Przede wszystkim, aby odnowić pragnienie znajdowania się 
w obecności Pana, słuchania Go i adorowania. Ponadto, modlitwy, 
dla dziękczynienia Bogu za tak wielkie dary Jego miłości dla nas i za 
Jego dzieło stworzenia, które skłania wszystkich do szacunku oraz 
do konkretnego i odpowiedzialnego działania w celu jego ochrony. 
Modlitwy, głosu „jednego serca i jednego ducha” (por. Dz 4, 32), któ-
ra realizuje się w solidarności i w dzieleniu się chlebem powszednim. 
Modlitwy, która pozwala każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na 
tym świecie, zwrócić się do jedynego Boga, aby wyrazić Mu to, co 
jest złożone w tajemnicy serca. Modlitwy, uprzywilejowanej drogi 
do świętości, która prowadzi do życia kontemplacją również pośród 
działania. Będzie to zatem intensywny rok modlitwy, w którym ser-
ca otworzą się, aby otrzymać mnogość łask, czyniąc z „Ojcze nasz”, 
modlitwy, której nauczył nas Jezus, program życia dla każdego swo-
jego ucznia.

Proszę Maryję Dziewicę, aby towarzyszyła Kościołowi na drodze 
przygotowań do Jubileuszu, wydarzenia łaski i z wdzięcznością prze-
syłam z serca Tobie oraz współpracownikom moje Błogosławieństwo.

Rzymie, u Świętego Jana na Lateranie, 11 lutego 2022 roku, 
we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Franciszek 
Papież
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5. 
„W CZYNIENIU DOBRA NIE USTAWAJMY, BO 
GDY PORA NADEJDZIE, BĘDZIEMY ZBIERAĆ 

PLONY, O ILE W PRACY NIE USTANIEMY. 
A ZATEM, DOPÓKI MAMY CZAS, CZYŃMY 

DOBRZE WSZYSTKIM” (GA 6, 9-10A) 

ORĘDZIE NA WIELKI POST 2022

Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej 

odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł 
i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopo-
stnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła 
do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, 
będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki 
mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).

1. Zasiew i żniwo
W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak 

bliski Jezusowi (por. Mt 13). Święty Paweł mówi nam o chairós: cza-
sie sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla 
nas ten sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także cała 
nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie 
obrazem30. Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość 
i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, 
jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał 
swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, 
jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). Wielki 
Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby 
życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w da-
waniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim.

Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje 
ziarno dobra w ludzkości” (Encyklika Fratelli tutti, nr 54). W czasie 

30 Por. San Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.
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Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, 
przyjmując Jego słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe 
słuchanie słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego 
działania (por. J 1, 21), które czyni nasze życie owocnym. Jeśli już 
to jest dla nas powodem do radości, to tym większe jest wezwanie, 
abyśmy byli „współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9), dobrze wy-
korzystując obecny czas (por. Ef 5, 16), abyśmy i my siali ziarno do-
bra. To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane jako 
ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie 
zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością.

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pew-
nością. Ścisły związek zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł 
w słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto 
zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie 
zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas 
samych i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych 
gestach życzliwości. W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, 
ani „żadne ofiarne zmęczenie” nie są stracone (por. Adhortacja apost. 
Evangelii gaudium, nr 279). Tak jak drzewo poznaje się po owocach 
(por. Mt 7, 16-20), tak też życie pełne dobrych uczynków jest świe-
tlane (por. Mt 5, 14-16) i niesie w świecie wonność Chrystusa (por. 
2 Kor 2, 15). Służba Bogu, w wolności od grzechu, przynosi owoce 
uświęcenia dla zbawienia wszystkich (por. Rz 6, 22).

W rzeczywistości jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część 
owoców tego, co siejemy, ponieważ, według ewangelicznego przy-
słowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 37). To właśnie, siejąc dla 
dobra innych uczestniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdolność do 
uruchomienia procesów, których owoce będą zbierali inni, z nadzie-
ją pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna” 
(Encyklika Fratelli tutti, nr 196). Sianie dobra dla innych wyzwala 
nas z ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje naszym działaniom 
szeroki zakres bezinteresowności, włączając nas w cudowny hory-
zont łaskawych planów Boga.

Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i unosi nasze spojrzenie: 
oznajmia nam, że najprawdziwszym żniwem jest żniwo eschatolo-
giczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia bez zachodu. Dojrzały owoc 
naszego życia i działania jest „owocem na życie wieczne” (J 4, 
36), który będzie naszym „skarbem w niebie” (Łk 12, 33; 18, 22). 
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Sam Jezus posługuje się obrazem ziarna, które obumiera w ziemi 
i przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej śmierci i zmartwych-
wstania (por. J 12, 24); a św. Paweł używa go ponownie, mówiąc 
o zmartwychwstaniu naszego ciała: „Podobnie rzecz się ma ze 
zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś nie-
zniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się 
słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje 
ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44). Nadzieja ta jest wielkim świa-
tłem, które zmartwychwstały Chrystus przynosi światu: „Jeżeli tylko 
w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli” (1 Kor 
15, 19-20), aby ci, którzy są z Nim ściśle zjednoczeni w miłości 
przez śmierć „podobną do Jego śmierci” (Rz 6, 5), byli również zjed-
noczeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia wiecznego (por. J 5, 
29): „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego” (Mt 13, 43).

2. „W czynieniu dobrze nie ustawajmy”
Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje „wielką 

nadzieją” życia wiecznego i już teraz wprowadza w czas teraźniej-
szy ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, 3, 7). 
W obliczu gorzkiego rozczarowania z powodu tak wielu złamanych 
marzeń, w obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które stoją przed 
nami, w obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa naszych środków, 
pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym własnym indywidu-
alistycznym egoizmie i schronienia się w obojętności na cierpienia 
innych. Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są ograniczone: 
„Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 
40, 30). Ale Bóg „daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego 
[…] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; 
biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post 
wzywa nas do pokładania wiary i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), po-
nieważ tylko wpatrzeni w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (por. 
Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła: „W czynieniu dobrze 
nie ustawajmy” (Ga 6, 9).

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że trzeba „zawsze się 
modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, ponieważ 
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potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to niebezpieczna 
iluzja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej 
i społecznej słabości, niech ten Wielki Post pozwoli nam doświad-
czyć pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez którego nie możemy 
mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy 
jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii31; przede wszystkim 
jednak nikt nie zbawia się bez Boga, ponieważ tylko tajemnica pas-
chalna Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi wodami 
śmierci. Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam 
przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z wielką 
nadzieją, która nie zawodzi, a której zadatkiem jest miłość, jaką Bóg 
rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 1-5).

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post 
cielesny, do którego wzywa nas Wielki Post, umocni naszego ducha 
do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie 
w sakramencie pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestrudze-
nie nam przebacza32. Nie ustawajmy w walce z pożądliwością, tą 
słabością, która prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując 
w ciągu wieków różne sposoby pogrążania człowieka w grzechu 
(por. Encyklika Fratelli tutti, nr 166). Jednym z tych sposobów jest 
ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, które zubaża relacje 
międzyludzkie. Wielki Post jest odpowiednim czasem, aby przeciw-
działać tym pułapkom i kultywować bardziej integralną komunikację 
międzyludzką (por. tamże, nr 43), składającą się z „prawdziwych 
spotkań” (tamże, nr 50), twarzą w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem 
bliźniego. W czasie tego Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, da-
jąc z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje siewcy ziarno [do 
zasiewu], i chleb do jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego 
z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, abyśmy 
byli hojni w czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze 
życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten Wielki Post szcze-
gólnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr 

31 Por. Franciszek, Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii, 27 marca 2020, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 4 (421)/2020, s. 5.

32 Por. Franciszek, Anioł Pański, 17 marca 2013, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 
nr 5 (352)/2013, s. 17.
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poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby 
wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; 
aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samot-
ności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, 
poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbron-
nych, opuszczonych i wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchnię-
tych na margines (por. Encyklika Fratelli tutti, nr 193).

3. „Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy”
Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, podobnie jak 

miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; 
trzeba je zdobywać każdego dnia” (Encyklika Fratelli tutti, nr 11). 
Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby 
nie ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku. Kto upada, niech wy-
ciąga rękę do Ojca, który zawsze nas podnosi. Ci, którzy są zagubie-
ni, oszukani przez uwodzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem 
do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 7). W tym czasie 
nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, 
nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa 
nawadnia, jałmużna użyźnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” i że 
dzięki darowi wytrwałości otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 
36) dla naszego i innych zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując 
miłość braterską wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem, 
który oddał za nas życie (por. 2 Kor 5, 14-15), smakujemy rado-
ści Królestwa niebieskiego, w którym Bóg będzie „wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało Zbawiciela, która za-
chowywała wszystkie sprawy „i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 
19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas ze swoją 
macierzyńską obecnością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce 
wiecznego zbawienia.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 11 listopada 2021 r., 
we wspomnienie św. Marcina Biskupa

Franciszek
Papież
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6. 
NOTA KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO 

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW DO BISKUPÓW 
I KONFERENCJI EPISKOPATÓW NA TEMAT 

OBCHODÓW WIELKIEGO TYGODNIA 2022

Podczas uroczystości wielkanocnych w minionych latach, nazna-
czonych trudną sytuacją pandemii, Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów zaproponowała wytyczne, które miały po-
móc biskupom w ich zadaniu oceny konkretnych sytuacji i zadbania 
o dobro duchowe pasterzy i wiernych podczas obchodów Wielkiego 
Tygodnia, stanowiącego centrum całego roku liturgicznego.

W związku z postępującym spowolnieniem pandemii, choć w po-
szczególnych krajach dzieje się to w różnym tempie, nie zamierzamy 
proponować dalszych wytycznych dotyczących obchodów Wielkiego 
Tygodnia. Doświadczenie, jakie Konferencje Episkopatów zdobyły 
w minionych latach, jest z pewnością wystarczające, aby w różnych 
sytuacjach radzić sobie w najbardziej odpowiedni sposób, dbając 
zawsze o przestrzeganie norm obrzędowych zawartych w księ-
gach liturgicznych.

Pragniemy zatem wezwać wszystkich do zachowania roztropno-
ści i unikania działań i zachowań, które mogłyby stanowić potencjal-
ne ryzyko. Każda ocena i decyzja powinna być zawsze podejmowana 
w porozumieniu z Konferencją Episkopatu, która weźmie pod uwagę 
przepisy przyjęte przez kompetentne władze cywilne poszczegól-
nych krajów.

W minionych dniach Ojciec Święty wielokrotnie wzywał nas do 
modlitwy, prosząc Boga o dar pokoju dla Ukrainy, aby zakończyła 
się ta „odrażająca wojna”. Wraz z Ukrainą pragniemy również przy-
pomnieć o wszystkich innych konfliktach, których jest niestety stale 
wiele, w wielu krajach świata, a które papież Franciszek określił jako 
trzecią wojnę światową „w kawałkach”. W liturgii Wielkiego Piątku, 
podczas celebracji Męki Pańskiej, jesteśmy zachęcani do wznoszenia 
próśb do Boga za Kościół i za cały świat. W uroczystych modlitwach 
wstawienniczych będziemy wzywać Pana za rządzących państwa-
mi (modlitwa IX), aby „na całym świecie panował trwały pokój 
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i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością”, oraz za stra-
pionych i cierpiących, (modlitwa X), „aby wszyscy mogli się rado-
wać, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia”. Uczyńmy 
teraz te modlitwy naszymi własnymi za wszystkich naszych braci 
i siostry, którzy doświadczają grozy wojny, zwłaszcza na Ukrainie.

Zwracamy uwagę, że „w sytuacji poważnej potrzeby publicznej 
biskup diecezjalny może zezwolić lub nakazać dodanie specjalnej 
intencji” (Missale Romanum, Editio typica tertia, s. 314, nr 13).

Niech obchody Wielkanocy przyniosą wszystkim narodom na-
dzieję, która płynie wyłącznie ze zmartwychwstania Pana.

Rzym, 25 marca 2022, 
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Abp Arthur Roche
Prefekt

Abp Vittorio Francesco Viola, OFM
Sekretarz
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B.  KOMUNIKATY NUNCJATURY 
APOSTOLSKIEJ W POLSCE

1.  
WARSZAWA: ABP WIESŁAW LECHOWICZ – 

BISKUPEM POLOWYM WOJSKA POLSKIEGO

N. 7264/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego 
biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Wiesława Lechowicza.
Warszawa, 15 stycznia 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

2.  
RZESZÓW: OJCIEC ŚWIĘTY PRZYJĄŁ REZYGNACJĘ 

BPA EDWARDA BIAŁOGŁOWSKIEGO

N. 7332/22

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bpa Edwarda Białogłowskiego z pełnienia posługi 
biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej.
Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
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3.  
GNIEZNO: KS. RADOSŁAW ORCHOWICZ – 
BISKUPEM POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI 

GNIEŹNIEŃSKIEJ

N. 7351/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. Radosława Orchowicza, proboszcza parafii św. Józefa 
w Inowrocławiu, biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnień-
skiej i przydzielił mu stolicę tytularną Surista.
Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

4.  
KOSZALIN: BP ZBIGNIEW ZIELIŃSKI 

– BISKUPEM KOADIUTOREM DIECEZJI 
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

N. 7550/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej 
Zbigniewa Zielińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytu-
larnej Medeli i posługi biskupa pomocniczego.
Warszawa, 10 marca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
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5.  
WROCŁAW: KS. MACIEJ MAŁYGA BISKUPEM 

POMOCNICZYM ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

N. 7555/22

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. Macieja Małygę, wikariusza biskupiego ds. stałej for-
macji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej, biskupem pomocni-
czym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.
Warszawa, 10 marca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

6.  
KRAKÓW: OJCIEC ŚWIĘTY PRZYJĄŁ REZYGNACJĘ 

BPA JANA SZKODONIA

N. 7565/22

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bpa Jana Szkodonia z pełnienia posługi biskupa 
pomocniczego archidiecezji krakowskiej.
Warszawa, 10 marca 2022 r.

Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski



II. DOKUMENTY KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI

1.  
KOMUNIA, UCZESTNICTWO I MISJA W ŻYCIU OSÓB 

KONSEKROWANYCH 

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KEP  
DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ 
ŻYCIA APOSTOLSKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jego 
Kościołowi za sprawą Ducha Świętego, od samego początku jest 
drogą specjalnego naśladowania Jezusa Chrystusa (por. Jan Paweł II, 
Adhortacja apost. Vita consecrata, nr 1). Osoby konsekrowane, żyjąc 
na ziemi, pragną mieć wzrok utkwiony w niebo. Poprzez ewange-
liczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pokazują nam, że 
choć jesteśmy zanurzeni w doczesności, to celem naszego życia jest 
Królestwo Niebieskie. Oddając się do dyspozycji Chrystusa w Jego 
Kościele, stają się dla nas braćmi i siostrami, kimś bardzo bliskim. 
Modlą się za nas i służą nam w przeróżnych dziełach apostolskich, 
uczestnicząc w ten sposób w naszej codzienności. Patrząc na siostry 
zakonne, ojców i braci, na dziewice konsekrowane, wdowy i pustel-
ników możemy powiedzieć – „są to ludzie Boga”.

Życie konsekrowane – jak pisze św. Jan Paweł II – „ma wielkie 
znaczenie właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresow-
ność i miłość, co jest szczególnie doniosłe zwłaszcza w świecie za-
grożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających. Gdyby 
zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość 
ożywiająca cały Kościół ostygnie, że zbawczy paradoks Ewangelii 
straci swą ostrość, że «sól» wiary zwietrzeje w świecie ulegającym 
sekularyzacji” (Vita consecrata, nr 105).

Dziś w uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzimy kolejny 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to okazja, by choć na 
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chwilę spojrzeć na życie naszych braci i sióstr, by podziękować za 
dar ich powołania.

Wspólnota – drogą do komunii z innymi
W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami jak Maryja i Józef 

przybywają do Świątyni Jerozolimskiej, by ofiarować Jezusa. Tam 
spotykają Symeona, człowieka prawego i pobożnego oraz proroki-
nię Annę, wdowę podeszłą w latach. Symeon i Anna reprezentują 
wszystkich, którzy wiernie i wytrwale oczekują spełnienia Bożej 
obietnicy. Ich wierność zostaje nagrodzona – Duch Święty pozwala 
im rozpoznać w małym Dziecku obiecanego Mesjasza. W ten sposób 
wokół Jezusa tworzy się szczególna wspólnota – wspólnota jedności 
ducha, do której i my, przez wiarę, jesteśmy zaproszeni.

Scena ofiarowania Pana Jezusa przypomina nam, że Boże obiet-
nice spełniają się zawsze, choć może nie zawsze tak, jak to sobie 
wyobrażaliśmy. W proroczych słowach Symeona, Pan Bóg odsłania 
nam misję swego Syna, który jest: „Zbawieniem dla wszystkich na-
rodów, Światłością na oświecenie dla pogan i Chwałą swego Ludu. 
Jednocześnie słyszymy trudne słowa skierowane do Maryi: 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” (Łk 2, 34-35). Misja Jezusa 
i wspólnoty, która gromadzi się wokół Niego, choć jest drogą nazna-
czoną cierpieniem, to ostatecznie prowadzi do odzyskania utraconej 
przez grzech pełni radości.

Osoby konsekrowane stylem swego życia pokazują nam, że 
wspólnota jest wielkim darem dla każdego człowieka. W tej wspól-
nocie istotne miejsce zajmuje postawa czuwania i oczekiwania. Ten 
bowiem, kto kocha, ten czuwa, a ten kto czuwa, oczekuje nadejścia 
ukochanej osoby. Wspólnota żyjąca miłością, nie zatrzymuje się 
w drodze. Jest to wspólnota, która zmierza w określonym celu, tym 
celem jest życie wieczne. W jej tworzeniu ważny jest wzajemny sza-
cunek, otwartość i zrozumienie. Dzięki temu rodzi się komunia jed-
ności w wierze, jedności w nadziei i jedności w miłości. Ta jedność 
sprawia, że każdy czuje się potrzebny i obdarzony miłością; w tej 
wspólnocie nikt nie jest wykluczony. Jest ona nieustannym przecho-
dzeniem od ja do Ty i od Ty do my.
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Wiemy doskonale, że nie jest łatwo dziś budować jedność, 
a zwłaszcza gdy doświadczamy tak wielu podziałów w naszych 
rodzinach, społeczeństwie i świecie. Osoby konsekrowane poka-
zują nam, że mimo wszystko jesteśmy w stanie budować jedność, 
o ile Chrystus staje się centrum naszego życia. Tak jak w Świątyni, 
Dziecię Jezus połączyło wiele pokoleń, tak i dziś może się to doko-
nywać w naszych ludzkich spotkaniach. Od nas jednak zależy, czy 
przyjmiemy drugiego człowieka, z całą jego historią życia… Oby dla 
nikogo nie zabrakło miejsca w gospodzie naszego serca.

Zaangażowanie – uczestnictwem w codzienności
Ofiarowanie Pańskie w swej duchowej głębi wyraża się w zna-

kach zewnętrznych i jest świadomym zaangażowaniem w rzeczy-
wistość przeżywanej wiary we wspólnocie. Święta Rodzina składa 
w ofierze dwa gołębie, jako znak wypełnienia Prawa, które mówi-
ło, że każde pierworodne dziecko płci męskiej ma być ofiarowane 
Bogu (por. Kpł 12, 1-8). Ich przyjście do Świątyni to nie tylko bier-
na obecność, ale świadome uczestnictwo i zaangażowanie w życie 
wspólnoty. Jak mówi św. Jakub Apostoł: „wiara bez uczynków jest 
martwa” (Jk 2, 26). Potrzeba zatem i naszego ludzkiego zaangażowa-
nia w życie Kościoła, naszego współdziałania, by mogło dokonać się 
dzieło Boże.

Osoby zakonne ślubują żyć według trzech rad ewangelicznych: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Czystość, jest wyrazem praw-
dziwej miłości, ubóstwo – znakiem wolności od różnego rodzaju 
form zniewolenia, zaś posłuszeństwo oznacza dyspozycyjność dla 
miłości. Dziś gdy coraz bardziej wydajemy się być zatopieni w do-
czesności, nabierają one szczególnego znaczenia. Rady ewangeliczne 
są wyrazem całkowitego oddania i zawierzenia Bożej Opatrzności 
swoich planów i swojego życia. W ten sposób konsekrowani wiążą 
się w ścisły sposób ze wspólnotą Kościoła, którą ubogacają swo-
imi charyzmatami.

Misja – posłaniem w pokoju Chrystusa
Siostry, ojcowie i bracia, żyjący w różnych formach życia kon-

sekrowanego pokazują nam jak podejmować czynną współpracę 
w przemianę tego świata. „Przeżywając swoją konsekrację w świe-
cie i w łączności ze światem, starają się na podobieństwo zaczynu 
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przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu 
Ciała Chrystusowego. Czynią to poprzez osobiste świadectwo chrze-
ścijańskiego życia” (Vita consecrata, nr 32). W ten sposób starają się 
przybliżyć obraz Boga jako Ojca, który zatroskany jest o swoje dzie-
ci. Dzięki temu Bóg staje się coraz bardziej znany i kochany.

Posłaniem osób konsekrowanych jest nieustanne przypominanie 
nam, że doczesność nie jest celem ale drogą prowadzącą do celu – ży-
cia wiecznego. Ich powołanie i misja, to odpowiedź miłości ludzkiej, 
na miłość Bożą. Tej miłości potrzebujemy dziś, gdy doświadczamy 
zagubienia duchowego, niepewności jutra i cierpienia tak wielu na-
szych sióstr i braci. Stąd też wspólnoty życia konsekrowanego są 
posłane, by ukazywać wartość chrześcijańskiego braterstwa, którego 
fundamentem jest uzdrawiająca moc Ewangelii.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, niech zakończeniem naszego rozważa-

nia z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego będą słowa 
św. Jana Pawła II: „Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec 
się życia konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego 
szczególną naturę oblubieńczą. To z niego rodzi się zapał i moc gło-
szenia Ewangelii całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy 
będą ukazywać ojcowskie oblicze Boga i macierzyńskie oblicze 
Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować własnym życiem, aby 
inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, 
które zanim podejmą służbę w takiej czy innej sprawie pozwala-
ją się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów 
Ewangelii (Vita consecrata, nr 105).

Prośmy zatem dobrego Boga, by nigdy nie zabrakło powołań do 
życia konsekrowanego. Tym zaś którzy zostali obdarzeni łaską po-
wołania i podążają drogą rad ewangelicznych niech towarzyszy wier-
na miłość – aż do końca.

Bp Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji KEP

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
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2.  
LIST PRZEWODNICZĄCEGO KEP DO BISKUPÓW 

PRAWOSŁAWNYCH I KATOLICKICH ROSJI I UKRAINY Z PROŚBĄ 
O WSPÓLNĄ MODLITWĘ W INTENCJI POKOJU

Jego Świątobliwość Cyryl, Patriarcha Moskiewski i całej Rusi;
Wielce Błogosławiony Onufry, Metropolita Kijowski i całej Ukrainy, 
zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego;
Wielce Błogosławiony Epifaniusz, Metropolita Kijowski i całej Rusi-
Ukrainy, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na Ukrainie; 
Wielce Błogosławiony Światosław Szewczuk, Arcybiskup 
Większy Kijowsko-Halicki, zwierzchnik Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego;
Jego Ekscelencja Nil Łuszczak, Administrator Apostolski sede vacante, 
Eparchii greckokatolickiej w Mukaczewie sui iuris;
Jego Ekscelencja Paolo Pezzi, Arcybiskup Archidiecezji Matki Bożej 
w Moskwie, Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Rosji;
Jego Ekscelencja Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita 
Lwowski, p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy!

Wielce Czcigodni Bracia,
Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał: „Błogosławieni, którzy wprowa-

dzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9).
W ostatnich tygodniach media donoszą o poważnym ryzyku 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Każda wojna jest tragedią ludzko-
ści. Giną w niej setki, jeśli nie tysiące ludzi. Wielu z nich, po obu 
stronach, zostaje okaleczonych, a wiele milionów nosi w sobie we-
wnętrzne rany, które trudno jest później zabliźnić. Wojnie między 
Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrze-
ścijańskie i słowiańskie narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te 
dwa różne narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, 
lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni. Warunkiem koniecznym 
do tego jest poszanowanie praw narodów, w tym prawa do samosta-
nowienia i integralności terytorialnej.

Wciąż mamy w pamięci ubiegły wiek, który był świadkiem 
dwóch straszliwych wojen. Święty Jan Paweł II, który osobiście do-
świadczył skutków wojny i totalitaryzmów, pisał że „wojny są często 
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przyczyną kolejnych wojen, ponieważ podsycają głęboko zakorze-
nione nienawiści, prowadzą do niesprawiedliwości, depczą godność 
i prawa osoby ludzkiej. Zazwyczaj nie rozwiązują przy tym proble-
mów, stanowiących przedmiot konfliktu, i stąd okazują się nie tylko 
straszliwie niszczące, ale także bezużyteczne” (Orędzie na Światowy 
Dzień Pokoju, 1 stycznia 2000). Każda wojna jest szaleństwem.

Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup Kraju, któ-
ry sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani 
wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc du-
chowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na 
Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, 
który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w na-
szym regionie.

Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec 
cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza 
najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości do 
ucieczki przed pożogą wojenną.

Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do wszystkich wier-
nych Kościoła katolickiego w Polsce z gorącą prośbą o modlitwę 
w intencji pokoju na Ukrainie. Proszę również Was, Drodzy Bracia, 
abyście zwrócili się do swoich wiernych z podobnym apelem oraz by 
Pan odwrócił serca sprawujących władzę od żądzy wojny i zniszcze-
nia, zwracając je ku miłosierdziu i pokojowi.

„Kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma 
uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju 
i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14, 18-19).

Niech Święci Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, uproszą dla 
Europy dar Bożego pokoju.

Z wyrazami szacunku w Chrystusie Panu.

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 r.,
w święto św. Cyryla i Metodego Patronów Europy

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP
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3.  
LIST BRATERSKIEJ TROSKI W SPRAWIE NIEMIECKIEJ 

„DROGI SYNODALNEJ” 

LIST ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO,  
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DO 
BPA GEORGA BÄTZINGA, PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU NIEMIEC

Drogi Biskupie Georg,
Kościół katolicki w Niemczech i w Polsce łączy ponad tysiąc lat 

wspólnej historii. Wyrasta ona z depozytu apostolskiej wiary w Jezusa 
Chrystusa, który złożony w ręce św. Piotra, został przekazany następ-
com apostołów – biskupom – przewodzącym, nauczającym i uświęca-
jącym poszczególne Kościoły lokalne. „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»” (Mt 16, 18-19).

Owa komunia wiary wyraża się dobitnie m.in. w postaciach 
świętych, którzy cieszą się czcią zarówno katolików w Polsce, jak 
i w Niemczech. Myślę o św. Brunonie z Kwerfurtu, św. Jadwidze 
Śląskiej, św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) czy 
św. Maksymilianie Marii Kolbe. Szczególne znaczenie w naszych 
relacjach ma także wymiana listów dotyczących przebaczenia, sta-
nowiąc początek ważnego i tak potrzebnego procesu pojednania, po 
trudnych doświadczeniach II wojny światowej. Był on wspierany 
zarówno przez Karola Wojtyłę, jak i bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. 
W latach późniejszych znalazł swój konkretny wyraz we wsparciu 
duchowym i materialnym, jakie otrzymywaliśmy od katolików nie-
mieckich w okresie panowania komunizmu w naszej ojczyźnie.

Z tych wszystkich powodów Kościół katolicki w Niemczech jest 
mi bardzo bliski i bardzo ważny. Mając na uwadze ową komunię 
wiary i historii między Polską a Niemcami, chciałbym wyrazić moje 
głębokie zatroskanie i zaniepokojenie informacjami docierającymi 
ostatnio z niektórych środowisk Kościoła katolickiego w Niemczech. 
W duchu chrześcijańskiej miłości pozwalam więc sobie skierować do 
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Ciebie – jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec – 
ten pełen braterskiej troski list, w duchu współodpowiedzialności za 
powierzony nam przez Chrystusa depozyt świętej wiary apostolskiej.

Jako pasterze Kościoła mamy świadomość, iż w świecie toczy się 
walka duchowa. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, 
lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rząd-
com świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na 
wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12). Chrystus odniósł zwycięstwo nad 
szatanem, a powinnością Kościoła jest urzeczywistnienie tego zwy-
cięstwa w świecie. Pozwól, Drogi Bracie w biskupstwie, że podzielę 
się swoją obawą, co do słuszności tez stawianych przez niektóre śro-
dowiska Kościoła katolickiego w Niemczech, zwłaszcza w kontek-
ście tzw. „drogi synodalnej”.

 
Pokusa szukania pełni prawdy poza Ewangelią

Kościół katolicki w Niemczech jest ważny na mapie Europy 
i mam świadomość, że albo będzie promieniował na cały konty-
nent swoją wiarą, albo też swoją niewiarą. Dlatego z niepokojem 
patrzę na dotychczasowe działania niemieckiej „drogi synodalnej”. 
Obserwując jej owoce można odnieść wrażenie, że podstawą reflek-
sji nie zawsze jest Ewangelia. Zdarzało się tak w historii. Wystarczy 
wspomnieć tzw. Biblię Jeffersona (T. Jefferson, The Life and Morals 
of Jesus of Nazareth, Rough Draft Printing 2015). Amerykański pre-
zydent stwierdził, że Ewangelie zawierają zdania niezwykle mądre 
i wzniosłe, które z pewnością pochodzą bezpośrednio od Jezusa, ale 
także zdania głupie i trywialne, jakie muszą pochodzić od niewy-
kształconych apostołów. Przekonany, że dysponuje kryteriami po-
zwalającymi odróżnić jedne zdania od drugich, postanowił dokonać 
tego za pomocą nożyczek. W ten sposób powstał nowożytny apokryf, 
zdaniem jego autora, lepszy od oryginału. Nie da się wykluczyć, że 
właśnie w tych najtrudniejszych fragmentach Biblii, podpadających 
pod „nożyce Jeffersona”, wyraża się proprium christianum – to, co 
charakterystyczne dla chrześcijaństwa.

Pokusa wiary w nieomylność nauk społecznych
Jedną z dzisiejszych pokus w Kościele jest nieustanne konfronto-

wanie nauczania Jezusa z aktualnym dorobkiem psychologii i nauk 
społecznych. Jeśli coś w Ewangelii nie zgadza się z aktualnym 
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stanem wiedzy w tych naukach, uczniowie, aby uchronić Mistrza 
przed kompromitacja w oczach współczesnych, próbują „zaktuali-
zować” Ewangelię. Pokusa „unowocześnienia” w szczególny sposób 
dotyczy sfery tożsamości seksualnej. Zapomina się jednak, że stan 
wiedzy naukowej zmienia się często, i to niekiedy w sposób bardzo 
diametralny, np. za sprawą zmiany paradygmatu. Zmienność wpisa-
na jest w samą naturę nauki, której dostępny jest jedynie fragment 
wszelkiej możliwej wiedzy. Odkrywanie błędów i ich analizowanie 
jest w nauce motorem postępu.

Jednakże niektóre z naukowych pomyłek miały swoje dramatycz-
ne konsekwencje. Wystarczy wspomnieć takie naukowe teorie jak ra-
sizm czy eugenika. W oparciu o najnowsze zdobycze nauki, Kongres 
Stanów Zjednoczonych przegłosował w 1924 roku National Origin 
Act, nakładający restrykcyjne kwoty migracyjne na mieszkańców 
Europy Południowej i Środkowej oraz zakazujący niemal całkowicie 
imigracji z Azji. Głównym powodem było przekonanie, że narody 
takie, jak np. Włosi czy Polacy są niższe rasowo. Z kolei w oparciu 
o wiedzę z zakresu eugeniki w Stanach Zjednoczonych w XX wieku 
wysterylizowano przymusowo – jak się ocenia – około 70 tysięcy 
kobiet należących do mniejszości etnicznych (por. G. Consolmagno, 
Covid, fede e fallibilità della scienza, „La Civiltà Cattolica”, s. 105-
119). W tym i innych przypadkach mówimy o tzw. „naukowych błę-
dach”. Obok nich istnieją jednak również „ideologiczne oszustwa”. 
Te legły u podstaw np. obserwowanej obecnie zmiany w podejściu 
do seksualności (J. A. Reisman, E. W. Eichel, Kinsey, Sex and Fraud: 
The Indoctrination of a People, Huntington House Publication, 
Lafayette 1990; J. Colapinto, As Nature Made Him. The Boy Who 
Was Raised As a Girl, Harper Perennial, New York-London-Toronto-
Sydney 2006).

Proces rozwoju wiedzy nie zatrzymuje się na naszym pokoleniu. 
Także pokolenia, które przyjdą po nas, będą musiały odłożyć na bok 
książki np. z zakresu psychologii czy nauk społecznych, które dzi-
siaj uważa się za nieomylne. Jak zatem powinien ustosunkować się 
Kościół do aktualnego stanu wiedzy naukowej, aby nie powtórzyć 
błędu, jaki popełnił w odniesieniu do Galileusza? Jest to poważne 
intelektualne wyzwanie, które musimy podjąć, czerpiąc z Objawienia 
i rzetelnych osiągnieć nauki.



List abpa Stanisława Gądeckiego  do bpa Georga Bätzinga 43

Pokusa życia z kompleksem niższości
Mam świadomość, że katolicy ‒ nie tylko w Niemczech, ale rów-

nież w Polsce ‒ żyją dzisiaj pod presją opinii publicznej, co powodu-
je, że niejeden z nich cierpi na swoisty kompleks niższości. Uczniom 
Chrystusa generalnie – jak pisał Papież Franciszek – zagraża dziś 
„pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący do relatywizo-
wania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przeko-
nań. […] Kończy się to tym, że grzebią radość z misji w pewnego 
rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co inni posiadają” 
(Evangelii gaudium, nr 79).

Papież Franciszek w przemówieniu do pracowników Kurii 
Rzymskiej podkreślał, że dzisiaj w Europie nie żyjemy już w „syste-
mie chrześcijańskim” (Franciszek, Przemówienie do Kurii Rzymskiej 
z okazji Życzeń Bożonarodzeniowych, 21 XII 2019 r.). Świat stał się 
pod wieloma względami bardziej pluralistyczny. Istotnym źródłem tej 
zmiany na Starym Kontynencie jest „głęboki kryzys wiary, który do-
tknął wielu ludzi”. Wiara „nie stanowi już oczywistej przesłanki ży-
cia wspólnego, a wręcz jest w istocie często negowana, wyszydzana, 
marginalizowana i wyśmiewana”. Niestety, „umysły [wielu] zaślepił 
bóg tego świata” (2 Kor 4, 4). Zdrowej nauki znieść nie mogą, ale 
mnożą sobie nauczycieli według własnych pożądań (por. 2 Tm 4, 3). 
Stąd ważność ostrzeżenia skierowanego do Rzymian: „Nie bierzcie 
wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umy-
słu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Wierni nauczaniu Kościoła nie powinniśmy ulegać naciskom 
świata ani poddawać się wzorcom dominującej kultury, gdyż może 
to prowadzić do moralnego i duchowego zepsucia. Wystrzegajmy się 
powtarzania utartych sloganów i standardowych żądań typu: znie-
sienie celibatu, kapłaństwo kobiet, komunia dla rozwiedzionych czy 
błogosławieństwo związków jednopłciowych. „Aktualizacja” defini-
cji małżeństwa w Karcie Praw Podstawowych UE nie jest powodem, 
aby manipulować przy Ewangelii.

Pokusa myślenia korporacyjnego
Mam świadomość, że Kościół w Niemczech systematycznie traci 

wiernych, a liczba kapłanów z roku na rok się zmniejsza. Poszukuje za-
tem sposobów, aby utrzymać wiernych przy sobie i zachęcić młodych 
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do wyboru kapłaństwa. Wydaje się jednak, że staje w tym zakresie wo-
bec ryzyka myślenia korporacyjnego: „brakuje pracowników, obniżmy 
kryteria naboru”. Stąd postulat zniesienia obowiązku kapłańskiego 
celibatu znalazł się w tekście „Zobowiązanie do celibatu w posłudze 
kapłańskiej”, który 4 lutego br. został poddany pierwszemu czytaniu 
podczas zgromadzenia „drogi synodalnej” we Frankfurcie nad Menem. 
Odpowiedzi na pytanie o relację między wymaganiem kapłańskiego 
celibatu a liczbą powołań udzielił już św. Paweł VI: „Nie jesteśmy 
skłonni wierzyć, że dzięki zniesieniu celibatu kościelnego, natychmiast 
znacznie by wzrosła ilość powołań kapłańskich. Dzisiejsza bowiem 
praktyka Kościołów i innych wspólnot religijnych, które pozwalają 
swym duchownym na zawieranie małżeństw, zdaje się wskazywać na 
coś wręcz przeciwnego” (Sacerdotalis celibatus, nr 49).

Przyczyny kryzysu leżą gdzie indziej. My, duchowni, staliśmy się 
niejednokrotnie jedynie ekspertami od polityki społecznej, migra-
cyjnej, ekologicznej, co niewątpliwie nie wymaga życia w celibacie. 
Chrystus jednak, jak zaznacza Papież Franciszek, nie potrzebuje 
urzędników obsesyjnie zatroskanych o swój wolny czas i odczuwają-
cych „stanowczą potrzebę zachowania swojej przestrzeni autonomii, 
tak jakby zadanie ewangelizacji było niebezpieczną trucizną, a nie 
radosną odpowiedzią na miłość Boga, który nas wzywa do misji” 
(Evangelii gaudium, nr 81). Wierni zasługują na kapłanów, którzy 
oddają się w pełni do dyspozycji Chrystusa. Chrystus powołuje 
uczniów, „aby Mu towarzyszyli” (Mk 3, 14). Tym, co przyciąga ludzi 
do Kościoła i do kapłaństwa nie jest jeszcze jedna propozycja łatwe-
go życia, ale przykład życia całkowicie poświęconego Bogu.

W tym kontekście, niemiecka „droga synodalna” podjęła także 
kwestię święcenia kobiet, przegłosowując 4 lutego br. we Frankfurcie 
nad Menem tekst „Kobiety w posługach i urzędach w Kościele”. 
Sprawa ta została definitywnie rozstrzygnięta przez św. Jana Pawła II. 
„Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, 
która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego 
urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22, 32) oświadczam, że Kościół 
nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz 
że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła 
uznane za ostateczne” (Jan Pawel II, Ordinatio Sacerdotalis, nr 4).

Przypominał o tym już wielokrotnie Papież Franciszek: „A w od-
niesieniu do wyświęcania kobiet, Kościół się wypowiedział i mówi: 
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„nie”. Powiedział to Jan Paweł II w sposób ostateczny. Ta brama 
jest zamknięta, ale w tej sprawie chcę ci coś powiedzieć. Już to po-
wiedziałem, ale powtarzam. Matka Boża, Maryja, była ważniejsza 
niż apostołowie, biskupi, diakoni i kapłani. Kobieta w Kościele jest 
ważniejsza niż biskupi i kapłani” (Franciszek, Konferencja prasowa 
podczas lotu z Rio de Janeiro do Rzymu, 28 VII 2013 r.).

We współczesnym świecie często opacznie rozumie się równość, 
utożsamiając ją z ujednoliceniem. Każdą zaś różnicę traktuje się jako 
przejaw dyskryminacji. Ponadto kapłaństwo bywa błędnie rozumiane 
jako źródło dominacji i kościelnej kariery, a nie pokornej służby. Jan 
Paweł II w swoim nauczaniu na temat sakramentu święceń zarezer-
wowanego dla mężczyzn, odwoływał się do samej woli Chrystusa 
i Tradycji, wskazując jednocześnie na tzw. „komplementarność płci”. 
Kobiety pełniły bardzo ważną rolę w życiu Jezusa, obok Jakuba i Jana, 
mamy Marię i Martę. Były pierwszymi świadkami zmartwychwsta-
nia. Mamy wreszcie Najświętszą Maryję Pannę, bez zgody której 
nie dokonałoby się misterium Wcielenia i od której Jezus uczył się 
bycia człowiekiem. Mimo że Chrystus łamał przyjęte w żydowskiej 
społeczności kanony dotyczące relacji mężczyzn z kobietami, gdzie 
wystarczy wspomnieć rozmowę z Samarytanką, nie pozostawił naj-
mniejszej wątpliwości, że kapłaństwo jest powołaniem wyłącznie dla 
mężczyzn (por. Mulieris dignitatem, nr 26; Ordinatio Sacerdotalis, 
nr 2). Nie przeszkadzało to jednak kobietom odgrywać w Kościele 
role równie ważne, a niekiedy może ważniejsze, niż były udziałem 
mężczyzn. Lista świętych kobiet, które istotnie wpłynęły na losy 
Kościoła jest długa. Można na niej umieścić choćby św. Hildegardę 
z Bingen, św. Katarzynę Sieneńską, św. Jadwigę – królową Polski, 
św. Teresę z Avila czy św. Faustynę.

Ponadto jedno z czterech forów „drogi synodalnej” przegłosowało 
dokument roboczy pt. „Życie w udanych związkach”, który popiera 
błędną i gorszącą praktykę błogosławieństwa związków jednopłcio-
wych oraz podejmuje próbę zmiany nauczania Kościoła na temat 
grzechu czynów homoseksualnych.

Katechizm wyraźnie odróżnia skłonności homoseksualne od czy-
nów homoseksualnych. Uczy szacunku dla każdego człowieka nieza-
leżnie od jego skłonności, ale jednoznacznie potępia czyny homosek-
sualne, jako akty przeciwne naturze (por. Rz 1, 24-27; 1 Kor 6, 9-10).
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Mimo oburzenia, ostracyzmu i niepopularności Kościół katolicki 
– wierny prawdzie Ewangelii, a jednocześnie powodowany miłością 
do każdego człowieka – nie może milczeć i zgadzać się na tę niepraw-
dziwą wizję człowieka, a tym bardziej jej błogosławić ani promować.

O niedopuszczalności błogosławieństwa par jednopłciowych przy-
pomniała Kongregacja Nauki Wiary w liście z dnia 22 lutego 2021 r.: 
„W konsekwencji, aby być w zgodzie z naturą sakramentaliów, kiedy 
wzywa się błogosławieństwa dla jakichś relacji międzyludzkich, ko-
nieczne jest – oprócz właściwej intencji uczestniczących w tym osób 
– aby to, co jest błogosławione, było obiektywnie i pozytywnie ukie-
runkowane na otrzymanie i wyrażenie łaski, w funkcji planów Boga 
wpisanych w stworzenie i w pełni objawionych przez Chrystusa Pana. 
Dlatego tylko te rzeczywistości, które same w sobie są skierowane na 
służenie tym planom, są zgodne z istotą błogosławieństwa udzielane-
go przez Kościół. Z tego powodu nie jest dozwolone udzielanie bło-
gosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które 
zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem (czyli poza 
nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie 
jest otwarty na przekazywanie życia), jak to ma miejsce w przypadku 
związków między osobami tej samej płci” (Kongregacja Nauki Wiary, 
Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary odnośnie do udzie-
lania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci).

Pokusa ulegania presji
Współczesny kryzys Kościoła w Europie jest przede wszystkim 

kryzysem wiary. Aby rozmawiać o Bogu, musimy najpierw rozma-
wiać z Bogiem, który mieszka w głębinach naszego serca, tam, gdzie 
czujemy smak prawdy (R. Sarah, Służyć prawdzie, Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek, Warszawa 2021, s. 148). Kryzys wiary jest jedną 
z przyczyn, dla których Kościół doświadcza trudności, gdy chodzi 
o głoszenie jasnej doktryny teologicznej i moralnej.

Autorytet papieża i biskupów najbardziej potrzebny jest wówczas, 
gdy Kościół przeżywa trudny czas i gdy poddawany jest presji, aby 
odstąpić od nauczania Jezusa. Gdy przeżywa dramaty zbliżone do 
tych, jakie były doświadczeniem chrześcijan z Galacji. Potrzebny 
jest, aby powiedzieć z mocą: „Innej jednak Ewangelii nie ma: są 
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby 
przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
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Papież Paweł VI, poddawany presji z powodu swojego stanowi-
ska na temat antykoncepcji wyrażonego w encyklice Humanae vi-
tae, napisał: „Czy należy prawo moralne obniżyć do poziomu tego, 
co ludzie zwykle robią, a więc sprowadzić moralność do poziomu 
obyczajów (które, nawiasem mówiąc, jutro mogą być jeszcze gor-
sze niż dzisiaj, i dokąd wówczas dojdziemy)? Czy też przeciwnie, 
należy utrzymać wysoki poziom ideału, nawet jeśli on jest trudny do 
osiągnięcia, nawet jeśli zwykły człowiek czuje się niezdolny, żeby do 
niego dojść, albo winny? Sądzę, że razem ze wszystkimi mędrcami, 
bohaterami i świętymi, powiedziałbym: wszyscy prawdziwi przyja-
ciele ludzkiej natury i prawdziwego ludzkiego szczęścia (wierzący 
i niewierzący), chociażby nawet protestowali i stawiali opór, w głębi 
serca podziękują autorytetowi, który będzie posiadał dosyć światła, 
siły i ufności na to, żeby nie obniżyć ideału. Nigdy prorocy Izraela 
ani apostołowie Kościoła nie zgodzili się na pomniejszenie ideału, 
nigdy nie złagodzili pojęcia doskonałości, nie starali się zmniejszyć 
odległości między ideałem a naturą. Nigdy oni nie zacieśnili poję-
cia grzechu – wręcz przeciwnie” (Paweł VI, w: J. Guitton, Dialogi 
z Pawłem VI, Poznań 1969, s. 296).

W podobnym duchu pisał Papież Franciszek: „Zważywszy, że 
wiara jest jedna, powinna być wyznawana w całej jej czystości i peł-
ni. Właśnie dlatego, że wszystkie prawdy wiary łączą się w jedno, 
negowanie którejś z nich, choćby spośród tych, które mogą wyda-
wać się mniej ważne, oznacza szkodzenie całości. Każda epoka 
może uznawać pewne elementy wiary za łatwiejsze lub trudniejsze 
do przyjęcia: dlatego jest rzeczą ważną czuwać, aby przekazywany 
był cały depozyt wiary (por. 1 Tm 6, 20), aby akcentowane były na-
leżycie wszystkie aspekty wyznania wiary. Ponieważ jedność wiary 
jest jednością Kościoła, ujęcie czegoś z wiary oznacza ujęcie czegoś 
z prawdy komunii” (Lumen fidei, nr 48).

Drogi Bracie w biskupstwie,
nasz stosunek do świata z zasady nie może być negatywny, 

Chrystus bowiem nie po to przyszedł na świat, aby świat potępić, 
ale aby świat zbawić (por. J 12, 47). Bóg nie chce śmierci grzeszni-
ka, ale aby się nawrócił i żył (por. Ez 33, 11). Naszym zadaniem jest 
znalezienie skutecznych sposobów wzywania ludzi do nawrócenia. Na 
tym też polega Boże miłosierdzie. Jezus widząc tłum, zlitował się nad 
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nim, „byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać 
o wielu sprawach” (Mk 6, 34). Zdanie to nie oznacza, że w Izraelu nie 
było w tamtym czasie pasterzy, których pieczy powierzona była troska 
o Bożą owczarnię. Istniało jednak poważne ryzyko, że – jeśli przywód-
cy zawiodą – lud Boży, to znaczy należący do Boga, ulegnie rozpro-
szeniu, a wiele owiec się zagubi lub padnie ofiarą drapieżnych bestii.

Wiem – rozmawialiśmy o tym w czasie naszych spotkań, również 
ostatnio, w Poznaniu – że jesteś głęboko przejęty losem powierzonej 
Ci owczarni i pragniesz, aby żadna z owiec się nie zabłąkała; aby 
każdy z powierzonych Ci wiernych osiągnął szczęśliwe życie wiecz-
ne z Chrystusem. Pozwól więc, że zakończę słowami, przytoczonego 
na początku Listu św. Pawła do Efezjan: „W końcu bądźcie mocni 
w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli 
się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem 
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw 
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pier-
wiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie 
na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciw-
stawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] prze-
pasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest spra-
wiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny 
o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki któ-
rej zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też 
hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże ‒ wśród wszelakiej 
modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! 
Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich 
świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, 
dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której 
sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, 
tak jak winienem” (Ef 6, 10-20).

Z wyrazami głębokiego szacunku i braterskim pozdrowieniem 
w Chrystusie.

Warszawa, dnia 22 lutego 2022 r.
w święto katedry św. Piotra

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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4.  
POSŁANI – TRZEŹWI – WOLNI 

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KEP DS. 
APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH NA 55. 

TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU  
(27 II – 5 III 2022)

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” 
– to hasło, które w roku 2022 będzie nas inspirowało i mobilizowało 
do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób 
uzależnionych i ich współcierpiących rodzin.

Każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest posłany przez Boga 
do swoich bliskich i do wszystkich ludzi, z którymi spotykamy się na 
co dzień: w domu, w parafii, w miejscu pracy, w środowisku, w któ-
rym żyjemy. Miłość bliźniego oznacza, że nie pozostajemy bierni 
w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. Bóg do tego stopnia nas ko-
cha, że o każdego z nas troszczy się bardziej niż o swój własny los. To 
dlatego oddał za nas życie na krzyżu i pozostał w Eucharystii, by nas 
wspierać w czynieniu dobra i pomagać nam w pokonywaniu naszych 
słabości, grzechów, lęków, zobojętnienia na to, co dzieje się z ludźmi, 
których spotykamy. Uczeń Jezusa to ktoś, komu los poszczególnych 
ludzi, rodzin i całego narodu leży na sercu. Miłość Boga i bliźniego 
przynagla nas do codziennej troski o tych, których kochamy.

W sytuacji coraz większego zagrożenia nadużywaniem alko-
holu i alkoholizmem, a także innymi nałogami, jesteśmy posłani 
przez Chrystusa, żeby odnawiać i przemieniać na lepsze oblicze 
naszej Ojczyzny, żeby Polska miała oblicze trzeźwego narodu. 
Odpowiedzialnie i odważnie podjąć nasze posłannictwo, to stawać 
się ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi, wytrwale działającymi 
na rzecz dobra wspólnego. Bóg dał nam oczy po to, żeby uważnie 
przyglądać się rzeczywistości i wyciągać z niej wnioski. Pijaństwo 
i uzależnienie od alkoholu to prawdziwa pandemia i źródło drama-
tu kilku milionów polskich rodzin i kilkunastu milionów Polaków. 
Kto kocha, ten działa. Potrzebny jest nasz dobry przykład i nasza 
modlitwa. Potrzebny jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu 
innych ludzi. Potrzebne jest nasze zaangażowanie na rzecz solidnego 



50 DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

wychowania samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na których 
mamy jakiś wpływ. Potrzebne jest aktywne interesowanie się ustawo-
dawstwem i egzekwowaniem obowiązującego prawa z zakresu wy-
chowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Potrzebne jest nasze uważne patrzenie na to, co czynią i jakie decyzje 
podejmują samorządowcy, przedstawiciele rządu, poszczególni par-
lamentarzyści, politycy, celebryci, czy też media.

Gdy podejmujemy nasze chrześcijańskie posłanie do czynienia 
dobra i do troski o los Narodu, wtedy zaczynamy budowanie tego, co 
dobre. Budowanie trzeźwości i obrona wolności Polaków to zadanie 
ciągle aktualne, które trzeba podejmować w każdej epoce i w każdej 
sytuacji na nowo. Trzeźwość Narodu nie jest bowiem dana raz na za-
wsze. Wiemy z historii, że okresy odrodzenia narodowego i zrywów 
patriotycznych zawsze wiązały się ze wzmożoną pracą trzeźwościo-
wą, z darem abstynencji ze strony wielu Polaków, bo abstynencja 
wielu prowadzi do trzeźwości wszystkich. W okresie odzyskiwa-
nia wolności politycznej po rozbiorach, Polacy imponowali troską 
o wolność osobistą. Odnosiliśmy wtedy spektakularne wręcz sukcesy 
w tym względzie. Średnia spożycia alkoholu na głowę mieszkańca 
w skali roku wynosiła wtedy niewiele ponad jeden litr. Obecnie to już 
ponad dziesięć litrów czystego spiritusu na statystycznego Polaka. 
Potrzeba zatem budowania warunków powrotu do abstynencji wielu 
i do trzeźwości wszystkich. Budowanie takich warunków odzyski-
wania trzeźwości wymaga systematycznej troski o dwa fundamenty: 
formowanie trzeźwego, wolnego człowieka oraz tworzenie dobrego 
prawa i jego bezwzględne respektowanie.

Podstawą budowania trzeźwości poszczególnych ludzi i całego 
Narodu jest trzeźwość każdego z nas. Trzeźwość to coś znacznie 
więcej niż abstynencja, czy jedynie rzadkie i minimalne spożywanie 
alkoholu. Podstawą trzeźwości rozumianej w pogłębiony sposób 
jest trzeźwy duch i trzeźwe myślenie, a zatem dojrzałość duchowa 
i mądrość. W praktyce taka dojrzałość i mądrość oznacza kierowanie 
się zasadą, że w każdej sytuacji i w każdej sprawie warto słuchać 
Boga bardziej niż ludzi i respektować wszystkie Jego przykazania. 
Trzeźwość to także pamiętanie o tym, że „Nie zabijaj!” jest piątym, 
a nie pierwszym przykazaniem. Nie szkodzi sobie na zdrowiu i nie 
zabija siebie na raty poprzez uzależnienia ten, kto stawia Boga na 
pierwszym miejscu, kto z szacunkiem się do Boga odnosi, kto umie 
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mądrze świętować, bo na co dzień ofiarnie pracuje i kto szanuje 
swoich bliskich, począwszy od rodziców. W praktyce trzeźwe my-
ślenie przejawia się poprzez świadomość tego, że nie istnieje łatwo 
osiągalne szczęście: bez Boga, bez pracy nad własnym charakterem, 
bez miłości i odpowiedzialności. Trzeźwość to nie tylko mądre, re-
alistyczne myślenie. To także mądre postępowanie, czyli wierność 
Bogu i przyjętym przez daną osobę zobowiązaniom stanu. Owocem 
takiego uczciwego, szlachetnego i roztropnego postępowania jest to, 
że nie mamy pokusy, by uciekać w alkohol od prawdy o sobie, czy 
od bolesnych skutków popełnianych przez nas błędów, gdyż postę-
pujemy szlachetnie. Pełnia trzeźwości w myśleniu i postępowaniu to 
trwanie w coraz dojrzalszej miłości: ofiarnej i mądrej jednocześnie.

Kto buduje w sobie trzeźwość w myśleniu i postępowaniu, ten 
rzeczywiście dba o swoją wolność, a przez to podejmuje coraz mą-
drzejsze decyzje. Wolność to coś innego niż robienie tego, co chcę. 
Ludzie uzależnieni są zniewoleni, czyli czynią to, czego już nie chcą 
i co ich niszczy właśnie dlatego, że wcześniej czynili to, co chcieli, 
zamiast czynić to, co dobre i mądre. Pierwszym krokiem ku doj-
rzałej wolności jest zachowywanie Dekalogu, bo przykazania Boże 
chronią nas przed wyrządzaniem krzywdy samemu sobie i bliź-
nim. A pełnią wolności jest miłość. To dlatego św. Augustyn pisze: 
„Kochaj i czyń, co chcesz!” Największy stopień wolności osiąga 
ten człowiek, który ma władzę nad samym sobą: nad swoim ciałem, 
popędem, emocjami, słabościami, skłonnościami do zła. Jedynie 
taki człowiek jest w stanie używać wolności w błogosławiony spo-
sób, czyli wyłącznie po to, żeby chronić siebie i innych ludzi przed 
każdym złem i przed każdym zagrożeniem, w tym przed dramatem 
pijaństwa i przed tragedią popadania w alkoholizm, który radykalnie 
rani rodziny i osłabia Ojczyznę.

Troska o Ojczyznę i jej los, o jej teraźniejszość i przyszłość to nasz 
wspólny obowiązek. Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Uczniów 
Jezusa i patriotów bardzo smuci to, że coraz więcej nastolatków, cza-
sem już dzieci, sięga po alkohol. Smuci także to, że nadal dozwolona 
jest reklama tej substancji toksycznej i uzależniającej, jaką jest alko-
hol. Smuci to, że tak często bezkarnie łamane jest w Polsce prawo, 
które zakazuje sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.

Cieszy natomiast to, że jest w Polsce rzesza katolików – świec-
kich i duchownych, ludzi dobrej woli, którym rzeczywiście leży na 
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sercu ich własny los, los ich bliskich, a także los wszystkich Polaków. 
Niech każdy z nas będzie w gronie tych szlachetnych osób. Jedynie 
wtedy, gdy będziemy aktywni społecznie i solidarni w dobru, mo-
żemy skutecznie chronić Ojczyznę i naszych rodaków przed zagro-
żeniami, jakie płyną z pijaństwa, z rozpijania Narodu i z choroby 
alkoholowej. Jedynie wtedy, gdy wykażemy się wiernością Bogu, 
Ewangelii i Kościołowi, trwać będziemy w trzeźwości i w prawdzi-
wej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.

Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę! Na 
to dzieło z serca wszystkim błogosławię!

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

5.  
KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP PO SPOTKANIU ON LINE  

W DNIU 25 LUTEGO 2022 R.

W dniu 25 lutego 2022 r., w związku z ostatnimi wydarzeniami 
w Ukrainie, zebrała się w trybie nadzwyczajnym on line Rada Stała 
Konferencji Episkopatu Polski.

1. Biskupi z wielką uwagą, troską i niepokojem śledzą na bieżąco 
dramatyczne doniesienia medialne płynące z tego kraju. Swą mo-
dlitwą ogarniają przede wszystkim miliony ludzi, którzy dotknięci 
zostali brutalnym atakiem wojskowym ze strony Rosji. W modlitwie 
proszą również za wszystkich rządzących i sprawujących władzę na 
całym świecie, wzywając ich do podjęcia dalszych zdecydowanych 
wysiłków na rzecz zażegnania tego konfliktu i uchronienia wielu lu-
dzi przed śmiercią, bólem i cierpieniem.

Biskupi z całą mocą potępiają barbarzyńską decyzję prezydenta 
Rosji o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Ukrainie. Wraz 
z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową 
wzywają do opamiętania i zaprzestania działań wojskowych, które 
pochłaniają wiele ofiar, w tym także osoby cywilne.
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2. Równocześnie biskupi wyrażają uznanie i szacunek dla narodu 
ukraińskiego, który zdecydowanie broni suwerenności swego kra-
ju i jego niepodległości. Zapewniają wszystkich ludzi dobrej woli 
w Ukrainie o duchowym wsparciu ich prawa do samostanowienia 
i decydowania o własnym losie we własnym kraju.

3. Biskupi mają świadomość, że brak porozumienia i eskalacja 
konfliktu w Ukrainie może doprowadzić w krótkim czasie do wielkiej 
fali uchodźców. Uciekający przed wojną ludzie będą kierować się 
głównie do naszego kraju. Stąd też w imieniu Kościoła katolickiego 
w Polsce apelują do wszystkich o chrześcijańskie podejście do przy-
bywających do naszego kraju uciekinierów. Kościół deklaruje, przy 
pełnym poszanowaniu polskiego prawa i procedur określonych przez 
polski rząd, wsparcie dla osób, które takiej pomocy będą potrzebo-
wać. Biskupi apelują o otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych 
domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych 
i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc ludziom po-
trzebującym. Będzie to świadectwem naszej wiary. W przeszłości, 
m.in. w czasie stanu wojennego w latach osiemdziesiątych, sami wie-
le razy takiej bezinteresownej pomocy doświadczaliśmy.

4. Przez struktury Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafial-
nych, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji 
Episkopatu Polski oraz innych instytucji kościelnych świadczona 
będzie pomoc doraźna i długofalowa. Pierwsze wsparcie finansowe 
na bieżące działania kryzysowe już zostało udzielone. Podejmowane 
działania będą wymagać ogromnej mobilizacji wszystkich ludzi do-
brej woli. Ufamy, że wielu wolontariuszy włączy się w te działania. 
Biskupi apelują, by w duchu solidarności i chrześcijańskiej miłości 
zgłaszać gotowość do niesienia pomocy w lokalnych strukturach. 
Równocześnie dziękują za wszelkie dotychczasowe inicjatywy, soli-
darność i okazywaną pomoc.

5. Rada Stała KEP prosi wszystkich wierzących w Polsce o nie-
ustanną modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęca wszyst-
kich biskupów diecezjalnych do wydania stosownych decyzji, by 
w czasie każdej Mszy św. wznoszono prośby w tej intencji, a także 
odmawiano suplikacje. Poleca także podejmowanie postu w intencji 
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ocalenia życia i zdrowia naszych sióstr i braci w Ukrainie. Rada Stała 
prosi również o zorganizowanie zbiórek do puszek po każdej Mszy 
św. w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową na pomoc dotkniętym 
obecnym kryzysem w Ukrainie.

Módlmy się, by konflikt ten nie przerodził się w wojnę o zasięgu 
europejskim czy światowym. W tym bardzo trudnym czasie członko-
wie Rady Stałej ogarniają troską i modlitwą wszystkich ludzi dobrej 
woli, zwłaszcza dotkniętych dramatem wojny, i udzielają im paster-
skiego błogosławieństwa.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

6.  
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP WS. UCHODŹCÓW 

Z UKRAINY

Pragnę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim, którzy od-
powiedzieli na mój apel o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, 
który skierowałem 12 lutego br. – za pośrednictwem księży biskupów 
‒ do katolików i ludzi dobrej woli w Polsce. Z podobną prośbą zwróci-
łem się kilka dni temu do katolickich i prawosławnych biskupów Rosji 
i Ukrainy, w tym do prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej 
Rusi Jego Świątobliwości Cyryla prosząc o wspólną modlitwę wszyst-
kich chrześcijan w Polsce, Rosji i Ukrainie, aby Pan odwrócił serca 
ludzi sprawujących władzę od żądzy wojny, a zwrócił je ku pokojowi.

Z bólem serca przyjmuję doniesienia o dalszej eskalacji napięcia 
w Ukrainie, a zwłaszcza o działaniach zbrojnych tzw. „rosyjskich 
separatystów”, w tym ostrzelania przedszkola w Donbasie i szeregu 
miejscowości w tym regionie.

W tej sytuacji ‒ kontynuując naszą modlitwę w intencji pokoju ‒ 
apeluję do moich rodaków o otwarte i gościnne serca dla uchodźców 
z Ukrainy, którzy w Polsce będą chcieli znaleźć schronienie przed 
wojną. Każdy ma prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Każdy 
ma prawo szukać dla siebie i swoich najbliższych warunków zapew-
niających mu bezpieczne życie.

Dzieje Polski dowodzą, że w naszej Ojczyźnie od wieków znaj-
dowali schronienie ci, którzy – szanując polską kulturę i prawo 
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– uciekali od prześladowań i nienawiści. W ostatnich latach Polska 
otwarła swoje podwoje dla przybyszów z Ukrainy, którzy mieszkają 
wśród nas, pracują razem z nami, modlą się w polskich kościołach 
i uczą się w polskich szkołach.

Niech nasza gościnność wobec uchodźców znajdzie swój kon-
kretny wyraz we wsparciu, jakiego chcemy im udzielać przy po-
mocy naszych organizacji charytatywnych – Caritas Polska, Caritas 
diecezjalnych i parafialnych oraz innych stowarzyszeń. Caritas 
Polska przygotowała dodatkowy program wsparcia dla uchodźców 
z Ukrainy w przypadku dalszej eskalacji napięcia i działań zbrojnych.

Autor Listu do Hebrajczyków woła: „Nie zapominajcie też o go-
ścinności (φιλοξενια – „miłość obcych”), gdyż przez nią niektórzy, 
nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13, 2). Dobremu Bogu, za 
wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Pokoju, polecamy wszyst-
kich uchodźców i sprawę pokoju na Ukrainie.

Warszawa, dnia 21 lutego 2022 r.
Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

7.  
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ  

ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ

W dni W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu 
Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji 
i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt 
barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności nie-
podległego państwa.

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam 
moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak 
i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz go-
towości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do 
Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa 
była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy 
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w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym 
kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, 
a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej 
dramatycznej sytuacji.

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom rów-
nież z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w najbliższą 
niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorga-
nizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas 
Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona 
sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji cha-
rytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, 
przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji 
Episkopatu Polski. Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi 
dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając 
wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 r.
Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

8.  
LIST ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO  

PRZEWODNICZĄCEGO KEP DO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI CYRYLA, 
PATRIARCHY MOSKIEWSKIEGO I CAŁEJ RUSI

Wasza Świątobliwość,
bardzo dziękuję za słowa przekazane w liście Metropolity 

Hilariona w dniu wczorajszym. Podzielam pogląd Waszej 
Świątobliwości, że wrogość wobec jakiegokolwiek narodu jest za-
wsze niedopuszczalna. Wszyscy jesteśmy braćmi, dlatego też każde 
nieszczęście narodu ukraińskiego czy rosyjskiego odbieramy jako 
własne. Dlatego z całego serca modlimy się o pokój na Ukrainie.

By jednak nasza modlitwa nie była uznana za wyraz hipokry-
zji, muszą jej towarzyszyć czyny. Wierzę, Wasza Świątobliwość, 
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że jesteś człowiekiem pokoju. Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał: 
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą na-
zwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Dlatego proszę cię, Bracie, abyś 
zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki 
z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie 
dotyka nie tylko żołnierzy, ale i osoby cywilne – zwłaszcza kobiety 
i dzieci. Jeden człowiek może jednym słowem zatrzymać cierpienia 
tysięcy ludzi – jest nim prezydent Federacji Rosyjskiej. Proszę Cię, 
jak najpokorniej, byś zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z su-
werennego państwa, którym jest Ukraina.

Żaden powód, żadna racja nigdy nie usprawiedliwia decyzji o roz-
poczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj, bombardowania 
osiedli mieszkalnych, szkół, czy przedszkoli. Wojna jest zawsze klę-
ską ludzkości. Ta wojna – jak pisałem w poprzednim liście – z racji 
bliskości obu narodów i ich chrześcijańskich korzeni ‒ tym bardziej 
pozbawiona jest sensu. Czyż wolno niszczyć kolebkę chrześcijań-
stwa na słowiańskiej ziemi, miejsce chrztu Rusi?

Proszę Cię także, abyś zaapelował do rosyjskich żołnierzy, aby 
nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wy-
konywania rozkazów, których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są 
liczne zbrodnie wojenne. Odmowa wykonania rozkazu w takiej sy-
tuacji jest obowiązkiem moralnym. Przyjdzie czas rozliczenia tych 
zbrodni, także przed międzynarodowymi trybunałami. Gdyby jednak 
udało się komuś tej ludzkiej sprawiedliwości uniknąć, istnieje trybu-
nał, którego uniknąć nie można. „Wszyscy bowiem musimy stanąć 
przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki 
dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5, 10).

Wierzę, że wielu z wysłanych na wojnę Rosjan to szlachetni 
ludzie. „Nie wiemy, do kogo strzelać, oni wszyscy wyglądają jak 
my…” – powiedział jeden z waszych żołnierzy. Proszę więc, abyś 
zaapelował do nich, aby czym prędzej wracali do domu, nie plamiąc 
sobie rąk niewinną krwią.

Jako uczniowie Chrystusa wiemy, że głównym narzędziem 
walki, którym dysponuje Kościół jest broń duchowa. „Ten rodzaj 
złych duchów wyrzuca się tylko modlitwa i postem” – czytamy 
u św. Mateusza (Mt 17, 21; Mk 9, 29). W Polsce, odpowiadając na 
apel papieża Franciszka, ogłosiliśmy dzisiaj dzień modlitwy i postu 
w intencji ustanowienia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. Proszę 
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Cię, Bracie, abyś wezwał wszystkich prawosławnych braci w Rosji, 
by podjęli podobne dzieło duchowe. Wierzę, że Pan Bóg nie pozo-
stanie obojętny na nasze modlitwy i wyrzeczenia. Wierzę, że post 
i modlitwa odmieniają serce człowieka.

W Chrystusie Panu

Warszawa, dnia 2 marca 2022 r.
Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

9.  
PRO MEMORIA DOTYCZĄCE POSŁUG RELIGIJNYCH  

UDZIELANYCH WIERNYM Z KOŚCIOŁÓW I WSPÓLNOT 
KOŚCIELNYCH NIEMAJĄCYCH PEŁNEJ WSPÓLNOTY 

Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM

W związku z liczną obecnością w Polsce uchodźców należą-
cych do różnych chrześcijańskich Kościołów niekatolickich, przede 
wszystkim wiernych prawosławnych, może się zdarzyć, że będą oni 
zwracać się do katolickich duszpasterzy z prośbą o posługę religijną. 
Dlatego w niniejszym dokumencie zostaną przypomniane podsta-
wowe zasady postępowania duszpasterzy katolickich (niezależnie 
od obrządku) w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików, którzy 
proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakramentaliów lub od-
prawienie pogrzebu.

Odnośnie do modlitwy z innymi chrześcijanami to „katolicy nie 
tylko mogą, ale wręcz powinni szukać okazji do modlitwy z innymi 
chrześcijanami”. „Światowe problemy, takie jak wojna, ubóstwo, sy-
tuacja migrantów, niesprawiedliwość i prześladowania wyznawców 
Chrystusa, a także innych grup religijnych, również wymagają uwagi 
chrześcijan, ich połączenia się w modlitwie o pokój i za osoby naj-
bardziej bezbronne” (Biskup i jedność chrześcijan: vademecum eku-
meniczne, nr 17 i 19).

Katolicy powinni być gotowi dopomóc innym chrześcijanom 
w tym, aby wzięli udział w nabożeństwie, zwłaszcza niedzielnym, 
we własnym kościele czy domu modlitwy. Gdyby ten udział był 
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utrudniony, zwłaszcza z powodu lokalnego braku miejsc modlitwy 
ich wspólnot, katolicy z otwartością zapraszają tych chrześcijan do 
swoich kościołów, aby mogli pomodlić się z zachowaniem zasad 
przypomnianych w niniejszym dokumencie.

Z natury rzeczy poniższe zasady nie dotyczą wiernych katolickich 
Kościołów wschodnich, którzy są w pełnej jedności wiary, sakramen-
tów i hierarchii. Relacje duszpasterskie pomiędzy nimi i Kościołem 
łacińskim określa Pro memoria Rady Prawnej Konferencji 
Episkopatu Polski z dnia 4 października 2018 r.

I. ZASADY PODSTAWOWE

1. Co do zasady, szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramen-
tów katolikom, a ochrzczeni niekatolicy przyjmują godziwie sakra-
menty od szafarzy swoich Kościołów lub Wspólnot kościelnych.

2. Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych, w których wierni nie 
mają możliwości udania się do szafarza swojego Kościoła lub 
Wspólnoty kościelnej, katoliccy szafarze mogą udzielić niektórych 
posług religijnych ochrzczonym niekatolikom, zwłaszcza wiernym 
prawosławnym, gdyż wierni ci nie mogą pozostawać bez dostępu 
do źródeł łaski Bożej, jakimi są zwłaszcza sakramenty święte. W re-
lacjach z Kościołami prawosławnymi ważne jest to, że zachowana 
w nich została sukcesja apostolska, a tym samym rozumienie i waż-
ność sakramentów.

3. Udzielenie sakramentu lub innych posług religijnych ochrzczo-
nym niekatolikom nie powoduje zmiany ich wyznania i nie wolno 
wykorzystywać takiej sytuacji do działań, które miałyby znamiona 
prozelityzmu. Posługa katolickich szafarzy jest niesieniem pomocy 
duchowej, której Kościół katolicki może udzielić wiernym innych 
Kościołów, przy jednoczesnym poszanowaniu ich tożsamości wy-
znaniowej i przynależności kościelnej (por. Dyrektorium ekumenicz-
ne, nr 125). W związku z tym, należy uprzednio upewnić się, czy 
w konkretnym Kościele niekatolickim nie jest to zabronione.
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II. UDZIELANIE SAKRAMENTÓW WIERNYM KOŚCIOŁÓW  
 WSCHODNICH (NP. PRAWOSŁAWNYCH)

4. Sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych
Zgodnie z kan. 844 § 3 KPK i 671 § 3 KKKW) „szafarze katolic-

cy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszcze-
nia chorych członkom Kościołów wschodnich niemających pełnej 
wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy oni sami z własnej woli o nie 
proszą i są należycie usposobieni”.

Wystarczającym powodem udzielenia każdego z tych trzech sa-
kramentów jest wyrażona z własnej inicjatywy prośba i odpowiednia 
dyspozycja proszącego. Warunkiem udzielenia każdego z tych sakra-
mentów nie jest natomiast niedostępność szafarza prawosławnego.

Szafarz katolicki powinien najpierw upewnić się, czy ta prośba 
nie wynika np. z niewiedzy lub bezradności i udzielić proszącemu 
niezbędnych wyjaśnień. Dotyczy to szczególnie Eucharystii, która 
jest znakiem przynależności do Kościoła. W wielu przypadkach wła-
ściwym będzie odesłanie prawosławnego wiernego do prawosławne-
go duchownego.

Jeśli takie odesłanie jest trudne, a prośba o sakramenty duchowo 
umotywowana, należy zbadać dyspozycję proszącego. Przy udzie-
laniu sakramentów szafarz katolicki ma obowiązek kierowania się 
zasadami doktryny i dyscypliny katolickiej, co oznacza na przykład, 
że nie może udzielić Komunii Świętej wiernemu niekatolickiego 
Kościoła wschodniego, który jest rozwiedziony i żyje w nowym 
związku, nawet jeśli może on ją przyjmować w swoim Kościele. 
Dobrą okazją do oceny dyspozycji proszącego może być sakra-
mentalna spowiedź. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele 
Kościołów wschodnich wymaga od swoich wiernych sakramentu 
pokuty przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii.

W przypadku prośby o dopuszczenie dziecka do Pierwszej 
Komunii Świętej, zwłaszcza, gdy dziecko uczestniczy w katolickiej 
katechezie szkolnej, to wolno je dopuścić, pamiętając, że dla dziec-
ka prawosławnego nie jest to przyjęcie Eucharystii po raz pierwszy, 
gdyż pierwsze przyjęcie Komunii Świętej miało miejsce podczas 
udzielania chrztu i bierzmowania. Będzie to zatem pierwsza spo-
wiedź i uroczysta Komunia Święta.
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Zabronione jest koncelebrowanie Eucharystii z kapłana-
mi prawosławnymi.

5. Chrzest
Zgodnie z kan. 868 § 3 KPK i kan. 681 § 5 KKKW „dziecko 

chrześcijan niekatolików jest chrzczone godziwie, jeżeli o to pro-
szą rodzice lub przynajmniej jedno z nich, albo ten, kto ich zgodnie 
z prawem zastępuje, i jeżeli wskutek niemożliwości fizycznej lub 
moralnej nie mogą się udać do własnego szafarza”.

Szafarz katolicki może godziwie ochrzcić dziecko na prośbę ro-
dziców, którzy nie są katolikami jedynie w sytuacji, gdy nie mają 
oni dostępu do szafarza swojego Kościoła. Swoją prośbę winni oni 
sformułować na piśmie. Zachowując taki dokument w archiwum 
parafialnym, duszpasterz katolicki będzie mógł uchronić się przed 
posądzaniem go o prozelityzm, czyli niegodziwe nakłanianie do 
zmiany wyznania. To zastrzeżenie nie ma zastosowania w niebezpie-
czeństwie grożącym dziecku lub rodzicom. Chrztu należy udzielić 
zgodnie z księgami liturgicznymi Kościoła katolickiego.

W takim przypadku szafarz katolicki, udzielając chrztu dziecku, 
nie włącza go do Kościoła katolickiego, dlatego w księdze ochrzczo-
nych musi zostać odnotowane, że dziecko należy do innego Kościoła, 
niemającego jedności z Kościołem katolickim.

W przypadku chrztu osoby powyżej czternastego roku życia nale-
ży przestrzegać przepisów dotyczących chrztu dorosłych, natomiast 
w przypadku dzieci powyżej siódmego roku życia, także one winny 
wyrazić wolę przyjęcia chrztu.

Rodzicom lub dorosłemu ochrzczonemu należy wydać świadec-
two chrztu. Nie można także wykluczyć sytuacji, w której rodzice 
prawosławni poproszą o chrzest dla dziecka, wyrażając życzenie, by 
było ono włączone do Kościoła katolickiego i proponując katolickich 
rodziców chrzestnych. W takiej sytuacji sprawę należy skonsultować 
z kurią diecezjalną.

Osoby wyznania prawosławnego mogą pełnić funkcję chrzest-
nego także w Kościele katolickim, ale zawsze razem z chrzestnym 
katolikiem (kan. 685 § 1, n. 2 i 687 § 3 KKKW; Dyrektorium ekume-
niczne, 98).
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6. Małżeństwo dwojga prawosławnych
Wprawdzie, zgodnie z kan. 1116 § 1 KPK i kan. 832 KKKW, „je-

żeli nie ma osoby właściwej do asystowania zgodnie z przepisami 
prawa lub nie można się do niej udać bez poważnej niedogodności, 
chcący zawrzeć prawdziwe małżeństwo mogą je ważnie i godziwie 
zawrzeć wobec samych świadków: 1. w niebezpieczeństwie śmierci; 
2. poza niebezpieczeństwem śmierci, jeżeli roztropnie przewiduje się, 
że taki stan rzeczy utrzyma się przez miesiąc”, to jednak „ordynariusz 
miejsca może udzielić każdemu kapłanowi katolickiemu upoważnie-
nia do błogosławienia małżeństwa wiernych Kościołów wschodnich 
niepozostających w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, jeżeli 
ci z własnej woli, sami o to proszą i jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie 
ważnemu i godziwemu zawarciu małżeństwa. Sam kapłan, jeżeli jest 
to roztropnie możliwe, powinien poinformować o sprawie właściwą 
władzę zainteresowanego Kościoła niekatolickiego” (tak również 
w kan. 833 KKKW).

Proboszcz nie ma uprawnień do pobłogosławienia małżeństwa 
dwojga niekatolików. W przypadku, gdy do kapłana katolickiego 
zgłosi się dwoje prawosławnych, wyrażających wolę zawarcia mał-
żeństwa, o upoważnienie do pobłogosławienia tego małżeństwa na-
leży zwrócić się do ordynariusza miejsca. Upoważnienia takiego or-
dynariusz miejsca nie może udzielić diakonowi (kan. 1108 § 3 KPK, 
kan. 828 KKKW). Nupturienci swoją prośbę o możliwość zawarcia 
małżeństwa w Kościele katolickim winni sformułować na piśmie.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających przyjęcie 
chrztu, należy posłużyć się zeznaniami świadków, a w przypadku 
ich braku, zaprzysiężonymi oświadczeniami samych nupturientów. 
Zeznania świadków i oświadczenia nupturientów winny także doty-
czyć potwierdzenia stanu wolnego. Należy zapytać wprost, czy nup-
turient obrządku wschodniego nie zawierał wcześniej małżeństwa 
kościelnego (cerkiewnego). Jest to konieczne, gdyż

w niekatolickich Kościołach wschodnich istnieje możliwość za-
warcia drugiego i trzeciego małżeństwa, stąd „stan wolny” może 
być różnie rozumiany. Całość dokumentacji należy przedstawić 
w kurii diecezjalnej wraz z prośbą o upoważnienie do pobłogosławie-
nia małżeństwa.
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Fakt zawarcia małżeństwa należy zapisać w parafialnej księdze 
zaślubionych, z wyraźnym zaznaczeniem wyznania małżonków, 
a także należy wydać małżonkom świadectwo ślubu.

III. UDZIELANIE SAKRAMENTÓW INNYM CHRZEŚCIJANOM  
 (NP. PROTESTANTOM)

7. Niektóre Kościoły i Wspólnoty kościelne nie są w takiej samej 
sytuacji, co wspomniane wyżej Kościoły wschodnie, gdy idzie o ży-
cie sakramentalne. Pewne z nich z różnych powodów sprawują tylko 
niektóre sakramenty. Jednak może się zdarzyć, że wierny przynale-
żący do takiej wspólnoty poprosi katolickiego szafarza o udzielenie 
sakramentu pokuty, Eucharystii lub namaszczenia chorych. Zgodnie 
z kan. 844 § 4 KPK i 671 § 4 KKKW, „jeżeli zachodzi niebezpieczeń-
stwo śmierci albo, zdaniem biskupa diecezjalnego albo konferencji 
biskupów, zachodzi inna nagła, poważna potrzeba, szafarze katoliccy 
godziwie udzielają wspomnianych sakramentów także pozostałym 
chrześcijanom, niemającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolic-
kim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami 
z własnej woli o nie proszą, jeżeli w stosunku do tych sakramentów 
wyrażają wiarę katolicką i są należycie usposobieni”.

Warunki udzielenia tych sakramentów tym chrześcijanom 
są następujące:

a) prośba i odpowiednie przygotowanie kandydata
b) sytuacja niebezpieczeństwa śmierci
c) albo inna poważna konieczność podlegająca osądowi biskupa 

diecezjalnego
d) brak możliwości udania się do własnego szafarza
e) wyrażenie katolickiej wiary odnośnie do sakramentu, o który 

prosi (np. wiary w odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty, 
w realną obecność Chrystusa w Eucharystii czy w specjalną łaskę 
udzielaną choremu przez sakrament namaszczenia chorych, a także 
w potrzebę kapłaństwa służebnego do ich sprawowania).
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IV. INNE AKTY KULTU BOŻEGO – DOTYCZY WSZYSTKICH  
 OCHRZCZONYCH NIEKATOLIKÓW

8. Sakramentalia – błogosławieństwa
Zgodnie z kan. 1170 „błogosławieństw, które powinny być udzie-

lane przede wszystkim katolikom, można udzielać także katechume-
nom, a nawet niekatolikom, jeżeli nie ma zakazu Kościoła”.

9. Pogrzeb
Zgodnie z kan. 1183 § 3 KPK i kan. 876 § 1 KKKW „ochrzczo-

nym należącym do jakiegoś Kościoła albo wspólnoty kościelnej nie-
katolickiej można urządzić pogrzeb kościelny według roztropnego 
uznania ordynariusza miejsca, jeżeli nie stwierdziłoby się, iż mieli 
przeciwną wolę, i jeżeli ich własny szafarz nie mógłby być obecny”.

Warunki odprawienia pogrzebu chrześcijanina niekatolika 
są następujące:

a) prośba osób organizujących pogrzeb
b) niedostępność szafarza wspólnoty niekatolickiej
c) pewność, że zmarły nie miał przeciwnej woli, tzn. przed 

śmiercią nie wykluczył w sposób wyraźny katolickiej formy 
pogrzebu

d) ordynariusz miejsca wyraził zgodę
e) w czasie mszy św. pogrzebowej nie wymienia się imienia 

zmarłego w modlitwie eucharystycznej, ale można to uczynić 
w odpowiednich modlitwach mszalnych (kolekta) i w wezwa-
niach modlitwy wiernych (Dyrektorium ekumeniczne, nr 121).

10. Udostępnienie kościoła, kaplicy, cmentarza lub budynku 
kościelnego

Zgodnie z kan. 670 § 2 KKKW i art. 137 Dyrektorium ekume-
nicznego, „jeżeli chrześcijanie akatolicy nie mają miejsca, w którym 
mogliby godnie sprawować kult Boży, biskup miejsca może zezwolić 
na używanie budynku katolickiego, cmentarza lub kościoła”, a także 
„jeżeli księża, inni szafarze lub wspólnoty, nie pozostający w pełnej 
komunii z Kościołem katolickim, nie mają miejsca ani liturgicz-
nych przedmiotów, niezbędnych do godnego odprawiania własnych 
ceremonii religijnych, biskup diecezjalny może pozwolić im na 
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korzystanie ze świątyni katolickiej, a także użyczyć im przedmiotów 
niezbędnych do ich służby Bożej”.

Pelplin – Elbląg, 8 marca 2022 r.
Bp Ryszard Kasyna

Przewodniczący Rady Prawnej KEP

Bp Jacek Jezierski
Przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu KEP



III. DOKUMENTY BISKUPA 
ŚWIDNICKIEGO

1. 
INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ

Posługa w kancelarii parafialnej stanowi jedną z form troski pro-
boszcza i jego współpracowników o wspólnotę parafialną. Jest to 
także ważny aspekt pracy duszpasterskiej.

I. MIEJSCE KANCELARII PARAFIALNEJ
1. Kancelaria parafialna jest miejscem, w którym urzędujący 

w niej duszpasterz może spotkać się z wiernymi oraz pomiesz-
czeniem, w którym sporządza się i przechowuje dokumenty 
związane z administracyjną działalnością parafii jako osoby 
prawnej. 

2. Na kancelarię parafialną powinno być przeznaczone odrębne, 
łatwo dostępne pomieszczenie z odpowiednią poczekalnią.

3. Na budynku, w którym mieści się kancelaria, powinna znaj-
dować się informacja o dniach i godzinach przyjmowa-
nia interesantów.

4. Kancelaria powinna być urządzona estetycznie i funkcjonal-
nie. Powinny znajdować się w niej szafy na przechowywanie 
dokumentów, biurko i inne niezbędne meble biurowe. Zasadne 
jest, aby był tam także telefon, kserokopiarka (skaner – urzą-
dzenie wielofunkcyjne, drukarka komputerowa) oraz komputer 
z licencjonowanym oprogramowaniem. Należy troszczyć się 
o zachowanie w kancelarii porządku i czystości. 

5. W kancelarii powinien znajdować się krzyż, Pismo Święte, 
Kodeks Prawa Kanonicznego.

II. POSŁUGUJĄCY W KANCELARII
6. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie kancelarii jest pro-

boszcz, który zasadniczo powinien załatwiać wszelkie sprawy 
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kancelaryjne. W pracę kancelaryjną może angażować także wi-
kariuszy parafialnych. 

7. Jeśli proboszcz uzna za stosowne zaangażowanie osoby świec-
kiej, może ona podjąć jedynie prace biurowe. W takim przy-
padku powinno być przygotowane oddzielne pomieszczenie do 
kontaktów duszpasterskich z wiernymi. 

8. Wszyscy posługujący w kancelarii, zarówno duchowni jak 
i świeccy, zobowiązani są do zachowania tajemnicy urzędowej, 
przepisów o przetwarzaniu danych osobowych oraz szacunku 
i dyskrecji. Przed podjęciem posługi powinni złożyć przyrze-
czenie, że będą wiernie ją wypełniać.

III. OCHRONA DANYCH
9. Kancelaria parafialna jest obszarem przetwarzania danych oso-

bowych i dlatego należy w niej bezwzględnie przestrzegać prze-
pisów Konferencji Episkopatu Polski zawartych w Dekrecie 
ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, w ak-
tach wykonawczych oraz w wykładni Kościelnego Inspektora 
Ochrony Danych. 

IV. KSIĘGI KANCELARYJNE
10. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (kan. 535 § 1 Kodeksu 

Prawa Kanonicznego) każdy proboszcz jest zobowiązany pro-
wadzić księgi metrykalne i kancelaryjne, które powinny być 
odpowiednio oprawione i przechowywane.

11. Do ksiąg metrykalnych zalicza się: księgę ochrzczonych, księ-
gę bierzmowanych, księgę małżeństw, księgę zmarłych oraz 
księgę uzupełniająca ochrzczonych (extraneorum), w której za-
pisuje się dane osób, których chrzest udowodniono przysięgą. 

12. Księgi metrykalne należy prowadzić według formularzy za-
twierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski. 

13. Księgi metrykalne należy wypełniać pismem starannym i czy-
telnym, używając pióra z atramentem. Nie należy używać dłu-
gopisu, pisaka czy ołówka. 

14. Zgodnie z kan. 535 § 2 proboszcz zobowiązany jest do odnoto-
wania w księdze ochrzczonych: faktu bierzmowania, zawarcia 
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małżeństwa, adopcji, przyjęcia święceń, złożenia profesji wie-
czystej, zmiany obrządku oraz wpisania adnotacji zleconych 
przez Świdnicką Kurię Biskupią bądź Sąd Biskupi (np. o apos-
tazji, nieważności małżeństwa).

15. Na dokonanie jakichkolwiek zmian zapisów w księgach metry-
kalnych należy uzyskać zgodę Kurii.

16. O dokonaniu zmiany zapisu lub adnotacji w księdze metrykal-
nej należy poinformować zleceniodawcę oraz archiwum diece-
zjalne, jeśli duplikat księgi został już w nim złożony. 

17. Zapisy z ksiąg metrykalnych mogą mieć swoje odzwiercie-
dlenie w formie cyfrowej. Nie zwalnia to z obowiązku prowa-
dzenia ksiąg tradycyjnych, które stanowią podstawową formę 
zapisu informacji.

18. Do ksiąg kancelaryjnych należą: 
• księga I Komunii św.
• księga chorych
• księga przyjętych do Kościoła 
• księga (zbiór) wystąpień z Kościoła (apostazji)
• księga (zbiór) protokołów przedmałżeńskich
• księga zapowiedzi przedmałżeńskich
• księga cmentarna (w przypadku posiadania cmentarza 

parafialnego), 
• księga intencji mszalnych
• księga finansowa
• księga (zbiór) ogłoszeń parafialnych
• księga protokołów z zebrań Rady Parafialnej
• księga celebransów spoza parafii
• dziennik podawczy
• kronika parafialna

V. DUPLIKATY
19. Księga ochrzczonych, księga małżeństw i księga zmarłych, po-

winny mieć swoje duplikaty.
20. Duplikat musi być wierną kopią księgi przechowywanej w kan-

celarii parafialnej sporządzoną przez jej przepisanie i zeska-
nowanie przy użyciu odpowiednich urządzeń elektronicznych 
(digitalizacja dokumentów).
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21. Duplikaty powinny być złożone w archiwum diecezjalnym naj-
później miesiąc przed planowaną wizytacją kanoniczną. 

VI. DZIENNIK PODAWCZY
22. W kancelarii parafialnej powinien być prowadzony Dziennik 

podawczy, do którego należy wpisywać wszelkie pisma wy-
chodzące oraz przychodzące. 

23. Każdy dokument, który wpłynął do kancelarii parafialnej lub 
jest przez nią wydawany powinien posiadać osobną liczbę 
dziennika. Tę samą liczbę dziennika otrzymują pisma, będące 
odpowiedzią na dane pismo i pod taką liczbą dziennika są prze-
chowywane w archiwum.

VII. PIECZĘCIE PARAFIALNE
24. W kancelarii parafialnej powinny znajdować się pieczę-

cie parafii.
25. Pieczęcie parafialne są dwojakiego rodzaju: pieczęć informa-

cyjna (podłużna) i pieczęć potwierdzająca (okrągła).
26. Pieczęć informacyjna musi zawierać: nazwę parafii (taką jak 

w księgach wieczystych), miejscowość, adres siedziby parafii, 
numer telefonu, REGON oraz NIP parafii. 

27. Pieczęć okrągła zawiera w otoku pełną nazwę parafii oraz 
miejscowość. W środku może być umieszczony znak krzyża 
lub inny szczególny znak parafii (np. wizerunek patrona). Przy 
projektowaniu pieczęci należy unikać przesadnej „dekoracyj-
ności”. Podobnie też, gdy chodzi o projektowanie „papieru 
firmowego” parafii. 

28. Pieczęć okrągła wraz z podpisem osoby uprawnionej czyni 
pismo publicznym dokumentem kościelnym. Brak pieczęci po-
woduje, że pismo jest dokumentem prywatnym. 

29. Każda zmiana wyglądu pieczęci lub zmiana treści wymaga pi-
semnej zgody Kurii.

30. Należy zatroszczyć się o to, aby pieczęcie były przechowywa-
ne w miejscu bezpiecznym, tzn. chroniącym przed zniszcze-
niem, zaginięciem lub kradzieżą. O kradzieży lub zaginięciu 
pieczęci należy bezzwłocznie poinformować Kurię, podać ten 
fakt do publicznej wiadomości i za zgodą Kurii wykonać nowe 
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pieczęcie. W takim przypadku nowa pieczęć powinna mieć 
inny wygląd niż poprzednia.

31. Wzór pieczęci parafialnych określa biskup diecezjalny w de-
krecie erekcyjnym parafii. 

VIII. KARTOTEKA PARAFIALNA
32. W kancelarii parafialnej powinny znajdować się kartoteki, bę-

dące podstawowym źródłem informacji o osobach tworzących 
parafialną społeczność. Kartoteka może mieć formę tradycyjną 
– papierową lub cyfrową.

33. Kartoteka parafialna powinna zawierać: imiona i nazwiska 
parafian, rok urodzenia, datę chrztu, obrządek, płeć, miej-
sce zamieszkania, wzmianki o bierzmowaniu, małżeństwie, 
święceniach, profesji zakonnej oraz inne informacje, które są 
niezbędne do wypełniania obowiązków duszpasterskich na-
łożonych na proboszcza lub innych duchownych przez prawo 
kanoniczne lub umowy między parafią a wiernym. W karto-
tekach parafialnych nie mogą się znajdować dane osób, które 
dokonały apostazji. 

34. Aby kartoteki mogły spełniać swój rolę, muszą być stale aktu-
alizowane. Dokonuje się to najczęściej w czasie wizyty duszpa-
sterskiej, tzw. kolędy, bądź podczas indywidualnych kontaktów 
w kancelarii parafialnej. 

35. Przy prowadzeniu i korzystaniu z danych osobowych zawartych 
w kartotekach parafialnych należy bezwzględnie przestrzegać 
zasad zawartych w Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w Kościele katolickim oraz w wykładni Kościelnego Inspektora 
Ochrony Danych. Dostęp do kartotek parafialnych powinni 
mieć wyłącznie duszpasterze. Kartoteki powinny być przecho-
wywane w miejscu zabezpieczonym (zamkniętym), z ograni-
czoną możliwością dostępu.

IX. ARCHIWUM PARAFIALNE
36. Każda parafia powinna posiadać specjalne pomieszczenie, 

w którym w sposób bezpieczny (tzn. zabezpieczony przed 
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kradzieżą, pożarem itp.) będą przechowywane dokumenty 
związane z działalnością parafii.

37. W archiwum należy przechowywać dokumenty z lat wcze-
śniejszych, m.in.: zapisane w całości księgi metrykalne, kroniki 
parafialne, księgi intencji mszalnych, stare kartoteki parafialne, 
dokumenty odnoszące się do zakończonej działalności go-
spodarczej oraz charytatywnej parafii, księgi inwentarzowe, 
pisma urzędowe, protokoły rozmów kanoniczno-duszpaster-
skich z narzeczonymi, listy pasterskie biskupa diecezjalnego, 
Episkopatu Polski, Ojca Świętego. W archiwum powinny być 
złożone także dokumenty nowsze, dotyczące spraw już zała-
twionych (korespondencję przychodzącą i wychodzącą), zwią-
zane z działalnością duszpasterską i funkcjonowaniem parafii.

38. Dokumenty powinny być posegregowane tematycznie i zabez-
pieczone w odpowiednich segregatorach lub teczkach, tak aby 
w razie potrzeby można było je łatwo odnaleźć.

39. Osoby, które chcą skorzystać z dokumentów archiwalnych (np. 
przy pisaniu rozpraw naukowych) muszą posiadać stosowne 
zezwolenie nie tylko proboszcza parafii, ale również zgodę 
Świdnickiej Kurii Biskupiej i mogą z nich skorzystać jedynie 
w miejscu przechowywania dokumentów.

40. Szczególnie cenne i ważne dokumenty oraz pieczęcie histo-
ryczne należy złożyć w depozycie Archiwum diecezjalnego. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
41. Należy pamiętać, że Kancelaria parafialna stanowi oficjalne 

(reprezentacyjne) miejsce przyjęć różnych interesantów i pro-
wadzenia rozmów duszpasterskich. Należy tak oznakować jej 
miejsce, aby ułatwić zainteresowanym możliwie najprostszą 
drogę do biura parafialnego (tablice ogłoszeń, gabloty parafial-
ne: dni oraz godziny przyjęć). 

42. Bezwzględnie należy zadbać, aby w pomieszczeniach biuro-
wych zachować estetykę i czystość. Jeśli to możliwe, wskazane 
jest, aby kancelaria posiadała swoją poczekalnię z miejscami 
siedzącymi oraz oddzielną toaletą.

43. Ze względu na to, że kancelaria jest miejscem spotkań z wier-
nymi, warto wykorzystać te spotkania dla pogłębiania wiary 
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i jedności. Mają być one naznaczone duchem chrześcijańskiego 
słuchania, rozmowy, wspólnej modlitwy, szacunku dla osoby 
i prawa kościelnego. 

44. Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 
i obowiązuje we wszystkich parafiach diecezji świdnickiej.

† Marek Mendyk 
Biskup Świdnicki

Ks. Arkadiusz Chwastyk
Kanclerz Kurii

2. 
APEL O POST I MODLITWĘ W INTENCJI POKOJU NA 

ŚWIECIE

Siostry i bracia!
W niedzielę, 23 stycznia, podczas modlitwy „Anioł Pański”, 

Ojciec Święty Franciszek zapowiedział, iż środa 26 stycznia będzie 
dniem modlitwy w intencji pokoju na świecie, zwłaszcza w kontek-
ście trudnej sytuacji na Ukrainie.

Zachęcam wszystkich, aby ten dzień uczynić także dniem postu 
w tej szczególnej intencji.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

3.  
MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE! 

BISKUP ŚWIDNICKI WZYWA DO MODLITWY O POKÓJ 

Siostry i Bracia! Umiłowani Diecezjanie!
W obliczu zagrożeń, w których znalazła się nasza Ojczyzna 

i Europa, rodzi się potrzeba gorącej modlitwy o pokój. 
Proszę, aby od dnia 14 lutego, kiedy obchodzimy święto 

Cyryla i Metodego, Patronów Europy, podjąć w parafiach Diecezji 
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Świdnickiej Nowennę z modlitwą do Boga o pokój. Uczyńmy to, 
prosząc przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Polski i św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny. 

Zachęcam też, aby tam gdzie to jest możliwe, towarzyszyły temu 
czyny pokutne, zwłaszcza post. 

Wszystkim, których łączy pobożna myśl o pokoju w świecie, 
z serca błogosławię.

Świdnica, 13 lutego 2022 r. 
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

4. 
ZAPROSZENIE DO MODLITWY Z OKAZJI 

XXVI DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2022

Drodzy Diecezjanie,
w Święto Ofiarowania Pańskiego – dnia 2 lutego br. – będziemy 

obchodzić XXVI Dzień Życia Konsekrowanego. Od 1997 roku, 
z inicjatywy św. Jana Pawła II, przeżywamy go jako dzień wdzięcz-
ności za obecność osób konsekrowanych i ich posługę w Kościele 
i w świecie.

W tym dniu pragniemy pomodlić się za tych, którzy swoje życie 
oddali służbie Bogu, krocząc drogą rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. Pragniemy zauważyć, jak bezcenne jest 
świadectwo i misja osób konsekrowanych.

Bardzo proszę wszystkich Diecezjan, by szczególnie w tym dniu 
otoczyć modlitwą siostry zakonne, ojców, braci, dziewice i wdowy 
konsekrowane, pustelników oraz członków instytutów życia konse-
krowanego. Prośmy o wytrwanie w powołaniu, o Boże błogosławień-
stwo dla nich, a także o nowe i liczne powołania do życia konsekro-
wanego. Proszę o tę modlitwę zwłaszcza w tych parafiach, w których 
osoby konsekrowane pełnią swoją posługę.

Osoby konsekrowane pełniące posługę w diecezji świdnic-
kiej oraz wiernych, którzy mają taką możliwość, zapraszam na 
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wspólną modlitwę do katedry świdnickiej. Eucharystię rozpocznie-
my w Święto Ofiarowania Pańskiego o godz. 12.00.

Tak jak każdego roku proszę, by przy tej okazji wesprzeć material-
nie zakony kontemplacyjne – siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji 
w Kłodzku i Ząbkowicach Śl. Już teraz, drodzy Diecezjanie, dziękuję 
wam za ofiary, jakie w tym dniu złożycie na ten cel na tacę. Wszystkie 
osoby konsekrowane polecam opiece i wstawiennictwu Matki Bożej 
Świdnickiej i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

5. 
ZAPROSZENIE NA XVIII PIELGRZYMKĘ 
MATURZYSTÓW DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ  

NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Maturzyści,
dobiega końca okres nauki w szkole średniej. Przed wami ważny 

egzamin maturalny i decyzja o dalszej drodze życia. To szczególny 
etap w waszym młodym życiu, który wiąże się z planowaniem szczę-
śliwej przyszłości, realizacją marzeń. Jako wspólnota Kościoła die-
cezji świdnickiej towarzyszymy wam, byście z pomocą Bożą dobrze 
przeżyli nadchodzący czas.

Wiemy dobrze z naszej historii, że ważne wydarzenia w życiu 
narodu Polacy wiązali z odwiedzaniem Jasnej Góry. Tam, w duchu 
wiary i dziecięcej ufności pielgrzymi przedstawiają swoje prośby 
i problemy, a także dziękują i zawierzają się Matce Najświętszej. 
Tradycyjnie przed maturą młodzież naszej diecezji pielgrzymuje do 
tej duchowej stolicy naszego Narodu. Do Niej udają się ci, którzy 
szukają u Niej rady i pomocy. Ona zaś – jak kochająca Matka – za-
wsze nas wysłuchuje i oręduje za nami u swojego Syna.

W tym szczególnym miejscu maturzyści diecezji świdnickiej 
przed tronem Maryi Królowej modlą się o światło Ducha Świętego 
na ten szczególny czas. Korzystają przy tym z okazji, aby w czasie 
gorączkowego przygotowywania się do matury, wyciszyć się trochę 
i powierzyć swoje problemy Maryi Jasnogórskiej. To bardzo ważne!
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Zapraszam was serdecznie do udziału w tej pielgrzymce. Odbędzie 
się ona w piątek 18 marca br. Najważniejszym jej punktem będzie 
Eucharystia o godz. 11.00, podczas której w kaplicy Cudownego 
Obrazu podziękujemy Panu Bogu za lata nauki szkolnej i będziemy 
prosić o potrzebne dla Was łaski na czas dalszych życiowych decy-
zji. Miejmy nadzieję, że po czasie pandemicznych ograniczeń będzie 
nam dane wspólnie spotkać się, by wysłuchać konferencji oraz wspól-
ne przeżyć Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach. Wszystkich, 
którzy przybędą na Jasną Górę proszę, by w pełni uczestniczyć we 
Mszy św. poprzez przyjęcie Jezusa w Komunii św. Warto pojednać 
się z Bogiem i bliźnimi w sakramencie pokuty w tym wyjątkowym 
miejscu, choć można to uczynić także w swojej parafii.

Jeśli to możliwe, przyjedźcie ze swoimi duszpasterzami, kate-
chetami, nauczycielami i rodzicami. Niech Matka Boża, która spo-
gląda na nas z Cudownego Obrazu pomoże nam na nowo odkryć 
skarb wiary. Niech będzie naszą Nauczycielką i Orędowniczką.

Na czas naszego wspólnego pielgrzymowania z serca wszyst-
kim błogosławię.

Wasz Pasterz
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki



IV. KALENDARIUM WYDARZEŃ  
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

STYCZEŃ
06.01.2022 W uroczystość Objawienia Pańskiego w kilkunastu 

miejscowościach diecezji świdnickiej odbyły się 
Orszaki Trzech Króli (Bardo, Głuszyca, Igliczna 
Góra, Jaroszów, Jugów, Krosnowice, Łagiewniki, 
Mieroszów, Piława Górna, Stare Bogaczowice, 
Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Walim, 
Wałbrzych i Ząbkowice Śląskie). W kilku innych 
miejscowościach (Bielawa, Bolków, Dzierżoniów, 
gmina wiejska Kłodzko, Lądek-Zdrój i Słupice) zor-
ganizowano mini orszaki lub wspólne kolędowanie. 

07-09.01.2022 Pierwsze rekolekcje w diecezji świdnickiej dla 
rodziców przeżywających żałobę po stracie dziec-
ka, pod hasłem „Ja jestem z wami”, odbyły się 
w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Bardzie. 
Adresatami byli rodzice, którzy stracili dziecko lub 
dzieci w różnych okolicznościach: w wyniku po-
ronienia, martwego urodzenia, wypadku, choroby, 
samobójstwa czy morderstwa. Prowadził je o. Piotr 
Włodyga OSB z ekipą rekolekcyjną, w skład któ-
rej wchodzą księża, psycholog i rodzice po stra-
cie dziecka z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji 
Wrocławskiej. W rekolekcjach uczestniczył także bp 
Marek Mendyk, pasterz diecezji świdnickiej, współ-
dzieląc z uczestnikami trudną rzeczywistość żałoby.

16-25.012022 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebie-
gający pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” 
rozpoczął się w diecezji świdnickiej w niedzielę 
16 stycznia. Mszy św. w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Witoszowie przewodniczył ks. prof. 
Bogdan Ferdek, przedstawiciel Arcybiskupa 
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Wrocławskiego do spraw Ekumenizmu i Dialogu 
Międzyreligijnego, z przesłaniem bpa Waldemara 
Pytla, biskupa wrocławskiego Kościoła ewangelic-
ko-augsburskiego. Tego samego dnia po południu 
odbyły się nieszpory ekumeniczne w prawosławnej 
parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy pod przewod-
nictwem ks. dra Piotra Nikolskiego, proboszcza 
prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Świdnicy, z przesłaniem ks. prof. Bogdana 
Ferdka. Z udziałem przedstawicieli różnych wy-
znań odbyły się jeszcze: nabożeństwo ekumenicz-
ne w Wyższym Seminarium Duchownym pod 
przewodnictwem ks. dra hab. Jarosława Lipniaka, 
przedstawiciela Biskupa Świdnickiego do spraw 
Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, z prze-
słaniem ks. dra Piotra Nikolskiego (20.01); nie-
szpory ekumeniczne w katedrze świdnickiej pod 
przewodnictwem biskupa seniora Ignacego Deca, 
z przesłaniem bpa Waldemara Pytla, biskupa wro-
cławskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w RP oraz na zakończenie Tygodnia nabożeństwo 
ekumeniczne w kościele pokoju, pod przewodnic-
twem bpa Waldemara Pytla, biskupa wrocławskiego 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP z prze-
słaniem bpa Adama Bałabucha.

 Nowością tegorocznego Tygodnia był ekumeniczny 
turniej sportowy w kręgle (bowling) przeprowa-
dzony w wałbrzyskiej kręgielni przy hotelu Maria 
w Wałbrzychu, w którym udział wzięli przedstawi-
ciele czterech narodów i różnych wyznań chrześci-
jańskich. Honorowy patronat nad turniejem objął 
kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady 
popierania Jedności Chrześcijan (22.02). 

23.01.2022 Trzecia Niedziela słowa Bożego obchodzona 
w Kościele powszechnym z ustanowienia papieża 
Franciszka w 2020 roku. Materiały do wykorzy-
stania duszpasterskiego zostały przygotowane 
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przez ks. Kamila Osieckiego, moderatora Dzieła 
Biblijnego w diecezji świdnickiej.

26.01.2022 Dzień postu i modlitwy ogłoszony przez abpa 
Stanisława Gądeckiego i podjęty przez Biskupa 
Świdnickiego jako odpowiedź na apel papieża 
Franciszka o modlitwę w intencji pokoju na świecie. 

31.01.2022 13. rocznica sakry biskupiej biskupa świdnic-
kiego Marka Mendyka. Modlitwa w intencji 
Pasterza Diecezji.

LUTY
02.02.2022 Diecezjalnym obchodom 26. Dnia Życia 

Konsekrowanego z udziałem sióstr zakonnych i za-
konników z terenu diecezji przewodniczył w kate-
drze świdnickiej bp Adam Bałabuch. Zaproszenie 
do modlitwy za osoby konsekrowane do wszystkich 
diecezjan skierował bp Marek Mendyk. Tradycyjnie 
w całej diecezji zbierano ofiary pieniężne, aby wes-
przeć zakony kontemplacyjne: siostry Klaryski od 
Wieczystej Adoracji w Kłodzku i Ząbkowicach Śl.

04-06.02.2022 Kolejna edycja rekolekcji powołaniowych 
dla młodzieży męskiej zatytułowanych 
„Odpowiedz(ialny)”, w gmachu WSD w Świdnicy. 
Poprowadził je ks. Piotr Gołuch, ojciec duchowny 
świdnickiego seminarium. Uczestniczyło siedmiu 
nastolatków, którym towarzyszyli alumni z roku 
propedeutycznego oraz klerycy i diakoni WSD. 
Wszyscy uczestnicy rekolekcji związani są ze służ-
bą liturgiczną w swoich parafiach.

06.02.2022 Zbiórka do puszek we wszystkich kościołach die-
cezji celem wsparcia działających sześciu jadło-
dajni dla ubogich, w których przygotowywane są 
posiłki dla ponad 1300 osób dziennie, zagrożonych 
zamknięciem z powodu drastycznego wzrostu 
cen gazu.

11.02.2022 30. Światowy Dzień Chorego w Kościele przebiega-
jący pod hasłem: „Miłosierdzie, bliskość i pomoc”, 



  KALENDARIUM WYDARZEŃ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 79

z racji panujących nadal obostrzeń epidemicznych, 
odbywał się w parafiach. 

11-13.02.2022 Zimowa tura rekolekcji dla katechetów w strzegom-
skim klasztorze sióstr elżbietanek, które poprowadził 
redemptorysta o. Mirosław Grakowicz CSSR, ku-
stosz sanktuarium MB Strażniczki Wiary w Bardzie. 
Rekolekcje zakończyły się Mszą św. sprawowaną 
przez bpa Marka Mendyka.

14.02.2022 Rozpoczęcie kolejnej tury katechez Drogi 
Neokatechumenalnej w kościele pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Świdnicy.

14.02.2022 Mszą św. w parafii pw. MB Królowej Polski na 
Osiedlu Młodych w Świdnicy, pod przewodnic-
twem i z kazaniem bpa seniora Ignacego Deca, upa-
miętniono 81. rocznicę pierwszej masowej wywózki 
Polaków na Syberię. Obchody tej rocznicy odbyły 
się także w Dzierżoniowie i Wałbrzychu. 

18.02.2022 Spotkanie dekanalnych duszpasterzy Służby 
Liturgicznej w Centrum Edukacji Katolickiej 
w Świdnicy poświęcone ustaleniu kalendarza i pro-
gramu formacyjnego na drugie półrocze 2022 roku. 
Pojawił się także temat troski o powołania (ks. Piotr 
Gołuch). W spotkaniu, któremu przewodniczył 
ks. Krzysztof Ora, diecezjalny duszpasterz Służby 
Liturgicznej, uczestniczył także bp Marek Mendyk, 
który zaprosił ministrantów, lektorów i ceremonia-
rzy na pielgrzymkę na Górę Igliczną zaplanowaną 
na 4 czerwca 2022 r. 

18-19.02.2022 Nocne czuwanie na Jasnej Górze, organizowa-
ne od kilku lat w trzeci piątek lutego przez ojców 
paulinów z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Świdnicy. Spotkanie u Jasnogórskiej Matki, 
które było dziękczynieniem za beatyfikację kard. 
Stefana Wyszyńskiego, rozpoczęło się Apelem 
Jasnogórskim. Mszy św. o północy przewodniczył 
bp senior Ignacy Dec. Czuwanie zakończyło się 
nad ranem śpiewem Godzinek o Niepokalanym 
Poczęciu NMP. 
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19.02. 2022 Spotkanie konsultacyjne dla koordynatorów grup 
parafialnych w parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Bielawie (na półmetku prac synodalnych w die-
cezji). Wraz z diecezjalnym zespołem diecezjalnym 
w spotkaniu uczestniczył bp Marek Mendyk. W su-
mie udział wzięło ponad 120 osób z całej diecezji. 

21-23.02.2022 W domu rekolekcyjnym diecezji świdnickiej 
w Bardzie odbyły się trzydniowe ogólnopolskie re-
kolekcje pod hasłem „Odbudować źródła nadziei” 
dla diecezjalnych asystentów kościelnych Akcji 
Katolickiej. Przewodniczył im bp Marek Mendyk, 
krajowy asystent AK, a część warsztatową poprowa-
dził ks. Zbigniew Kucharski, dyrektor Młodzieżowej 
Agencji Informacyjnej (MAIKA). Podjęto również 
temat wznowienia w Wielkim Poście rozpowszech-
niania akcji „Crucem Tuam”, mającej na celu pod-
kreślanie obecności krzyża w przestrzeni publicznej. 
W rekolekcjach udział wzięli kapłani z trzynastu 
polskich diecezji. 

26-27.02.2022 Udział w ogólnopolskiej inicjatywie modlitewnej 
„Noc walki o błogosławieństwo dla Polski” w na-
szej diecezji zgłosiło 12 parafii. Wybuch wojny na 
Ukrainie sprawił, że do intencji nocnego czuwania 
została włączona także prośba o pokój u wschodnich 
sąsiadów Polski. Pierwszą parafią, która podjęła apel 
ks. Dominika Chmielewskiego, założyciela wspól-
noty „Wojownicy Maryi” i inicjatora akcji, była 
parafia pw. św. Mikołaja w Świerkach. Czuwanie 
trwało od godz. 21.00 do 5.00 rano. Uczestniczył 
w nim bp Marek Mendyk. Ponadto modlitewny 
szturm do nieba odbył się w jeszcze w następu-
jących kościołach diecezji: Wniebowzięcia NMP 
w Bielawie, Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, 
MB Różańcowej w Kłodzku, św. Bartłomieja 
w Kudowie-Zdroju-Czermnej, św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu, św. Jana 
Chrzciciela w Piekarach, św. Doroty w Radkowie, 
św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, Podwyższenia 
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Krzyża Świętego w Wałbrzychu i św. Michała 
Archanioła w Wirach i w sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Starym Wielisławiu.

27.02.2022 Nabożeństwo słowa Bożego w świdnickiej katedrze 
pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, będą-
cego odpowiedzią na rozpoczętą przez Rosję wojnę 
przeciwko Ukrainie. W modlitwie uczestniczyli 
m.in. bp senior Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, 
duchowieństwo miasta Świdnicy, alumni WSD 
wraz z moderatorami, siostry zakonne i wierni 
świeccy. Na zakończenie nabożeństwa ks. Radosław 
Kisiel, dyrektor diecezjalnej Caritas, poinformował 
o dotychczasowej pomocy udzielonej uchodźcom 
z Ukrainy (m.in. udostępniono Dom Samotnej Matki 
w Pieszycach, Dom Opieki nad Osobami Starszymi 
„Poranek” w Zagórzu Śl. oraz jadłodajnie).

MARZEC
01.03.2022 W Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych w wielu 

miejscach naszej diecezji modlono się w intencji 
tych, którzy oddali życie za ojczyznę w powojen-
nej Polsce.

02.03.2022 W Środę Popielcową miał miejsce Dzień skupienia 
dla pracowników Świdnickiej Kurii Biskupiej po-
prowadzony przez bpa Marka Mendyka.

02.03.2022 Rozpoczęcie drugiej edycji w diecezji świdnickiej 
krucjaty modlitewnej „960 godzin dla Rodzin”, pod 
patronatem Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin.

04.03.2022 Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzysta-
nia seksualnego małoletnich. Nabożeństwo Drogi 
krzyżowej po raz szósty poprowadził ks. Krzysztof 
Iwaniszyn, duszpasterz ds. ochrony dzieci i młodzie-
ży w diecezji świdnickiej. W nabożeństwie uczestni-
czył bp Adam Bałabuch, który następnie przewodni-
czył Mszy św. 

05.03.2022 Diecezjalny wielkopostny dzień skupienia dla orga-
nistów poprowadzony przez bpa Marka Mendyka 
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w parafii katedralnej. Wykład do uczestników spo-
tkania wygłosiła p. Marta Moneta. W spotkaniu 
uczestniczył ks. Piotr Ważydrąg, diecezjalny dusz-
pasterz muzyków kościelnych oraz p. Kacper Birula, 
dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego.

06.03.2022 Dziesiąta edycja biegu Tropem Wilczym w diece-
zji świdnickiej, organizowanego przez Fundację 
„Wolność i Demokracja”, pod honorowym 
patronatem bpa Marka Mendyka, odbyła się 
w 23 miejscowościach diecezji (m.in. Bielawa, 
Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Duszniki-Zdrój, 
Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jaroszów, Kamieniec 
Ząbkowicki, Kudowa-Zdrój, Międzylesie, Polanica-
Zdrój, Strzegom, Szczytna, Świdnica, Świebodzice, 
Udanin, Złoty Stok i Żarów. 

09.03.2022 Diecezjalny etap XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Teologii Katolickiej pod hasłem: „Oblicza 
Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”, 
organizowanej przez diecezję płocką. Do zmagań 
na etapie diecezjalnym przystąpiło 38 uczniów 
z 22 szkół ponadpodstawowych, najwięcej (14) ze 
szkół wałbrzyskich. Laureatkami etapu diecezjalne-
go zostały uczennice z dwóch liceów świdnickich: 
Antonina Teuerle (I miejsce) z II LO oraz Karolina 
Fałat (II miejsce) z I LO, które będą brały udział 
w etapie ogólnopolskim. Z uczestnikami Olimpiady 
i katechetami spotkał się bp Marek Mendyk. 

12.03.2022 Doroczny wielkopostny dzień skupienia dla nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, któremu 
przewodniczył bp Marek Mendyk, zgromadził 
w strzegomskiej bazylice 92 szafarzy. Uczestnicy 
dnia skupienia zebrali ofiary pieniężne, które jako 
jałmużnę przekazali na rzecz strzegomskim elżbie-
tanek, goszczących w swoim domu 70 uchodźców 
z Ukrainy.

17.03.2022 VIII edycja diecezjalnego konkursu misyjnego orga-
nizowanego przez referat misyjny ŚKB dla uczniów 
szkoły podstawowej poświęcona była misyjnej 
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działalności ks. Krzysztofa Zębika, kombonianina, 
pochodzącego z diecezji świdnickiej, ale posługu-
jącego w krajach afrykańskich (najpierw w Kenii, 
obecnie w Sudanie). Uczestników konkursu powi-
tał bp Marek Mendyk, a następnie wręczył nagro-
dy i dyplomy. Zwycięzcami zostali: Małgorzata 
Zielonka z Goczałkowa (I miejsce), Szymon 
Litwińczuk ze Świdnicy (II miejsce) i Jagoda 
Puchalska z Bystrzycy Kłodzkiej (III miejsce). Na 
spotkanie z uczestnikami konkursu i ich opiekunami 
przybyła p. Urszula Zębik, mama ks. Krzysztofa, 
która opowiedziała o sytuacji w krajach, w których 
posługuje jej syn.

18.03.2022 XVIII edycja pielgrzymki maturzystów na Jasną 
Górę, organizowanej corocznie przez ks. Marka 
Korgula, dyrektora Wydziału Katechetycznego, 
której przewodniczył bp Marek Mendyk. 400 ma-
turzystów, 26 katechetów i nauczycieli z 26 szkół 
z diecezji świdnickiej uczestniczyło we Mszy 
św. w Kaplicy Jasnogórskiej. Wysłuchali także wy-
kładu ks. Pawła Antosiaka, kapłana diecezji świd-
nickiej oddelegowanego do pracy w Stowarzyszeniu 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz przeżyli nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. 

24.03.2022 W Centrum Edukacji Katolickiej w Świdnicy 
odbyła się wiosenna edycja szkolenia liturgiczno-
-pastoralnego dla fotografów i operatorów sprzętu 
audiowizualnego obsługujących wydarzenia litur-
giczne w parafiach organizowana przez Wydział 
Duszpasterski ŚKB. Z uczestnikami szkolenia zaję-
cia prowadzili ks. Dominik Ostrowski, rektor WSD 
i ks. Daniel Marcinkiewicz, rzecznik prasowy ŚKB.

25.03.2022 18. rocznica ustanowienia diecezji świdnickiej 
zbiegła się z wydarzeniem zawierzenia Rosji 
i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP przez papieża 
Franciszka. W łączności z Ojcem Świętym bp Marek 
Mendyk dokonał aktu zawierzenia w katedrze świd-
nickiej, a następnie przez modlitwę różańcową, 
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odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Mszę 
św. modlił się o pokój na całym świecie, a szczegól-
nie o zakończenie wojny na Ukrainie. 

 18 rocznica sakry biskupiej i ingresu do katedry 
świdnickiej bpa Ignacego Deca, pierwszego bisku-
pa świdnickiego.

25-26.03.2022 Kolejna edycja nabożeństwa „24 godziny dla Pana 
w piątek przed IV Niedzielą Wielkiego Postu. 
Miejscem całodobowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, był kościół pw. św. Józefa Oblubieńca 
w Świdnicy, w którym według ustalonego porządku 
na modlitewnym czuwaniu trwali przedstawiciele 
wszystkich parafii świdnickich, a także nadzwyczaj-
ni szafarze Komunii Świętej, członkowie Bractwa 
Świętego Józefa oraz klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego z moderatorami. Szczególną intencją 
tegorocznego nabożeństwa była modlitwa o pokój.

26.03.2022 Turniej tenisa stołowego i mistrzostwa szachowe 
dla ministrantów z diecezji świdnickiej w Centrum 
Kultury i Turystyki w Ząbkowicach Śl. Zawody 
poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi, 
koncelebrowana m.in. przez ks. Krzysztofa Ora, 
diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej 
i ks. Krzysztofa Farona, miejscowego wikariusza 
i organizatora turnieju.

31.03.2022 Druga rocznica ustanowienia bpa Marka Mendyka 
biskupem diecezji świdnickiej.



V. DOKUMENTY ŚWIDNICKIEJ KURII 
BISKUPIEJ

1.  
ZOBACZYLIŚMY JEGO GWIAZDĘ NA WSCHODZIE 

I PRZYSZLIŚMY ODDAĆ MU POKŁON (MT 2, 2) 

OBCHODY TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ  
CHRZEŚCIJAN W DIECEZJI

Niedziela 16 stycznia – godz. 12.00 – Witoszów Dolny, parafia 
pw. Nawiedzenia NMP – Msza Święta na rozpoczęcie Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod przewodnictwem ks. prof. 
Bogdana Ferdka, przedstawiciela Arcybiskupa Wrocławskiego do 
spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego z przesłaniem bpa 
Waldemara Pytla, biskupa wrocławskiego Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego w RP oraz bpa Ryszarda Bogusza biskupa seniora 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP.
Niedziela 16 stycznia – godz. 17.00 – Świdnica, prawosławna pa-
rafia pw. św. Mikołaja Cudotwórcy: Nieszpory ekumeniczne pod 
przewodnictwem ks. dra Piotra Nikolskiego z przesłaniem ks. prof. 
Bogdana Ferdka, przedstawiciela Arcybiskupa Wrocławskiego do 
spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego.
Poniedziałek 17 stycznia – godz. 17.00 – Grodziszcze, parafia 
pw. św. Anny – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Wtorek 18 stycznia – godz. 9.00 – Dobromierz, parafia pw. św. Michała 
Archanioła – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Wtorek 18 stycznia – godz. 17.30 – Stanowice, parafia 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msza św. z formularza o jed-
ność chrześcijan.
Środa 19 stycznia – godz. 15.00 – Strzegom, bazylika pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
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Środa 19 stycznia – godz. 18.00 – Wałbrzych, parafia pw. św. Barbary 
– Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Czwartek 20 stycznia – godz. 7.00 – Świdnica, Wyższe Seminarium 
Duchowne – Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem 
ks. Jarosława Lipniaka – przedstawiciela Biskupa Świdnickiego 
do spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego z przesła-
niem ks. dra Piotra Nikolskiego z Proboszcza prawosławnej parafii 
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy.
Czwartek 20 stycznia – godz. 8.00 – Świebodzice, parafia 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – Msza św. z formularza o jed-
ność chrześcijan.
Czwartek 20 stycznia – godz. 18.00 – Kudowa-Zdrój, parafia 
pw. św. Bartłomieja – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Czwartek 20 stycznia – godz. 18.30 – Świdnica, para-
fia pw. św. Andrzeja Boboli – Msza św. z formularza o jed-
ność chrześcijan.
Piątek 21 stycznia – godz. 8.00 – Bystrzyca Górna, parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Msza św. z formula-
rza o jedność chrześcijan.
Piątek 21 stycznia – godz. 15.00 – Wałbrzych, parafia 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – Msza św. z formularza o jed-
ność chrześcijan.
Sobota 22 stycznia – godz. 10.30 – Ścinawka Średnia, para-
fia pw. św. Marii Magdaleny – Msza św. z formularza o jed-
ność chrześcijan.
Sobota 22 stycznia – godz. 18.00 – Świdnica, parafia pw. Zesłania 
Ducha Świętego – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Sobota 22 stycznia – godz. 18.00 – Wałbrzych, parafia pw. Aniołów 
Stróżów – Msza św. z formularza o jedność chrześcijan.
Sobota 22 stycznia – godz. 18.00 – Stronie Śląskie, parafia pw. Matki 
Bożej Królowej Polski i św. Maternusa – Msza św. z formularza 
o jedność chrześcijan.
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Sobota 22 stycznia – godz. 18.30 – Wałbrzych, Hotel Maria – eku-
meniczny turniej sportowy w kręgle.
Niedziela 23 stycznia – godz. 9.00 – Nowa Ruda-Słupiec, para-
fia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Msza św. z formularza 
o Jedność Chrześcijan.
Niedziela 23 stycznia – godz. 11.00 – Bardo Śląskie, bazylika 
pw. Nawiedzenia NMP – Msza św. z formularza o jedność chrześci-
jan na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność z przesłaniem diako-
na Dariusza Pacana z Kościoła zielonoświątkowego.
Niedziela 23 stycznia – godz. 12.00 – Szczawno-Zdrój, parafia 
pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Msza św. z for-
mularza o Jedność Chrześcijan.
Niedziela 23 stycznia – godz. 12.30 – Kłodzko, parafia 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Msza św. z formularza 
o Jedność Chrześcijan.
Niedziela 23 stycznia – godz. 17.00 – Świdnica, katedra 
pw. Świętych Stanisława i Wacława – Nieszpory ekumeniczne 
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod przewodnic-
twem bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, z przesłaniem bp. 
Waldemara Pytla – Biskupa Wrocławskiego Kościoła Ewangelicko 
– Augsburskiego w RP.
Niedziela 23 stycznia – godz. 18.00 – Dzierżoniów, parafia 
pw. Chrystusa Króla – Msza św. z formularza o Jedność Chrześcijan.
Poniedziałek 24 stycznia – godz. 17.00 – Wałbrzych, parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Msza 
św. z formularza o Jedność Chrześcijan.
Poniedziałek 24 stycznia – godz. 17.00 – Żelazno, parafia 
pw. św. Marcina – Msza św. z formularza o Jedność Chrześcijan.
Wtorek 25 stycznia – godz. 17.00 – Świdnica, Kościół Pokoju 
– Nabożeństwo ekumeniczne na zakończenie Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan pod przewodnictwem bpa Waldemara Pytla, 
biskupa wrocławskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP 
z przesłaniem bpa Adama Bałabucha.
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2. 
ZIMOWE REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

Drodzy Katecheci, 
Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej informuje, 

że – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – zimowe rekolekcje dla 
katechetów odbędą się w dniach 11-13 lutego 2022 r. w domu reko-
lekcyjnym Sióstr Elżbietanek w Strzegomiu, ul. ks. Prał. Stanisława 
Siwca 3.

Przypominam o obowiązku uczestnictwa każdego katechety w ta-
kich rekolekcjach raz na 3 lata. Osoby mające pragnienie częstszego 
udziału w rekolekcjach zapraszamy w każdym czasie.

Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 15.00, 
a kończą w ostatnim po obiedzie – ok. godz. 15.00. Nie jest to dzień 
skupienia, ale rekolekcje, dlatego katecheta powinien wziąć udział 
w całości ćwiczeń. Nie przewidujemy tzw. „rekolekcji z dojazdu”. 
W programie przewidziana jest m.in. codzienna Eucharystia z homi-
lią, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa, medytacja, konferencje 
ascetyczne, okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, 
a także spotkanie poświęcone aktualnym sprawom katechetycznym. 
Rekolekcje poprowadzi: o. Mirosław Grakowicz CSsR – kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie.

Prosimy zabrać ze sobą śpiewniki (ew. książeczki do nabo-
żeństwa), Liturgię Godzin, różaniec, Pismo Święte, notatniki 
i przybory do pisania. Mile widziane są instrumenty muzyczne. Na 
zakończenie katecheci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie 
w rekolekcjach formacyjno-szkoleniowych. Udział w rekolek-
cjach należy zgłaszać najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 r. wyłącznie 
w Wydziale Katechetycznym Kurii Świdnickiej (nie do sióstr!!!): tel. 
(74) 85 64 404 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 lub 
pocztą elektroniczną: katecheza@diecezja.swidnica.pl .

Prosimy, aby dobrze się zastanowić, podjąć decyzję i nie wyco-
fywać się w ostatniej chwili z udziału w rekolekcjach (względy or-
ganizacyjne). Koszty będą kształtowały się w zależności od liczby 
uczestników (raczej nie mniej niż 200 zł od osoby – wiadomo, że 
wzrosły wszelkie koszty i opłaty). Następne rekolekcje odbędą się na 
początku wakacji letnich.
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Przed przyjazdem na rekolekcje należy mieć pewność co do swo-
jego stanu zdrowia (brak zakażenia), braku kontaktów z osobami 
będącymi nosicielami wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z obowiązują-
cymi na dziś przepisami, osoby przebywające w pomieszczeniach 
zamkniętych powinny być zaszczepione (chyba, że istnieją przeciw-
wskazania medyczne do szczepienia). W przypadku skierowania na 
kwarantannę po zapisaniu się na rekolekcje, należy niezwłocznie 
powiadomić Wydział Katechetyczny o niemożności uczestniczenia 
w rekolekcjach.

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

3. 
SPOTKANIE DLA ORGANISTÓW DIECEZJI 

ŚWIDNICKIEJ

Świdnica, 5 marca 2022 r.

W dniu 5 III (sobota) o odbędzie się spotkanie wszystkich or-
ganistów posługujących w diecezji świdnickiej z udziałem bpa 
Marka Mendyka.

W programie: 
10.30 – (aula w domu parafialnym katedry) – słowo Biskupa 

Świdnickiego; poczęstunek;
11.00 –  okolicznościowa konferencja – mgr Marta Moneta
 przygotowanie do liturgii
12.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa Marka 

Mendyka

Składka: 20 zł (wpłata na miejscu)
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 2 III br. na adres: duszpa-
sterstwo@diecezja.swidnica.pl

Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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4. 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE KOORDYNATORÓW 

I UCZESTNIKÓW GRUP SYNODALNYCH

Bielawa, 19 lutego 2022 r.

Wszystkich koordynatorów, a także zainteresowanych uczestni-
ków grup synodalnych spotykających się w ramach trwającego die-
cezjalnego etapu Synodu o synodalności ogłoszonego przez papieża 
Franciszka zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, któ-
re odbędzie się 19 lutego br. (sobota) w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Bielawie.

Chętni koordynatorzy, uczestnicy grup synodalnych do udziału 
w spotkaniu proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: duszpaster-
stwo@diecezja.swidnica.pl z tytułem: „zgłoszenie – spotkanie kon-
sultacyjne” do 7 II br.

Program spotkania:
10.00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka, 

Biskupa Świdnickiego
11.00 – kawa, herbata
11.15 – spotkanie konsultacyjne (m.in. konferencja, wymiana do-

świadczeń, pytania i odpowiedzi itp.)
13. 00 – zakończenie

Ks. Krzysztof Ora
Przewodniczący

Diecezjalnego Zespołu Synodalnego
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5. 
PROGRAM XVIII PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW 

DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra 18 marca 2022 r.

11.00 – Eucharystia w kaplicy Cudownego Obrazu pod przewod-
nictwem i z homilią bpa Marka Mendyka – Akt oddania 
się Maturzystów Diecezji Świdnickiej opiece Matce Bożej 
Jasnogórskiej (młodzież) – Akt zawierzenia Maturzystów 
Diecezji Świdnickiej Matce Bożej Jasnogórskiej (biskup)

 Czas na posiłek
13.15 – recepcja grup 
 konferencja w auli ojca Kordeckiego
14.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
15.30 – Zakończenie pielgrzymki

Drodzy Księża Proboszczowie,
powyższe zaproszenie na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów 

na Jasną Górę należy odpowiednio wcześniej przekazać wiernym 
podczas komunikatów duszpasterskich i zachęcić młodzież do udzia-
łu w pielgrzymce. Warto zaprosić wiernych do modlitwy w intencji 
tegorocznych maturzystów.

Drodzy Katecheci,
powyższe zaproszenie na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów 

na Jasną Górę należy odpowiednio wcześniej przekazać młodzieży 
podczas katechezy i zachęcić ją do udziału w pielgrzymce.

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

Ks. Marek Korgul
Wikariusz Biskupi ds. Katechezy
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6. 
SZKOLENIE LITURGICZNO-PASTORALNE DLA 

FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW SPRZĘTU 
AUDIOWIZULANEGO

Świdnica, 24 marca 2022 r. 

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje 
szkolenie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego obej-
mujące zagadnienia liturgiczno-pastoralne. 

Udział w szkoleniu potwierdzony stosownym dokumentem będzie 
stanowić podstawę do dokumentowania w miejscach kultu celebracji 
liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego. Licencja poświadczają-
ca udział w szkoleniu będzie wydana na okres 10 lat.

W szkoleniu mogą brać udział osoby z terenu całej Polski.

Termin szkolenia: 24 marca 2022 r. – czwartek (w przypadku re-
strykcji sanitarnych uniemożliwiających szkolenie zgłoszeni 
uczestnicy zostaną powiadomieni o nowym terminie).

Czas trwania szkolenia: godz. 16.00–19.00 
Miejsce: Centrum Edukacji Katolickiej, pl. Wojska Polskiego 2,  

58-100 Świdnica

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, proszone są o zgła-
szanie się do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej 
(poniedziałek-piątek; godz. 9.00-14.00) pod nr tel. 74 85 64 413 bądź 
na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl do dnia 21 marca 
2022 r. 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



VI. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  
AGEND ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

1. 
SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA 

KANCELARII KURII BISKUPIEJ W 2021 ROKU

Wydział W Kancelarii Kurii realizowano na bieżąco zadania wy-
nikające z przepisów prawa kanonicznego, Regulaminu Świdnickiej 
Kurii Biskupiej, wskazań Biskupa Świdnickiego, Moderatora Kurii 
oraz Kanclerza (do czerwca – ks. dra Stanisława Chomiaka, od lipca 
– ks. dra Arkadiusza Chwastyka).

W Kancelarii przyjmowano bieżącą korespondencję, rozdzielano 
ją wg kompetencji Wydziałów/Referatów, sporządzano i wysyłano 
akta kurialne, archiwizowano sprawy zakończone (w archiwum bie-
żącym i archiwum tajnym).

W Dzienniku Podawczym w Notariacie zarejestrowano pozycji: 1507.
Dyspens od zapowiedzi udzielono: 51.
Apostazji w Polsce przyjęto i przekierowano na parafie: 143.
Apostazji zza granicy przyjęto i przekierowano na parafie: 126.
Reskryptów zmian metrykalnych wydano: 78.
Zezwoleń na zawarcie małżeństwa udzielono: 47.
Dekretów wydano: 342.
Błogosławieństw jubileuszowych wydano: 229.
Koordynowano wysyłkę życzeń świątecznych i okolicznościowych.
Sporządzono komplet nowych pieczęci kurialnych (poprzed-

nie zlikwidowano).

Kanclerz i notariusz przeprowadzili wiele rozmów osobistych oraz 
telefonicznych dotyczących zgłaszanych spraw. Ważniejsze kwestie 
były referowane na bieżąco Biskupowi Świdnickiemu. Niektóre 
wymagały zajęcia stanowiska w imieniu Kurii oraz podjęcia wyja-
śnień lub interwencji. W sprawach wniesionych na forum państwowe 
Kanclerz współpracował z kilkoma mecenasami.
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Kanclerz uczestniczył w konferencjach dziekańskich i rejono-
wych, przedstawiając bieżące komunikaty i wyjaśnienia.

Sekretarz Biskupa Świdnickiego zapewniał bieżącą obsługę me-
rytoryczną, organizacyjną i techniczną sekretariatu Księdza Biskupa.

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Arkadiusz Chwastyk

Kanclerz

2. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU 

DUSZPASTERSKIEGO ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ 
ZA ROK 2021

Wydział W roku 2021 r. Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii 
Biskupiej, poza systematyczną pracą związaną z prowadzeniem bie-
żącej korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej, przyjmo-
waniem interesantów, udziałem w ogólnopolskich spotkaniach dyrek-
torów wydziałów duszpasterskich, realizował następujące zadania:
• organizacja i przebieg konferencji dziekańskich i rejonowych 

duchowieństwa; 
• organizacja i przebieg spotkań diecezjalnej rady duszpasterskiej 

(10 IX 2021);
• zebranie i opracowanie danych z terenu diecezji dotyczących ilo-

ści udzielonych sakramentów styczeń 2021); 
• opracowanie statystyk prowadzonych przez Instytut Statystyki 

Kościoła Katolickiego (dominicantes, communicantes – wrzesień-
-listopad 2021);

• koordynacja i redakcja raportu w związku z wizytą ad limina (sty-
czeń-czerwiec 2021);

• koordynowanie zamieszczania aktualności i zapowiedzi na stronie 
internetowej diecezji;

• stała współpraca z duszpasterzami specjalistycznymi i referen-
tami poszczególnych referatów Świdnickiej Kurii Biskupiej 
w związku z podejmowanymi przez nich inicjatywami o zasięgu 
ogólnodiecezjalnym; 
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• obsługa sekretariatu wydarzeń organizowanych przez różne re-
feraty (np.: korespondencja w ramach studium wikariuszowsko-
-proboszczowski; dekrety dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej; zebranie materiałów do wydania legitymacji kapłańskich; 
współpraca z drukarnią „Edytor”);

• współpraca z kustoszami sanktuariów maryjnych na terenie diece-
zji (m.in. udział w organizacji obchodów 40-lecia zamachu na ży-
cie św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdrój, przygotowanie dożynek 
diecezjalnych w Wambierzycach);

• organizacja pieszych pielgrzymek (pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki Bożej Rady w Sulistrowiczkach) 
i rowerowych (m.in. Świdnica-Bardo, Świdnica-Sulistrowiczki; 
Świdnica-Wambierzyce);

• współpraca przy organizacji pielgrzymki mężczyzn do 
Sanktuarium św. Józefa w Bolesławowie;

• organizacja wydarzeń związanych z inicjatywami ogólnokościel-
nymi, ogólnopolskimi, lokalnymi (np.: nabożeństwo pokutne 
„24 godziny dla Pana”; Rok św. Józefa; organizacja wyjazdu 
związanego z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego – 12 IX 
2021; miejska droga krzyżowa w Wielkim Poście i miejska proce-
sja różańcowa – Świdnica – 23 X 2021);

• koordynacja spotkań synodalnych i prowadzenie sekretaria-
tu związanego z etapem diecezjalnym Synodu Biskupów (od 
17 IX 2021);

• udział w przygotowaniach, organizacji i przebiegu Dni Papieskich 
w Świdnicy (maj i październik 2021);

• organizacja i przebieg XI Kongresu Małżeństw (1-3 X 2021);
• organizacja i przebieg Rekolekcji Diecezjalnych (18-21 XI 2021);
• organizacja i przebieg Forum Rad Parafialnych (11 IX 2021);
• koordynacja i udział w kwartalnych modlitwach ekumenicznych 

o pokój i za prześladowanych chrześcijan (Świdnica);
• koordynacja dyżuru spowiedników w konfesjonale stałym 

w katedrze;
• koordynacja obsługi kaplicy górskiej na Wielkiej Sowie 

(okres wakacyjny);
• koordynacja pokazów filmowych (filmy: „Fatima” i „Nędzarz 

i Madame”);
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• wizytacje kancelaryjne poprzedzające wizytacje kanoniczne para-
fii przez bpa Adama Bałabucha;

• koordynacja diecezjalnego duszpasterstwa Służby Liturgicznej 
oraz prowadzenie diecezjalnej szkoły ceremoniarza (spotkania 
duszpasterzy, rekolekcje).

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Krzysztof Ora

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ŚKB

3. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU 

KATECHETYCZNEGO ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 
31.08.2021 r.

2. Na terenie diecezji znajdowało się w tym okresie 528 placówek 
oświatowych, w tym:

• przedszkola – 182
• szkoły podstawowe – 214 
• szkoły ponadpodstawowe – 98 (32 LO, 33 technika, 33 szko-

ły branżowe)
• szkoły specjalne – 34 
• przedszkola i szkoły katolickie – 15 
• placówki im. Jana Pawła II – 15.

3. W diecezji świdnickiej katechizowało ogółem 418 katechetów, 
w tym:

• księży, diakonów i zakonników – 119 +3 + 15 = 137 
• sióstr zakonnych – 30
• katechetów świeckich – 251 (kobiet: 201, mężczyzn: 50)
• na urlopach (macierzyńskie lub zdrowotne) – 9.
Według stopni naukowych:
• z doktoratem – 8
• z licencjatem z teologii – 25
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• z magisterium – 372
• z licencjatem zawodowym – 6
• po studiach podyplomowych z teologii – 1
• po kolegium teologicznym – 6
Według stopni awansu zawodowego:
• stażyści – 28
• nauczyciele kontraktowi – 83
• nauczyciele mianowani – 149
• nauczyciele dyplomowani – 158

4. Z ankiet przekazanych przez katechetów i księży proboszczów wy-
nika, że w roku sprawozdawczym katechezą objętych było 60 057 na 
73 221 uczniów (82,02% – spadek o 6% w stosunku do ubiegłego 
roku szkolnego). Frekwencja wśród przedszkolaków wynosi 82,8% 
(wzrost o 4%). W szkołach podstawowych na katechezę uczęszcza 
92,3% dzieci (spadek o ok. 3%), w liceach i technikach 52% (spadek 
o 17% w stosunku do ubiegłego roku), w szkołach branżowych: 53% 
uczniów (spadek o 18%), a w szkołach specjalnych – 93 (spadek 
o 3%).

5. Z końcem roku szk. 2020/21 na emeryturę odeszło 4 katechetów. 
19 osób rozpoczęło pracę katechetyczną w naszej diecezji.

6. W okresie sprawozdawczym w Wydziale zatrudnieni byli: ks. 
dr Marek Korgul – dyrektor iks. dr Damian Fleszer – wizytator 
diecezjalny. Ks. mgr-lic. Damian Mroczkowski przebywał na urlo-
pie naukowym. Ściśle współpracowało z Wydziałem 4 wizytato-
rów rejonowych.

7. Działalność Wydziału obejmowała w okresie sprawozdawczym:
• przyjmowanie interesantów,
• wizytowanie katechetów w szkołach (ograniczone ze względu 

na pandemię),
• załatwianie spraw bieżących i interwencje związane z pracą ka-

techetów w szko-łach oraz współpracą z parafią zatrudnienia,
• współpracę z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty i instytucjami 

zajmującymi się sprawami oświaty,
• bieżącą korespondencję,
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• rozprowadzanie materiałów dla księży proboszczów 
i katechetów,

• organizowanie rekolekcji i szkoleń dla katechetów.

W szczególności:
a) Załatwianie zgłaszanych w biurze lub telefonicznie spraw, 

podejmowanie interwencji, przyjmowanie interesantów. 
Udzielane były odpowiedzi na kwestie poruszone w korespon-
dencji pocztą elektroniczną (e-mail).

b) Przygotowywanie i omówienie komunikatów:
• na konferencje rejonowe na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego (31.08; 5.09; 7.09.2020 r.);
• na konferencje księży dziekanów (3.12.2020 r.; 9.02., 

15.06.2021 r.).
c) Organizacja Konferencji rejonowej dla katechetów świeckich 

i sióstr zakonnych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2019/2020 w Bardzie – 31.08.2019 r.; udział w konferencjach 
rejonowych dla księży w Kłodzku – 29.08. i w Wałbrzychu – 
30.08. 2019 r.

d) Organizacja rekolekcji dla katechetów:
• 28-30 czerwca 2021 r. – Polanica-Zdrój (prowadził ks. prof. 

Włodzimierz Wołyniec – rektor PWT).
Podczas rekolekcji katecheci uczestniczyli w spotkaniu z dyrek-

torem i wizytatorem Wydziału Katechetycznego. Łącznie w rekolek-
cjach wzięło udział 60 katechetów.

8. Organizacja i propozycje szkoleń dla katechetów w ramach do-
skonalenia zawodowego (ze względu na pandemię odbywały się one 
głównie on-line):

• 27.09.2020 r. – Warsztaty misyjne;
• 14.11.2020 r. – warsztaty Pro-life – Fundacja „Małych Stópek”;
• 8-10.03.2021 r. – seminarium: Rysunkowa katecheza, czyli my-

ślenie wizualne w katechezie szkolnej (z wykorzystaniem narzę-
dzi TIK) (I i II część);

• 9.03.2021 r. – seminarium: Tworzenie materiałów dźwięko-
wych, jako bazy w procesie przygotowania materiałów multi-
medialnych wykorzystywanych w katechezie;
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• 11.03.2021 r. – seminarium: Rola katechezy w odkrywaniu po-
wołania misyjnego;

• 12-13.03.2021 r. – XIX Ogólnopolskie Sympozjum 
Katechetyczne: Kryzys czy szansa? Katecheza w post-pande-
micznym świecie;

• 8.04.2021 r. – seminarium: Wybrane metody pracy z Pismem 
Świętym w katechezie specjalnej;

• 14.04.2021 r. – seminarium: Wybrane metody pracy z Pismem 
Świętym na lekcjach religii;

• 16.04.2021 r. – Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 
organizowane pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków 
Polskich: Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty 
– między przeszłością a teraźniejszością;

• 20.04.2021 r. – seminarium: Przygotowanie pomocy dydak-
tycznych do pracy z uczniami z różnorodnymi niepełnospraw-
nościami, zaburzeniami w rozwoju fizycznym oraz problemami 
psychicznymi na katechezie;

• 7.06.2021 r. – szkolenie: Nowe Dyrektorium o katechizacji – 
wsparciem współ-czesnego katechety (zdalne);

• 9.06.2021 r. – seminarium: Obraz w oczach dziecka 
i ilustratora;

• 16 czerwca 2021 r. – szkolenie dotyczące awansu zawodowe-
go na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego: Świdnica 
(WSD – CEK).

9. Opracowanie Kalendarium Katechetycznego na rok 2020/2021.

10. Opracowanie Schematyzmu Katechetycznego na rok 2020/2021.

11. Opracowanie dotyczące katechezy w diecezji świdnickiej 
w związku z wizytą Ad limina Apostolorum.

12. Sporządzenie i uzupełnianie na bieżąco dokumentacji w biurze 
Wydziału: akt personalnych katechetów, komputerowej bazy danych, 
dokumentów prawa oświatowego i kościelnego dot. katechezy.

13. Opracowanie i przeanalizowanie 418 ankiet katechetycznych 
księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich; 156 – „Katechizacja 
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w parafii w roku 2020/2021”. Zamieszczenie aktualnych informacji 
w bazie danych.

14. Sporządzenie sprawozdania statystycznego (placówki oświatowe, 
uczniowie, katecheci) dla Komisji Wychowania Katolickiego i ISSK.

15. Udział w spotkaniach w związku z wizytacją kanoniczną: dek. 
Żarów – (przedwizytacyjne) – 8.09.2020 r. (księża).

a) Wizytacje katechetyczne z racji wizytacji kanonicznej, 
obejmowały głównie rozmowy na temat stanu katechizacji 
w szkołach i parafiach z księżmi proboszczami (kwestiona-
riusze wizytacyjne). Wizytacja objęła dekanaty: Strzegom, 
Wałbrzych Północ, Wałbrzych Zachód, Żarów, Bystrzyca Kł., 
Międzylesie, Nowa Ruda, Nowa Ruda–Słupiec. Ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią odbyły się tylko nieliczne 
obserwacje zajęć katechetów (tam, gdzie to było możliwe). 

b) W ramach wizytacji kanonicznej wizytowane były 43 parafie. 
Sporządzone zostały 43 protokoły powizytacyjne.

16. Wydawanie skierowań katechetów do szkół i misji kanonicznych. 
W okresie sprawozdawczym wydano 156 skierowań do szkół dla 
księży, sióstr zakonnych i osób świeckich, udzielono 3 pozwolenia na 
nauczanie religii mimo braku wymaganych kwalifikacji, ze względu 
na pilną konieczność objęcia uczniów katechizacją.

17. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań dekanalnych animato-
rów katechezy, które odbyły się w Świdnicy: 15.06.2021 r. – w auli 
Kurii Świdnickiej.

18. Zorganizowanie XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej: etap 
szkolny 2 grudnia 2020 r.; etap diecezjalny (on-line): 3 marca 2021 r. 
W etapie szkolnym wzięło udział 88 uczniów z 13 szkół (w ub. roku 
323), a w diecezjalnym, zgodnie z Regulaminem – 26 uczniów 
z 13 szkół (ostatnio 36).

19. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów 
Wydziałów Katechetycznych – Wałbrzych – 8-10.06.2021 r.
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20. Udział w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach dyrektorów 
wydziałów katechetycznych:

a) Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych nt. Fakty, 
które mówią same za siebie – nowa rewolucja kulturowa wy-
zwaniem dla Kościoła – Skorzeszyce (24-25.09.2020 r.);

b) Udział w pracach Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski: 10.02.2021 r. – Łowicz; 

c) Konferencja katechetyczna nt. 30 lat religii w szkole – 
Warszawa – UKSW (18.11.2020 r. – on-line);

d) 41. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Nowa epoka 
polskiej katechezy – KUL – Lublin (20.11.2020 r. – on-line);

e) XIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Kryzys 
czy szansa? Katecheza w postpandemicznym świecie –  
12-13.03.2021 r. (on-line) – Poznań – Św. Wojciech;

f) Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Programy ka-
techetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością 
a teraźniejszością – Częstochowa – 16.04.2021 r. (on-line);

g) Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów 
Katechetycznych na temat: Eucharystia w nowych dokumen-
tach programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 
– Wałbrzych-Świdnica (8-10.06.2021 r.).

21. Udział w 14 posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na nauczy-
ciela mianowanego i dyplomowanego: 16.12.2020 r., 6.07., 7.07., 
18.07., 24.08., 7.12.2021 r.

23. Załatwianie spraw związanych z Fundacją Dzieło Nowego 
Tysiąclecia (zamówienie i rozprowadzenie materiałów na XX 
Dzień Papieski).

24. Organizacja XX Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego i Dnia 
Edukacji Narodowej w diecezji świdnickiej – 11.10.2020 r. – Msza 
św. w katedrze świdnickiej.

W Dniu Papieskim 13.10.2019 r. w diecezji zostało zebranych 
122 812,90 zł (w ubiegłym roku: 147 138 zł) na fundusz stypendial-
ny. Korzystało z niego 37 stypendystów naszej diecezji (uczniów kl. 
VII-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i studentów).
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25. Troska o stypendystów Fundacji DNT:
a) spotkanie diecezjalnych koordynatorów Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia (on-line) – 14.12.2020 r.;
b) spotkania stypendystów on-line – 27.01.; 17.05.2021 r.;
c) Obóz wakacyjny dla stypendystów w Borowicach (diec. le-

gnicka). Organizacja: ks. M. Korgul, ks. J. Kowalczyk, ks. D. 
Mroczkowski – 12-17.07.2021 r.;

d) posiedzenie Diecezjalnej Komisji Stypendialnej – Świdnica 
28.09.2020 r.; 18.01.; 24.03.; 19.04.; 26.08.2021 r.

26. Zorganizowanie XV Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów na 
Jasną Górę w dniu 19 marca 2021 r. Ze względu na ograniczenia pan-
demiczne w pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele maturzystów; 
pozostali łączyli się poprzez transmisję internetową. Eucharystii 
przewodniczył i homilię w kaplicy Cudownego Obrazu MB wygłosił 
ks. bp Adam Bałabuch.

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Marek Korgul

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

4. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REFERATU 

DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W ROKU 

FORMACYJNYM 2020/2021

1. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 
31.08.2021 r.

2. Działalność Wydziału obejmowała w okresie sprawozdawczym:
• organizowanie spotkań formacyjnych dla sióstr przełożonych 

domów znajdujących się na terenie diecezji świdnickiej;
• organizowanie spotkań dla wszystkich sióstr;
• udział w ogólnopolskich spotkaniach;
• stały kontakt z zakonami klauzurowymi.
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3. W roku sprawozdawczym na terenie diecezji swoją działalność 
prowadziły 24 żeńskie zakonne zgromadzenia skupione w 54 klasz-
torach oraz 11 zgromadzeń męskich skupionych w 21 wspólno-
tach. Zakonnicy prowadzą 18 parafii. Na terenie diecezji znajdują 
się 2 zgromadzenia klauzurowe – mniszki klaryski od Wieczystej 
Adoracji w Ząbkowicach Śl. i Kłodzku (30 sióstr). 

4. Z ankiet przekazanych przez przełożonych poszczególnych wspól-
not zakonnych wynika, że w roku sprawozdawczym w diecezji 
posługę pełniło 346 sióstr zakonnych (w ubiegłym roku: 362) oraz 
110 księży, ojców i braci zakonnych (w ub. roku: 130).

W diecezji świdnickiej znajduje się 1 dom Prowincjalny – 
s. Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich. 

5. Na terenie diecezji zamieszkują 3 konsekrowane dziewice 
i 5 wdów. Czasową profesję pustelniczą na okres 1 roku złoży-
ła s. Danuta (Nowa Ruda-Słupiec – Góra Wszystkich Świętych). 
Formację początkową do życia pustelniczego odbywa 1 pustelnik – 
br. Elizeusz – zam. w pustelni na Górze Cierniak, par. Radochów.), 
a do konsekracji dziewicy – 1 pani.

6. W okresie sprawozdawczym w Referacie swoje obowiązki pełnili: 
ks. Marek Korgul – diecezjalny referent, s. Ewa Mierzwa – prezentka 
– diecezjalna referentka zakonna oraz o. dr Radosław Zięzio SSCC – 
delegat ds. zakonów męskich.

7. W roku sprawozdawczym nie odbywały się spotkania formacyj-
ne sióstr przełożonych. Powodem była pandemia i związane z nią 
ograniczenia spotkań. Wszystkie klasztory otrzymały roczny pro-
gram formacji opracowany przez Konsultę Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Temat 
II roku formacyjnego: „Eucharystia tajemnica celebrowaną”. 
Program formacji stałej na rok 2020/2021 koncentrował się wokół 
hasła: „W szkole Maryi, Niewiasty Eucharystii”. 

8. 2 lutego 2021 r. odbyły się diecezjalne obchody XXV Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego. Mszy św. w katedrze świdnickiej prze-
wodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp dr Marek Mendyk. Ze względu 
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na ograniczenia związane z pandemią do katedry przybyli jedynie przed-
stawiciele wspólnot męskich i żeńskich. W tym dniu we wszystkich 
parafiach diecezji były zbierane ofiary na potrzeby dwóch zakonów 
klauzurowych: mniszek klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku 
i Ząbkowicach Śląskich. Ofiary te zostały przekazane siostrom.

9. W dniu 31 lipca 2021 r. na terenie WSD odbyło się spotkanie dzie-
wic i wdów konsekrowanych. Eucharystii przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. dr Marek Korgul – referent. 

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Marek Korgul

Diecezjalny Referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

5. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU 

DUSZPASTERSTWA RODZIN ŚWIDNICKIEJ KURII 
BISKUPIEJ ZA ROK 2021

W sprawozdaniu uwzględniam następujące obszary związane 
z duszpasterstwem rodzin: przygotowanie do życia małżeńskiego 
i rodzinnego (I), poradnictwo małżeńsko-rodzinne (II), formacja do 
posługi w duszpasterstwie rodzin (III), troska o życie (IV), środo-
wiska służące małżeństwu i rodzinie (V), wydarzenia (VI), pomoce, 
materiały (VII). 

I.  PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO  
 I RODZINNEGO W ROKU 2021

1. Obowiązujące programy:
1.1. Diecezjalny program przygotowania bezpośredniego do mał-

żeństwa i życia w rodzinie:
a) Nazwa programu: „Spotkania dla narzeczonych”
b) Przebieg: 8 tematycznych spotkań dla narzeczonych 

(w trybie 4 lub 8 tygodniowym),dzień skupienia i dwa spotka-
nia indywidualne z doradcą rodzinnym związane z naturalnym 
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planowaniem rodziny. Większości prowadzony w trybie 
4 tygodniowym. W spotkaniach uczestniczy większa ilość par 
narzeczonych. Ze względu na pandemię w roku 2021 często 
były to przygotowania z jedną parą narzeczonych. Wiele par 
przeniosło przygotowanie na późniejszy okres. Dni skupienia 
dotychczas odbywały się odrębnie od cyklu 8 spotkań w wy-
znaczonych miejscach w diecezji. Ze względu na słabą fre-
kwencję narzeczonych na dniach skupienia zaproponowałem, 
aby tam, gdzie jest taka możliwość, organizować te dni jako 
zakończenie przygotowania dekanalnego (rejonowego). 

c) Miejsce: Dekanat lub rejon (więcej niż jeden dekanat). W na-
szej diecezji mamy 20 rejonów. 

d) Pomoce: podręcznik zwierający konspekty katechez dla narze-
czonych, ABC dla narzeczonych i indeksy dla narzeczonych. 
Materiały można nabyć na furcie kurialnej. 

1.2. Program Ruchu „Spotkania Małżeńskie”: 
a) Za zezwoleniem bpa Marka Mendyka w naszej diece-

zji możliwość prowadzenia przygotowania do życia 
w małżeństwie i rodzinie otrzymał ośrodek świdnicki Ruchu 
„Spotkań Małżeńskich”.

b) Nazwa programu: „Wieczory dla zakochanych”
c) Przebieg i metoda: 9 spotkań (cały cykl trwa ok. 2 miesięcy), 

w blokach od 2 do trzech tematów na jednym spotkaniu (ok. 
150 minut). Spotkania prowadzone są metodą dialogową. 
Każdy dialog poprzedzony jest wprowadzeniem pary prowa-
dzącej i kapłana. Ostatnie spotkanie prowadzone jest w formie 
dnia skupienia.

d) Narzeczonych obowiązują 2 spotkania indywidualne z dorad-
cą życia rodzinnego. Otrzymują również indeks diecezjalny 
i ABC dla narzeczonych.

2. Dane związane z przygotowanie do życia w małżeństwie 
i rodzinie w roku 2021 

Podane poniżej dane nie są pełne, gdyż nie z każdego miejsca do-
szły informacje. Nie wiadomo też, ile par narzeczonych wzięło udział 
w przygotowaniach prowadzonych online.
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W 40 zgłoszonych cyklach spotkań dla narzeczonych oraz 
w przygotowaniach indywidualnych wzięło udział 287 par narze-
czonych. W dekanatach (rejonach) odbywało się od 1 do 4 cykli 
spotkań dla narzeczonych w ciągu roku. Po raz pierwszy odbyło się 
przygotowanie prowadzone metodą dialogową przez Ruch „Spotkań 
Małżeńskich”. Wzięły w nim udział 4 pary narzeczonych.

II. PORADNICTWO MAŁŻEŃSKO-RODZINNE W ROKU 2021

1. Dekanalne (rejonowe) poradnie rodzinne
Obecnie posługuje 44 doradców w 20 poradniach (parafialnych, 

dekanalnych bądź rejonowych). W roku 2021 zgłoszono przepro-
wadzenie 425 rozmów (porad) przeprowadzonych przez doradców, 
gównie z narzeczonymi, ale również małżonkami (dane niepełne 
jw.). 26 doradcom zostało przedłużone skierowanie do posługi (część 
doradców ma jeszcze ważne skierowanie). Dwie nowe osoby ukoń-
czyły Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie we Wrocławiu.

2. Specjalistyczne poradnie o profilu katolickim funkcjonujące 
w roku 2021

a) Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Świdnicy. 
Oferuje pomoc psychologów, oligofrenopedagoga, duszpa-
sterzy (dyrektor poradni i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin, doradcy życia rodzinnego. Przy poradni funkcjonuje 
punkt konsultacyjno-informacyjny Apostolstwa Trzeźwości 
diecezji Świdnickiej. Świadczona jest także pomoc przy te-
lefonie zaufania. Informacje z funkcjonowania i dane staty-
styczne z poradni w odrębnym sprawozdaniu ks. dyrektora 
poradni). 

b) Specjalistyczna Poradnia Rodzinna oraz gabinet psychoterapii 
VIA przy Bazylice Mniejszej w Bardzie.

c) Ośrodek Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy św. Rodziny 
na Szczytniku prowadzi gabinet psychoterapii, udzielając pro-
fesjonalnej pomocy w zakresie psychoterapii par oraz osób 
indywidualnych. 
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III. FORMACJA DO POSŁUGI W DUSZPASTERSTWIE RODZIN  
 W ROKU 2021

1. Spotkania formacyjne Doradców Życia Rodzinnego
a) a) 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie online, całodniowe. Plan: 

wspólna medytacja słowa Bożego, 2 konferencje, przerwa 
obiadowa, praca w grupach, prezentacja poszczególnych do-
radców i podsumowanie). Poruszane tematy to Rok Rodziny 
Amoris Leatitia i Inicjacyjny (katechumenalny) charakter przy-
gotowania do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle adhor-
tacji FC i AL. Uczestniczyły 33 osoby. 

b) 11 września 2021 r. – spotkanie w Świdnicy – pielgrzymka do 
sanktuarium św. Józefa oraz spotkanie dyskusyjno-integracyjne 
w Centrum Edukacji Katolickiej przy Wyższym Seminarium 
Duchownym. Uczestniczyły 22 osoby.

c) 6-7 listopada 2021 r. spotkanie w Bardzie Śląskim w ośrod-
ku diecezjalnym, razem z doradcami diecezji wrocławskiej. 
Uczestniczyło 18 osób z naszej diecezji. Podejmowane tematy: 
Rok Józefa, Rok Rodziny, program duszpasterski w Polsce 
(Eucharystia), Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie 
u osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych.

2. Spotkania dla duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców 
rodzinnych 

a) 18-19 maja 2021 r. Ogólnopolskie spotkanie Duszpasterzy 
Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego pod 
przewodnictwem bpa Wiesława Śmigiela w Porszewicach koło 
Łodzi. Poruszane tematy: 
• Problemy wykorzystania seksualnego małoletnich – 

ks. Andrzej Żak SJ
• Jak rozpoznać, że dziecko może być krzywdzone – 

ks. Tomasz Liszewski
• pomoc duszpasterska ofiarom – ks. Andrzej Żak SJ
• Wprowadzenie do dialogu – warsztaty z zespołem 

Spotkania Małżeńskie, prowadzone przez Irenę i Jerzego 
Grzybowskich. Uczestniczyli: duszpasterz rodzin, dorad-
czyni diecezjalna i przedstawiciel doradców.
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b) 17-20 czerwca 2021 r. spotkanie Diecezjalnych Doradców 
Życia Rodzinnego w Laskach k/Warszawy. Tematy poruszone 
na spotkaniu:
• praca nad strategią Duszpasterstwa Rodzin w Polsce
• przygotowywanie doradców na Podyplomowych Studiach 

Nauk o Rodzinie we Wrocławiu
• prezentacja pracy doktorskiej Kamili Rzepki „Metody regu-

lacji poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne”
• zarządzanie przez relacje – Ewa Porada, Archidiecezja 

katowicka
• posługa doradców w parafii
• kurs medialny – „Głos i styl mówienia”
Uczestniczyła doradczyni diecezjalna.

c) 25-26 września 2021 Sesja Jesienna Duszpasterzy Rodzin 
i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w Częstochowie. 
Na spotkaniu omówiono ankiety na temat stanu poradnic-
twa i duszpasterstwa w Polsce za 2020 r. oraz podjęto temat 
Strategii Duszpasterstwa Rodzin – prowadzący Dyrektor 
KODR ks. Przemysław Drąg. Uczestniczyli: duszpasterz ro-
dzin i doradcy diecezjalni.

d) 28 maja 2021 r. Rekolekcje dla osieroconych rodziców (Głębo-
wice diec. wrocławska). Uczestniczył duszpasterz rodzin w celu 
zapoznania się ze sposobem prowadzenia takich rekolekcji. 

3. Zajęcia z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego 
z zakresu duszpasterstwa rodzin.

Uczestnictwo w kursach, sesjach, szkoleniach online. Uczestnicy: 
doradcy, duszpasterz rodzin. Ta forma to „owoc” czasu pandemii. 

a) Diakoni z rocznika (2020/21) w ramach godzin pastoralnych 
mieli zajęcia z duszpasterstwa rodzin w liczbie 10 godzin. 

b) III i IV rok w pierwszym semestrze 2021/22 miał 30 godzin 
zajęć z duszpasterstwa rodzin 

IV. TROSKA O ŻYCIE W ROKU 2021

1. Działalność instytucji pro-life w diecezji: na rzecz nienarodzo-
nego życia i macierzyństwa, naturalnych metod regulacji płodności, 
duchowa i materialna opieka nad umierającymi.
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a) Organizacje i ruchy szczególnie wspierające działania pro-life 
w naszej diecezji:
• Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie
• Fundacja Małżeństwo Rodzina
• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

2. Podejmowane działania 
a) Masz dla Życia i Rodziny. Ze względu na pandemię w roku 

2021 odbył się jeden marsz w Nowej Rudzie 29 sierpnia. 
b) Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podejmowane 

szczególnie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, po-
przedzone nowenną w obronie życia. Materiały do nowenny 
w roku 2021 były umieszczone na stronie diecezjalnej, stronie 
Ruchu Światło-Życie, stronie 960godzindlarodzin, umieszczo-
ne na różnych portalach społecznościowych. 

c) Rozprowadzanie materiałów (broszur, ulotek itp.) związanych 
z obroną życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W naszej 
diecezji rozprowadziliśmy prawie 2000 broszur Genesis o po-
czątku życia. Na początku roku 2021 kontynuowana była akcja 
wieszania bilbordów z ilustracją dziecka w łonie matki.

d) Zbieranie podpisów pod projektami ustaw ograniczającymi 
aborcję. 

e) Prelekcje, projekcje filmów pro-life. W tym roku utrudnione ze 
względu na pandemię. 

f) Szerokie poruszanie tematyki pro-life i naturalnych metod re-
gulacji poczęć w ramach przygotowań narzeczonych do życia 
w małżeństwie i rodzinie. Obecność tej tematyki w progra-
mach katechezy szkolnej. 

g) Propagowanie naprotechnologii jako m.in. przeciwwagi dla 
in vitro (2 specjalistów w tej dziedzinie w diecezji: ginekolog 
i doradca). Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy zwią-
zane z otworzeniem poradni konsultacyjnej związanej z lecze-
niem niepłodności metodą naprotechnologii. 

h) W nurt pro-life zaliczyć można akcje propagowania budowa-
nia pomników dla dzieci zmarłych przed urodzeniem. W roku 
2021 odbywała się zbiórka na taki pomnik w Jaworzynie 
Śląskiej. Nagłośnienie Dnia Dziecka Utraconego 15 paździer-
nika. W tym roku szczególnie uroczyście obchodziliśmy ten 
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dzień w Świdnicy w parafii św. Andrzeja Boboli. Odbył się 
pogrzeb szczątków dzieci wcześniej niepochowanych ze szpi-
tala Świdnickiego, jak również Msza św. z okolicznościową 
homilią. 

V. ŚRODOWISKA SŁUŻĄCE MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE  
 W ROKU 2021

Jako duszpasterz rodzin starałem się współpracować i mieć stały 
kontakt z wymienionymi niżej zrzeszeniami i organizacjami słu-
żącymi małżeństwu i rodzinie. Nie tylko korzystam z ich wsparcia 
w różnych ogólnych inicjatywach, ale włączam się w prowadzone 
przez nich dzieła, szczególnie gdy chodzi o Domowy Kościół i Ruch 
„Spotkań Małżeńskich”. Kilka dzieł zostało podjętych wspólnie 
z Fundacją Małżeństwo Rodzina.

a) Domowy Kościół gałąź Ruchu Światło-Życie. Parą modera-
torską są Krzysztof i Małgorzata Jaśkowiakowie, a modera-
torem ks. Adam Woźniak. Współpracują oni z moderatorem 
diecezjalnym Ruchu Światło-Życie. W roku 2021 liczył ok. 
400 osób dorosłych (pary małżeńskie), tworzą 42 kręgi (od 4 do 
7 małżeństw w jednym kręgu). Zasadnicze spotkania członków 
DK odbywają się co miesiąc. W okresie pandemii były to róż-
ne formy spotkań. Tradycyjne (wszyscy bezpośrednio obec-
ni), online (szczególnie w okresie zaostrzonych przepisów), 
hybrydowo (gdy ktoś był np., na kwarantannie). Podam tylko 
niektóre wybrane wydarzenia. W minionym roku DK uczest-
niczył w 2 Rejonowych Dniach Wspólnoty, 2 Diecezjalnych 
Dni Wspólnoty (wiosenne DDW online oraz Pielgrzymce po-
wakacyjnej do Wir. Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbył 
się 12 grudnia był wyjątkowo włączeniem się w trwający etap 
diecezjalny synodu. DK zorganizował 2 oazy wakacyjne: III 
stopień (02-18 VII 2021) – moderatorzy ks. Mirosław Rakoczy 
i Barbara i Józef Nowakowie, II stopień (16 VII-01VIII 
2021) – moderatorzy ks. Przemysław Pojasek i Anna i Marek 
Kośni. Obie oazy odbyły się w Bardzie Śląskim w Domu 
rekolekcyjnym sióstr Marianek. Odbyła się również Oaza 
Modlitwy w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bardzie 
Śląskim w dniach od 12 do 14 listopada. DK czynnie włączał 
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się w minionym roku niemal wszystkie inicjatywy związane 
z duszpasterstwem rodzin. Różne diakonie tego Ruchu działają 
na rzecz małżeństw i rodzin. 

b) Spotkania Małżeńskie. Odpowiedzialnymi za Ruch „Spotkań 
Małżeńskich” w ośrodku świdnickim są państwo Ewa i Robert 
Stolarczykowie, kapłanem towarzyszącym ks. Przemysław 
Pojasek. W roku 2021 spotykały się regularnie (raz w mie-
siącu) 2 grupki formacyjne. W ruchu SM posługuje aktualnie 
6 par animatorskich. Grupki formacyjne są dość otwarte (różna 
ilość par obecna na poszczególnych spotkaniach). Warunkiem 
uczestnictwa w nich jest jednak przeżycie tzw. Weekendu 
Podstawowego. Najważniejszymi inicjatywami roku 
2021 było zorganizowanie 2 serii rekolekcji w Ząbkowicach 
Śląskich (Weekend Podstawowy) oraz „Wieczory dla 
Zakochanych”. Rekolekcje odbyły się w następujących ter-
minach: 30 VII-01 VIII oraz 8-10 X. Księża obecni na tych 
rekolekcjach – w pierwszej serii ks. Romuald Brudnowski, na 
drugiej serii ks. Przemysław Pojasek i ks. Mirosław Rakoczy. 
„Wieczory dla zakochanych” spełniające wymogi przygo-
towania dla narzeczonych odbyły się w auli przy katedrze 
w Świdnicy od maja do czerwcu. Ponadto ośrodek Świdnicki 
zorganizował szereg spotkań, warsztatów, konferencji prowa-
dzonych online. 

c) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Odpowiedzialni są ks. 
Krzysztof Moszumański i państwo Barbara i Józef Nowakowie. 
Zrzeszenie to najprężniej działa w Wałbrzychu. Zajmują się 
między innymi Organizacją Orszaku Trzech Króli. W roku 
2021 włączyli się w akcję rozwieszania bilbordów broniących 
życia od poczęcia. 

d) Equipes Noter-Dame. Ruch obecny od niedawna w naszej 
diecezji. Na razie jest jedna wspólnota (ekipa) licząca 5 mał-
żeństw. W roku 2021 tworzono drugą grupę. Spotkania raz 
w miesiącu. Para kontaktowa: Paulina i Roman Masternak, 
ksiądz towarzyszący ks. Radosław Mielcarek (do sierpnia 
2021 ks. Marcin Banaczyk). 

e) Fundacja Małżeństwo Rodzina. Aktualny prezes zarządu 
Paweł Dochniak (do wakacji 2021 roku Sławomir Kaptur). 
Najważniejsze inicjatywy: Akcja z bilbordami pro-life 
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(początek roku), wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin 
organizacja inicjatywy 960godzindlarodzin (Wielki Post), 
Kongres Małżeństw (1-3.10.2021) odpowiedzialny duszpa-
sterz ks. Krzysztof Ora, organizacja wraz z duszpasterzem 
rodzin Dnia Dziecka Utraconego (15.10), pomoc w przygoto-
waniu Informatorów Duszpasterstwa Rodzin na rok 2022. 

f) Ośrodek Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej 
Rodziny na Szczytniku. Prowadzili rekolekcje i warszta-
ty dla rodzin, małżeństw. W wakacje odbyło się kilka serii 
„Świętorodzinnych wakacji z Bogiem”. 

g) Dom Boży (Nie jest ruchem o charakterze ściśle małżeńsko-
-rodzinnym). We wrześniu i październiku zorganizował 7-ty-
godniowy Kurs Małżeński Alpha (prowadzony online). 

h) Na rzecz rodzin w naszej diecezji działają jeszcze: 
Neokatechumenat, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Przyja-
ciele Oblubieńca.

VI. INICJATYWY (WYDARZENIA) ROKU 2021 NIE WYMIENIONE  
 WE WCZEŚNIEJSZYCH PUNKTACH

1. Rekolekcje parafialne o tematyce małżeński-rodzinnej. W roku 
2021 poprowadziłem w Wielkim Poście dwie serie rekolekcji para-
fialnych oraz jeden dzień skupienia na parafii. Rekolekcje inspirowa-
ne były Rokiem Rodziny i rokiem św. Józefa. 
2. Maj-czerwiec w ramach Świdnickich Dni Papieskich Wydział 
Duszpasterstwa Rodzin zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieży 
na list do św. Jana Pawła II: „Ojcze Święty, chcę Ci powiedzieć…”. 
W konkursie wzięło udział 29 osób. 
3. 12 czerwca XVII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Eucharystii 
przewodniczył bp Ignacy Dec. Konferencję wygłosił ks. Mirosław 
Rakoczy. Temat: „Obraz Boga przekazywany dzieciom przez rodzi-
ców w świetle AL”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób. 
4. 24 sierpnia spotkanie przedstawicieli środowisk małżeńsko-ro-
dzinnych z bpem Markiem Mendykiem. W spotkaniu wzięło udział 
16 osób. Na spotkaniu zostało przedstawione kalendarium na nowy 
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rok duszpasterski. Była też okazja do dzielenia się swoimi doświad-
czeniami i spostrzeżeniami związanymi z duszpasterstwem. 
5. 25-26 września pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Częstochowy.
6. 26 grudnia spotkanie Bożonarodzeniowe członków zrzeszeń ro-
dzinnych w Uroczystość Świętej Rodziny w Gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 osób. 

VII. MATERIAŁY (POMOCE) ROZPROWADZANE  
 W ROKU 2021 PRZEZ WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka mar-
two urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie. 
30 egzemplarzy.
2. Foldery propagujące inicjatywę 960godzindlarodzin. 
3. Genesis. Początek życia człowieka (książka z funkcją rozszerzonej 
rzeczywistości) – 2000 sztuk. 
4. Plakaty na pielgrzymkę na Jasną Górę (każda parafia). 
5. Broszury dla rodziców i wychowawców: „Dzieci w wirtualnej sie-
ci”; „Gdy dziecko pyta o seks”; „Weź je za rękę. Jak chronić dziecko 
przed zagrożeniami technologii i ideologii” – łącznie 3000 sztuk. 
6. Dodrukowane zostały indeksy dla narzeczonych – 2000 sztuk.
7. Materiały dla narzeczonych i prowadzących przygotowanie (pod-
ręcznik, ABC dla narzeczonych, indeks). 
8. Informator duszpasterstwa rodzin (folder) na rok 2022 – 50 sztuk 
na każdą parafię.

Część pomocy szczególnie na Rok Rodziny udostępniana była 
w intrenecie.

Świdnica 31 stycznia 2022 r.
Ks. Mirosław Rakoczy

Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin
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6. 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

DIECEZJALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 
RODZINNEJ W ŚWIDNICY ZA ROK 2021

1. Terapie psychologiczno-pedagogiczne
a) Działanie nr 1 – Prowadzący mgr Robert Klimkiewicz
Poradnictwo psychologiczne, indywidualna, par i systemowa te-

rapia krótkoterminowa oraz działania o charakterze diagnostyczno-
-interwencyjnym. Działania dotyczyły problemów związanych z za-
pobieganiem używania substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi (od seksu, zakupów, hazardu, gier komputerowych, 
Internetu itp.) i innymi zachowaniami ryzykownymi. W bieżącym roku 
zwracano również uwagę na problem depresji spowodowanej pande-
mią. Zadania były realizowane przez osobisty kontakt z psychologiem 
z osobami zainteresowanymi po uprzednim umówieniu się. Działania 
były jednorazowe lub wielokrotne, w zależności od problemu.

b) Działanie nr 2 – Prowadząca mgr Miriam Gondek
W zakresie działań pedagoga było realizowanie poradnictwa pe-

dagogicznego, indywidualna, par i systemowa terapia długotermi-
nowa oraz działania o charakterze diagnostyczno-interwencyjnym. 
Działania dotyczyły problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi (od seksu, zaku-
pów, hazardu, gier komputerowych, Internetu itp.) i innymi zacho-
waniami ryzykownymi. Zadania były realizowane przez osobisty 
kontakt z psychologiem i pedagogiem osób zainteresowanych po 
uprzednim umówieniu się Działania były jednorazowe lub wielokrot-
ne, w zależności od problemu.

c) Działanie nr 3 – telefon zaufania – główny prowadzący 
ks. Marcin Czchowski

Zadaniem specjalistów, którzy obsługiwali telefon zaufania 
(duszpasterz, psycholog, pedagog,) była doraźna pomoc w sytu-
acjach różnego rodzaju uzależnień behawioralnych i zachowań ry-
zykownych np.: (uzależnienie od seksu – problemy z czystością, 
wiernością małżeńską, uzależnienie od Internetu np.: (wielogodzinne 
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przesiadywanie przed ekranem komputera, które sprawiało, że pa-
cjenci Poradni Rodzinnej narażeni byli na wyalienowanie z rzeczy-
wistości ich otaczającej, problemy rodzinne czy zakupoholizm spra-
wiający, że kupowali rzeczy niepotrzebne wpadając w spirale tzw. 
chwilówek czy kredytów długoterminowych, których nie byli stanie 
spłacić z powodu swojego uzależnienia behawioralnego. Dużym 
problemem, który zauważono podczas rozmów jest szeroko pojęta 
depresja. Spowodowana jest ona głównie samotnością, niezrozumie-
niem przez bliskich a teraz szczególnie pandemią.

2. Zestawienie liczbowe porad udzielonych przez specjalistów 
w roku 2021 w diecezjalnej specjalistycznej poradni rodzinnej 
w Świdnicy

a) Porady psychologiczne: 45 (liczba porad), 30 (liczba osób – 
często kontynuacja);

b) Porada psychologiczno-psychologiczne: 255 (liczba porad), 
71 (liczba osób – często kontynuacja)

c) Rozmowy przez telefon zaufania: 98 (liczba rozmów), 60 (licz-
ba osób).

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Marcin Czchowski

Dyrektor Diecezjalnej Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej w Świdnicy

7. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REFERATU 

MISYJNEGO – ANIMACJA MISYJNA W DIECEZJI 
ŚWIDNICKIEJ W ROKU 2021

1. W dniu 6 stycznia 2021 r., w Światowy Dzień Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci, zakończyła się akcja Kolędników misyjnych.

W roku sprawozdawczym w wielu parafiach diecezji świdnickiej 
– pomimo obostrzeń pandemicznych – kolędnicy misyjni podjęli 
akcję kolędniczą i kolędowali w parafiach i po domach, aby pomóc 
dzieciom masajskim. Natomiast z powodu obostrzeń epidemicznych 
nie odbyło się doroczne diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych.
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2. W Wielkim Poście 2021 roku Referat Misyjny przeprowadził na-
stępujące akcje:

a) podczas animacji misyjnych w parafiach oraz na różnych spo-
tkaniach, np. z katechetami, została zainicjowana adopcja na 
odległość dzieci z Zielonego Przylądka, gdzie pracują siostry 
klawerianki, w którą już włączyła się pewna grupa osób indy-
widualnych, a także niektóre parafie (np. św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie) naszej diecezji. 

b) Dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół śred-
nich został zorganizowany konkurs „Postać na Wielki Post”. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie multimedialnej 
prezentacji związanej z jedną z wymienionych postaci: bł. 
Carlo Acutis, bł. Chiara Luce Badano, bł. Józef Sánchez del 
Río, Antonietta Meo, Helena Kmieć. W konkursie wzięło 
udział 77 uczniów z 33 szkół. 20 kwietnia 2021 r. w Świdnickiej 
Kurii Biskupiej miało miejsce wręczenie nagród uczestnikom 
konkursu. 

3. Animacja misyjna w parafiach: 
a) 21 lutego 2021 r. – katedra świdnicka (Referat Misyjny wraz 

z panią katechetka Małgorzatą Wawszczyk oraz dziećmi i mło-
dzieżą z grupy misyjnej) ;

b) 28 lutego 2021 r. w parafii NMP Królowej Polski w Głuszycy.
c) 12 września 2021 r. w parafii pw. św. Jana Nepomucena 

w Piskorzowie;
d) 19 września 2021 r. w parafii pw. św. Marcina w Żelaźnie;
e) 10 października 2021 r. w Pastuchowie, Piotrowicach 

i Czechach;
f) 24 października 2021 r. – w parafii św. Wojciecha 

w Wałbrzychu.

4. W maju wiele parafii diecezji świdnickiej włączyło się w akcję 
PDM: „ Dzieci komunijne pomagają dzieciom na misjach” przez 
dowolną ofiarę złożoną na potrzeby swoich rówieśników w kra-
jach misyjnych:

a) 14 maja 2021 r. – spotkanie misyjne z dziećmi komunijnymi 
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach; 
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b) 18 maja 2021 r. – spotkanie misyjne z dziećmi komunijnymi 
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.

5. 17 lipca 2021 r. gościliśmy w Kurii ks. Józefa Przybysza, mi-
sjonarza posługującego w Argentynie razem z ks. Eugeniuszem 
Milewiczem, pochodzącym z naszej diecezji. Przez ks. Józefa prze-
kazaliśmy pieniądze, które kapłani z naszej diecezji ofiarowali na 
zakup samochodu dla ks. Eugeniusza.

6. Referat misyjny poprowadził spotkania dla dorosłych w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Świdnicy (15 września i 21 października 
2021 r.) na temat misyjnych świętych.

7. We wrześniu odbyły się warsztaty misyjne dla katechetów pt. 
„Szkolna animacja misyjna – wędrówka od serca do dłoni”, które po-
prowadził ks. kan. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania 
Katolickiego i Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej – 24 września 2021r. 

8. W dniu 25 września 2021 r. – Msza św. oraz spotkanie misyjne dla 
dobroczyńców misji diecezji świdnickiej w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Świdnicy, które poprowadził ks. kan. dr Paweł Płaczek.

9. Pomimo obostrzeń epidemicznych Referat misyjny przeprowadził 
kilka katechez misyjnych dla dzieci:

a) Szkoła Podstawowa „Clever” w Wałbrzychu – 6 maja 2021 r.
b) Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy – odbyło się 5 spotkań 

w auli kurialnej (17 września, 1, 4, 5 i 7 października 2021 r.)
c) Szkoła Podstawowa w Kłodzku – 11 października 2021 r.
d) Szkoła Podstawowa w Szalejewie Górnym – 12 października 

2021 r.
e) Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu – 23 października 

2021 r.
f) Przedszkole Sióstr Augustynianek w Bielawie – 27 październi-

ka 2021 r.
g) Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu – 23 listopada 2021
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10. Dnia 17 listopada 2021 r. odbył się etap szkolny VIII 
Diecezjalnego Konkursu Misyjnego pod hasłem „Być misjonarzem 
w Sudanie”, poświęcony posłudze misyjnej ks. Krzysztofa Zębika, 
kombonianina pochodzącego z naszej diecezji, a oddanego całym 
sercem pracy wśród Sudańczyków. W Konkursie wzięło udział 
135 uczniów z 11 szkół naszej diecezji. Do diecezjalnego etapu za-
kwalifikowało się 30 uczniów.

11. W Adwencie 2021 Referat Misyjny zaproponował uczniom ze 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięcie udziału w akcji 
„Opatrunek na ratunek” organizowanej przez Fundację Redemptoris 
Missio. W akcji wzięło udział 15 szkół z naszej diecezji. 18 grudnia 
2021 r. dużym samochodem zawieźliśmy zebrane materiały opatrun-
kowe do siedziby Fundacji w Poznaniu.

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Referentka misyjna

s. Anna Jarosz

8. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA 

DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ ZA ROK 2021

Od początku istnienia diecezji funkcjonuje w Świdnickiej Kurii 
Biskupiej referat zajmujący się wydawnictwami, który obecnie jest 
częścią Referatu do spraw Mediów. 

Dyrektorem Referatu Wydawnictw do listopada 2021 roku był 
ks. dr Grzegorz Umiński, obecnie jest nim ks. dr Krzysztof Ora. 
Pracownikiem Wydawnictwa jest p. mgr lic. Krystyna Borowczyk.

Głównym zadaniem realizowanym przez Wydawnictwo 
w 2021 roku było przygotowanie i publikacja urzędowego pisma 
Świdnickiej Kurii Biskupiej kwartalnika „Świdnickie Wiadomości 
Kościelne”. W roku sprawozdawczym 2021 ukazały się drukiem trzy 
numery ŚWK (Rok XVIII (2021) nr 1-3 (69-71), czwarty – 2021, 
nr 4 (72) ukaże się drukiem na początku 2022 roku. Czasopismo 
drukowane w ilości 230 egzemplarzy było wysyłane do wszystkich 
parafii diecezji świdnickiej, a z racji nadanego numeru ISSN jako 
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egzemplarze obowiązkowe także do 15 bibliotek w Polsce. Natomiast 
wymieniona w Regulaminie Świdnickiej Kurii Biskupiej seria 
„Świdnickie Studia Teologiczne” wydawana jest przez Wydawnictwo 
S. Adalbertus przy Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. 

Poza „Świdnickimi Wiadomościami Kościelnymi” [ŚWK] ukazał 
się trzeci tomik serii Siejba słowa na peryferiach. Z Ewangelią na 
Twitterze A.D. 2020 (Świdnica 2021), autorstwa bpa Ignacego Deca. 

Nowością minionego roku jest to, że większość numerów ŚWK 
jest już dostępna w wersji elektronicznej na stronie diecezji w za-
kładce pt. „Wiadomości”. Także na stronie diecezjalnej w zakładce 
„Diecezja” został zamieszczony skrócony Schematyzm Diecezji 
Świdnickiej, z możliwością aktualizacji danych przez administratora. 
Ewentualne nieścisłości lub nowe informacje typu: zmiana adresu, 
numeru telefonu, strony elektronicznej parafii lub maila można zgła-
szać na adres: wydawnictwo@diecezja.swidnica.pl 

W roku sprawozdawczym 2021 Referat do spraw Mediów zorga-
nizował dwa szkolenia liturgiczno-pastoralne dla fotografów i opera-
torów sprzętu audiowizualnego (maj i październik 2021 rok).

Do czerwca 2021 roku pracownik Wydawnictwa był odpowie-
dzialny za aktualizację danych w wewnętrznym kurialnym progra-
mie sieciowym (bazą danych) „Logos Kuria”.

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Krzysztof Ora

Dyrektor Wydawnictwa ŚKB

Krystyna Borowczyk
Referentka

9. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM 

I MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŚWIDNICY ZA ROK 
2021

1. Siedziba
We wrześniu 2021 r. Archiwum i Muzeum Diecezjalne – z po-

wodu planowanego remontu budynku Świdnickiej Kurii Biskupiej 
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przy pl. św. Jana Pawła II w Świdnicy – zostały przeniesione do 
nowego pomieszczenia znajdującego się obok budynku Wyższego 
Seminarium Duchownego w Świdnicy, przy pl. Wojska Polskiego. 
Zbiory archiwalne i muzealne są obecnie złożone w dwóch pomiesz-
czeniach: w mniejszym znajduje się biuro, pracownia i podręczna 
biblioteka, natomiast większe stanowi magazyn archiwaliów.

2. Personel
Archiwum i Muzeum Diecezjalne obecnie nie mają dyrektora. Od 

12 września 2018 r. jest zatrudniony tylko jeden pracownik na stano-
wisku referenta zarówno Archiwum, jak i Muzeum: ks. Wiesław Mróz, 
który zastąpił ks. prałata Piotra Śliwkę, pełniącego funkcję dyrektora 
obu tych instytucji od ich utworzenia, czyli od 28 lutego 2008 r.

3. Zasoby
W roku 2021 zasób Archiwum powiększył się o 138 duplikatów 

(wtóropisów i kserokopii) ksiąg metrykalnych, zeskanowano także 
9 ksiąg metrykalnych. Z parafii w Jaworzynie Śląskiej dostarczono 
5 oryginałów ksiąg parafialnych obejmujących różne zapisy z lat 
1892-1946.

Pod koniec 2021 r. w Archiwum znajdowało się 638 ksiąg i 180 te-
czek wtóropisów ksiąg metrykalnych oraz 9 oryginałów ksiąg – zaj-
mują one ponad 20 metrów bieżących półek.

Archiwum posiada także:
a) Zbiór rękopisów, starodruków i starych ksiąg z XVII-XX wie-

ku, który liczy ok. 2200 pozycji spakowanych w 110 kartonach 
– zajmuje 55 metrów bieżących półek.

b) Zbiór 48 mszałów z XIX i XX wieku – zajmuje 4 metry bieżą-
ce półek.

c) Zbiór archiwaliów parafialnych z lat 1766-1937 (36 pozycji) 
oraz zbiór mszałów z lat 1738-1913 (11 pozycji) z parafii 
Wierzbna – zajmuje 4 metry bieżące półek.

d) Zbiór dokumentów z lat 1708-1947 parafii ewangelickiej 
w Ratajnie (37 pozycji) – zajmuje łącznie ok. 4 metry bieżą-
cych półek.

e) Zbiór dokumentów z lat 1892-1946 parafii ewangelickiej i ka-
tolickiej w Jaworzynie Śląskiej (5 pozycji) – zajmuje 0,5 metra 
bieżącego półek.
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f) Zbiór Edmunda Nawrockiego: 23 teczki i 18 książek – 2 metry 
bieżące półek.

Nie zmienił się natomiast stan posiadania Muzeum Diecezjalnego, 
który składa się obecnie z 226 jednostek – zajmują ponad 20 me-
trów bieżących półek. Do tego dochodzą eksponaty stanowiące Izbę 
Pamięci Biskupa Ignacego Deca (ok. 1700 książek złożonych do 
23 kartonów oraz ułożonych na półkach – 22 metry bieżące półek; 
ok. 300 albumów – 8 metrów bieżących półek; stare czasopisma – 
ok. 5 metrów bieżących).

Wszystkie wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowa-
niem i prowadzeniem wymienionych instytucji pokryła Świdnicka 
Kuria Biskupia.

4. Komputeryzacja
Archiwum i Muzeum nie posiadają jak dotąd własnej strony inter-

netowej. Wykonano digitalizację ksiąg metrykalnych z dwóch parafii, 
zeskanowano do tej pory łącznie 52 księgi metrykalne. W 2021 roku 
Archiwum obsłużyło poprzez e-mail dwie kwerendy.

Świdnica, 31 stycznia 2022 r.
Ks. Wiesław Mróz

Referent Archiwum i Muzeum Diecezjalnego

10. 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SĄDU 
BISKUPIEGO W ŚWIDNICY W ROKU 2021

1. Skargi o nieważność małżeństw
Od dnia utworzenia Sądu Biskupiego (25 marzec 2013 r.) zo-

stało wniesionych 319 skarg o nieważność małżeństwa33, z czego 

33 W 2013 r. Sąd Biskupi w Świdnicy przejął od Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej 
42 sprawy. Stąd tak znaczna liczba skarg/spraw w 2013 r. Niektóre skargi/sprawy przejęte 
zostały wniesione w 2012 r. i w latach wcześniejszych. Z 73 skarg/spraw, które wpłynęły do 
Sądu Biskupiego w Świdnicy w 2013 r., w rzeczywistości jedynie 31 spraw było zarejestro-
wanych w tymże roku.



122 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AGEND

288 przyjęto do przewodu sądowego. W 2021 r. zostały wniesione 
22 skargi.

Wzrost zainteresowania można było zaobserwować w pierwszych 
dwóch latach po wejściu w życie m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus 
Papieża Franciszka (lata 2016-2017). Okazał się jednak nietrwały.

W ostatnich latach zaobserwować można zmniejszającą się liczbę 
skarg34. Wydaje się ona jednak proporcjonalna do liczby wiernych 
diecezji świdnickiej.

Dane te potwierdzają stałe zainteresowanie wiernych działaniem 
Sądu Biskupiego w Świdnicy i ubieganiem się o uzyskanie stwier-
dzenia nieważności ich małżeństwa. Często osoby te odwołują się 
do Sądu Biskupiego w Świdnicy za radą jakiegoś zaprzyjaźnionego 
duchownego lub w szerszym kontekście towarzyszenia pastoralnego 
osobom, które mierzą się z separacją i/lub rozwodem cywilnym lub 
żyją w nowych związkach.

Poniższy wykres przedstawia liczbę skarg o nieważność oraz 
przyjętych do przewodu sądowego w kolejnych latach działalności 
Sądu Biskupiego:

34 Średnia z ostatnich 4 lat: 25 skarg/rok.
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2. Sprawy zakończone
Do końca 2021 r. ukończonych zastało 228 spraw (194 przez wy-

rok końcowy; 14 wskutek zrzeczenia; 18 w następstwie umorzenia; 
1 z powodu wyłączenia – zgodnie z decyzją Sygnatury Apostolskiej 
– przekazana została do innego trybunału kościelnego; 1 przekształ-
cona w proces super rato)35.

W 2021 r. liczba spraw ukończonych (w których został wydany 
wyrok końcowy lub zostały zarchiwizowane) spadła w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Zostało ukończonych 19 spraw, z czego 1 zar-
chiwizowana (przez zrzeczenie się instancji). Wszystkie sprawy sfi-
nalizowane wyrokiem końcowym były rozpatrywane w trybie proce-
su zwykłego.

Na spadek liczby spraw ukończonych mogły mieć wpływ obo-
strzenia związane z pandemią COVID-19 (ograniczenia w funkcjo-
nowaniu Sądu, niemożliwość przeprowadzania przesłuchań, itp.).

Innym czynnikiem była mniejsza dyspozycyjność biegłych sądo-
wych oraz znaczne opóźnienia w składaniu opinii.

Poniższy wykres przedstawia liczbę spraw o nieważność zakoń-
czonych w kolejnych latach działalności Sądu Biskupiego:

35 W 226 przypadkach prowadzony był proces zwykły, w 1 – proces skrócony, w 1 – 
proces dokumentalny.
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3. Sprawy zawisłe
Liczba spraw zawisłych, czyli aktualnie rozpatrywanych, oczeku-

jących na wydanie wyroku końcowego, uległa zmniejszeniu. Wraz 
z końcem 2021 r. do rozpatrzenia pozostawały 59 sprawy o nieważ-
ność małżeństwa (przy 61 w roku ubiegłym).

Należy odnotować stały trend spadku liczby spraw zawisłych. 
Ten powinien się utrzymać, widząc podejmowane przez Biskupa 
Świdnickiego decyzje mające usprawnić działanie Sądu (min. za-
twierdzenie 3 duchownych do sprawowania funkcji audytorów, za-
miar ustanowienia nowego sędziego diecezjalnego oraz wyznaczenia 
dodatkowego obrońcy węzła). W konsekwencji, skróceniu powinien 
ulec czas oczekiwania osób, które proszą o stwierdzenie nieważno-
ści małżeństwa.

Poniższy wykres przedstawia liczbę spraw o nieważność małżeń-
stwa zawisłych w kolejnych latach działalności Sądu Biskupiego:

4. Aspekt duszpasterski
W oparciu o powyższe dane, warto odnotować dwie kwestie, któ-

re obrazują zaangażowanie duszpasterskie urzędników sądowych:
a) W 19 sprawach ukończonych w 2021 r., w trakcie instrukcji 

sprawy, wysłuchano 108 osób (uwzględniając strony i świadków). 
W ramach pomocy świadczonej dla innych trybunałów kościelnych 
wysłuchano 35 osób (strony i świadkowie). Ogółem, blisko 200 osób 
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zostało przesłuchanych w 2021 r. Trudno zliczyć inne spotkania lub 
rozmowy ze stronami, do których dochodziło w ubiegłym roku, 
w związku z kolejnymi fazami procedowania ich spraw. To zna-
cząca liczba osób, które przystępują do instytucji kościelnych, aby 
rozmawiać o ważnym aspekcie ich życia (własnym małżeństwie lub 
małżeństwie kogoś z rodziny lub znajomych). Są wśród nich i tacy, 
którzy całkowicie nie praktykują lub mają nikły kontakt ze wspólnotą 
Kościoła. Respektując ograniczenia wynikające z procedur kanonicz-
nych o nieważność małżeństwa, których nie można lekceważyć, dla 
wielu z nich staje się to sprzyjającą okazją do refleksji nad niektóry-
mi aspektami małżeństwa lub ważnymi wymiarami własnego życia. 
Dla innych ważne było doświadczenie bycia przyjętym i wysłucha-
nym, bez uprzedzeń moralnych dla wyborów przez nich dokonanych 
(czy to na w odniesieniu do nawiązywanych relacji, czy w innych 
sferach życia).

b) Liczna jest grupa osób, które skorzystały z konsultacji lub pora-
dy prawnej. Ta udzielana była zarówno przez Kancelarię Sądu, innych 
pracowników Sądu, jak również inne osoby kompetentne. Nie za-
wsze prowadziło to do wniesienia sprawy o nieważność małżeństwa. 
Do tej grupy należałoby dopisać tych, którzy skorzystali z pomocy 
adwokatów wpisanych na listę obrońców przy Sądzie Biskupim.

5. Badania przedprocesowe i audytorzy w terenie
W ostatnim kwartale ubiegłego roku, kierując się pasterką troską 

o dobro wiernych doświadczonych dramatem rozbicia małżeństwa 
sakramentalnego, Biskup Świdnicki podjął kilka ważnych decyzji:

a) Zatwierdził 2 duchownych do przeprowadzania dochodzenia 
duszpasterskiego (przedprocesowego)36, którego przedmiotem jest 
m.in. określenie możliwości oraz podstaw prowadzenia procesu 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub zaproponowania takich 
rozwiązań duszpasterskich, które pomogą takim wiernym odnaleźć 
swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.

b) Zatwierdzonych zostało również 2 audytorów, których zada-
niem ma być zebranie materiału dowodowego (przede wszystkim 
zgromadzenie zeznań świadków z terenu diecezji). Takiego zadania 

36 O którym w art. 2-5 Ratio procedendi (Zasad proceduralnych), dołączonych do listu 
apostolskiego Papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus, z dn. 15 sierpnia 2015 r.
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podjął się również jeden z wcześniej ustanowionych sędziów diece-
zjalnych. Ma się nadzieję, że to zachęci świadków do udziału w spra-
wach sądowych, zniweluje czas i koszty związane z podróżą, a także 
przyczyni się w sposób wyraźny do przyśpieszenia spraw toczących 
się przed Sądem Biskupim w Świdnicy.

Poniższa grafika ukazuje obszary diecezji objęte tymi decyzjami 
(na czerwono) oraz te, które będą nimi objęte w najbliższym czasie 
(na zielono):

6. Proces skrócony
Do tej pory (od 6.12.2015 r.), tylko w jednym przypadku 

(w 2017 r.) zastosowany został proces skrócony wobec biskupa. 
W kilku pojedynczych przypadkach proszono o zastosowanie ta-
kiej formy procesu. Tak było w 1 sprawie zakończonej wyrokiem 
w 2021 r., w której strony ustanowiły wspólnego patrona. Mimo 
zgodnego żądania małżonków, wikariusz sądowy nie skierował tej 
sprawy do rozpatrzenia w trybie procesu skróconego, jak wszystko 
na to wskazuje wobec braku spełnienia warunku określonego w zre-
formowanym kan. 1683 n. 2 KPK, czyli „przytoczenia okoliczności 
faktów i osób, popartych zeznaniami lub dokumentami, które nie wy-
magają przeprowadzenia dokładniejszego badania albo dochodzenia 
oraz w sposób oczywisty wskazujących na nieważność małżeństwa”.
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7. Rozwiązanie małżeństwa
Od początku działalności przed Sądem Biskupim prowadzono 

6 postępowań (1 w 2015 r.; 1 w 2016 r.; 2 w 2018 r.; 1 w 2020 r. 
1 w 2021 r.) o uzyskanie papieskiej dyspensy, mocą której małżeń-
stwo ważnie zawarte, i które nie zostało dopełnione przez akt małżeń-
ski, zostaje rozwiązane. W 4 przypadkach małżonkowie uzyskali taką 
dyspensę, 1 sprawa została zarchiwizowana wskutek porzucenia przez 
petenta, 1 – pozostaje jeszcze w fazie postępowania dowodowego.

W 2015 r. przed Sądem Biskupim toczona była instrukcja sprawy (na 
poziomie diecezjalnym) o rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary.

Działalność Sądu Biskupiego w roku 2021
Sprawy o nieważność małżeństwa
Zawisłe na początku roku 61
Skargi wniesione w roku 2021 22
Przyjęte do przewodu sądowego 17
Odrzucone 4
Wycofane 1
Sprawy ukończone w procesie zwykłym 18
 w tym
z wyrokiem pozytywnym 9
z wyrokiem negatywnym 9
Sprawy umorzone 0
Sprawy zrzeczone 1
Sprawy ukończone w roku 2021 (ogółem) 19
Sprawy pozostające jako zawisłe 59
 w tym
 z roku 2016 1
 z roku 2017 1
 z roku 2018 4
 z roku 2019 19
 z roku 2020 17
 z roku 2021 17
Sprawy super rato
Prośby wniesione w roku 2021 1
Instrukcje prowadzone w roku 2021 2
Instrukcje ukończone w roku 2021 1
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Instrukcje pozostające do ukończenia 1
Dyspensy udzielone w roku 2021 2

Pomoc sądowa dla innych trybunałów
Rekwizycje odnotowane w roku 2021 85
Rekwizycje ukończone w roku 2021 80 (w tym 14 z 2020 r.)
Rekwizycje pozostające do zrealizowania 15 (w tym 1 z 2020 r.) 

Tytuły nieważności rozstrzygnięte w sprawach ukończonych 
w roku 2021
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Stanowisko zajęte przez stronę pozwaną w procesie w sprawach 
ukończonych w roku 2021

Inne dane dotyczące spraw ukończonych w roku 2021

37 W 7 (na 17) sprawach przyjętych do przewodu sądowego w 2021 r. (41,1 %) występu-
je patron prywatny (w 6 z nich – adwokat wpisany na listę w Sądzie Biskupim w Świdnicy).

38 W 9 sprawach wyznaczona została opłata minimalna. W sprawach wniesionych 
w 2021 r. w 1 przypadku udzielono zwolnienia całkowitego, w 1 – częściowego.
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Tytuły nieważności w sprawach przyjętych do przewodu 
sądowego w roku 2021



VII. ZMIANY PERSONALNE 
DUCHOWIEŃSTWA

ZMIANY I NOMINACJE  
W I KWARTALE 2022 ROKU

1. Ks. Bartłomiej Łuczak mianowany sędzią Sądu Biskupiego 
w Świdnicy.
2. Ks. Michał Kropidłowski ustanowiony audytorem Sądu 
Biskupiego w Świdnicy,
3. Ks. Daniel Marcinkiewicz mianowany obrońcą węzła 
małżeńskiego. 
4. Ks. Wojciech Dąbrowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, ustanowiony pro-
boszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju oraz 
dziekanem dekanatu Polanica-Zdrój.
5. Ks. Wojciech Zmysłowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. 
św. Mikołaja w Radochowie, ustanowiony proboszczem parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim oraz dziekanem 
dekanatu Kamieniec Ząbkowicki.
6. Ks. Krzysztof Pełech ustanowiony administratorem parafii pw. 
św. Mikołaja w Radochowie. 
7. Ks. Tomasz Gwizdek ustanowiony wikariuszem w par. Św. 
Stanisława Bpa i Męcz. i św. Wacława Męcz. w Świdnicy (katedra 
świdnicka) i ceremoniarzem katedralnym.



VIII. WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

1. 
ŚP. KS. PRAŁAT ANTONI KOPACZ  

(1950-2022)

Urodził się 14 marca 1950 r. w Rudniku nad Sanem, diecezja 
sandomierska. Był trzecim dzieckiem Stanisława i Weroniki z domu 
Karaś, zamieszkałych w Stróży koło Rudnika.

W 1968 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Papies-
kim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast formację 
ascetyczno-duszpasterską pobierał w tamtejszym Metropolitalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu przyjął 
w katedrze wrocławskiej 9 marca 1974 r. z rąk bpa Józefa Marka. 
Święceń kapłańskich udzielił mu natomiast bp Wincenty Urban, wi-
kariusz kapitulny dnia 25 maja 1974 w katedrze wrocławskiej39.

Pierwszą placówką, w której po święceniach posługiwał jako 
wikariusz była parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Kamien nej Górze (1974-1976). Stamtąd został posłany do parafii 
pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju (1976-1980), następnie do 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy (1980-1982) i w koń-
cu do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu 
(1982-1985)40.

W czerwcu 1985 roku kard. Henryk Gulbinowicz mianował ks. 
Antoniego proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski 
i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Redaktor „Gościa Świdnickiego” 
ks. Przemysław Pojasek we wspomnieniu pośmiertnym przytacza 
słowa pożegnania wygłoszone przez bpa Ignacego Deca 19 stycznia 
2022 roku na pogrzebie śp. ks. Antoniego w Rudniku: „Jako pro-
boszcz posługiwałeś tam (w Stroniu Śląskim) 7 lat. Dałeś się poznać 
jako pasterz dbający o swoje owieczki, o żywy Kościół, ale także 

39 „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”, XXIX (1974) nr 9-10, s. 232-233.
40 P. Pojasek, Był żywą legendą Polanicy-Zdroju, „Gość Niedzielny – edycja świdnicka”, 

2022, nr 4 (921) s. V.
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jako dobry gospodarz dbający o świątynie, których w parafii były 
trzy. Odnowiłeś dwa kościoły w Stroniu Śląskim i jeden w Siennej. 
Pięknie odnowiłeś wnętrze głównej świątyni. Kardynał Gulbinowicz, 
doceniając twoje zaangażowanie duszpasterskie i uzdolnienia gospo-
darczo-administracyjne, skierował Cię na proboszcza do parafii bar-
dziej eksponowanej, w mieście uzdrowiskowym Polanica-Zdrój. Był 
to czerwiec 1992 roku. Tam posługiwałeś jako proboszcz i dziekan 
do końca swoich kapłańskich dni, które przerwała gwałtowna śmierć 
w nocy z 13 na 14 stycznia 2022 roku”41.

 Pierwsze wzmianki o Polanicy pochodzą z 1437 roku i dotyczą 
osady otoczonej gęstymi lasami, zwanej Heyde. Późniejsze dzieje 
Polanicy były typowe dla tutejszej ziemi: przechodziła ona z rąk do 
rąk i nie omijały ją zniszczenia wojenne. W 1840 roku odkryto lecz-
niczą skuteczność miejscowych wód. Rozwój Polanicy jako zdroju 
rozpoczął się w 1873 roku. Lecznicza sława Polanicy zwiększyła 
się po 1950 roku, dzięki nowym metodom leczenia chorób geria-
trycznych oraz chirurgii plastycznej, zastosowanej po raz pierwszy 
w Polsce przez dra S. Grodzkiego. W 2004 roku Szpital Chirurgii 
Plastycznej był szkołą kadr chirurgów nie tylko dla kraju, ale i zagra-
nicy. Polanica-Zdrój słynie z organizowanych tu Międzynarodowych 
Turniejów szachowych, tzw. Memoriał A. Rubinsteina, Festiwali 
Filmo wych „Pol 8”, Międzynarodowych Targów Uzdrowiskowo-
Turystycznych „Natura-Nat” czy koncertów Muzyki Kameralnej 
i Organowej”42.

Ks. Antoni czynnie angażował się we wszystkie płaszczyzny 
życia miasta i uzdrowiska. Uczestniczył w poświęceniu szpitala 
uzdrowiskowego Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej „Zdrowie” 
po jego generalnym remoncie i modernizacji”43 oraz nowego sa-
natorium „Carmen”44. Brał udział w Kongresie Uzdrowisk45. Jako 

41 Tamże.
42 R. Tomaszczuk, Znak nadziei. Parafia pw. Wniebowzięcia NPM w Polanic-Zdroju, 

„Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 2004, nr 41 (33) s. VIII.
43 M. Zygmunt, Poświęcenie szpitala kardiologicznego w Polanicy-Zdroju, „Niedziela” 

– edycja świdnicka, 2007, nr 9 (21) s. III.
44 J. Sąsiadek, Zdrowa Polska jesień. Międzynarodowe Prezentacje w Polanicy, „Gość 

Niedzielny” – edycja wrocławska, 1998, nr 39 (208) s. 22.
45 M. Zygmunt, XVII Kongres Uzdrowisk Polskich, „Niedziela” – edycja świdnicka, 

2008 nr 28 (92) s. III.
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diecezjalny Duszpasterz Turystyki i Kuracjuszy, współpracował 
przy wydaniu „Informatora Turystycznego” dla diecezji świdnic-
kiej46. Współorganizował też m.in. spotkanie policjantów powiatu 
Kłodzkiego, które odbyło się w 2012 roku w Polanicy47.

Wszelkie tego rodzaju zaangażowania nie przesłaniały jednak 
duszpasterskiego wymiaru posługi ks. Antoniego. Szczególną troską 
otaczał kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-
Zdroju. W 1996 roku Józefa Jawecka pisała na łamach „Gościa 
Wrocławskiego”: „Nasz kościół wymagał w ostatnich latach wie-
lu prac remontowych. Musieliśmy wykonać nową polichromię, 
odnowić ołtarz, odrestaurować organy i wymalować wnętrze”48. 
.A Sławomir Wiśniewski, redaktor „Gościa Świdnickiego” uwiecz-
nił kolejne dzieło ks. Antoniego: „[…] wspierani przez niemieckich 
przyjaciół mieszkańcy Polanicy wraz z proboszczem wystarali się 
o trzy nowe dzwony. Poświęcił je 21 maja 2006 r. bp Ignacy Dec”49. 
Jako duszpasterz Ksiądz Prałat potrafił znakomicie współdzielić obo-
wiązki ze swoimi wikariuszami, o czym pisał w 2004 roku ks. Roman 
Tomaszczuk, ówczesny redaktor „Gościa Świdnickiego”, w dodatku 
do ”Panoramy Parafii”: „Ks. Prałat Antoni Kopacz, proboszcz usta-
nowiony w 1992 roku opiekuje się Akcją Katolicką, Apostolstwem 
Dobrej Śmierci, 10 Różami Żywego Różańca, przewodniczy radzie 
parafialnej. Ks. Piotr Gałdyn, neoprezbiter, katechizuje w gimna-
zjum, opiekuje się Dziecięcym Zespołem Muzycznym oraz mini-
strantami, odpowiada za przygotowanie młodych do Bierzmowania. 
Ks. Włodzimierz Binkowski, wyświęcony w 2003 roku, katechizuje 
w Regionalnej Szkole Turystycznej, sprawuje pieczę nad grupą Taizè, 
redakcją „Wniebowziętej”, Młodzieżowym Zespołem Muzycznym 
oraz grupą Miłosierdzia Bożego”50.

Duszpasterstwo bieżące uzupełniały wydarzenia okolicznościowe, 
m.in. z okazji 100-lecia budowy i poświęcenia kościoła parafialnego 

46 jos, Wędrując po diecezji, „Gość Niedzielny” – edycja wrocławska, 2001, nr 34 (308) 
s. 15.

47 M. Zygmunt, Święto kłodzkich policjantów, „Niedziela” – edycja świdnicka, 2012, nr 
35 (397) s. II.

48 J. Jawecka, Leczyć ciało i duszę. Kościół parafialny i kuracjuszy w Polanicy-Zdroju, 
„Gość Niedzielny” – edycja wrocławska, 1996, nr 44 (88) s. 17.

49 R. Tomaszczuk, Znak nadziei, dz. cyt. s. VIII.
50 Tamże.
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w Polanicy. Uroczystości rozpoczął wieczór Muzyki Kameralnej 
w polanickim kościele. Po jego zakończeniu w przedsionku kościoła 
została odsłonięta tablica upamiętniająca powstanie hejnału polanic-
kiego z okazji 100-lecia wybudowania i konsekracji kościoła oraz 
20-lecia pracy kapłańskiej w parafii ks. prałata Antoniego Kopacza. 
Hejnał polanicki skomponował Andrzej Chorosiński, a wykonał go 
zespół Wratislavia Trumpet Consort, pod kierunkiem prof. Igora 
Cococho51. Trwające cały rok uroczystości jubileuszowe zwieńczy-
ła Msza św. odpustowa sprawowana 15 sierpnia 2012 r. przez bpa 
Ignacego Deca52. Ks. Antonii inicjował także inne akcje duszpaster-
skie, m.in.: czuwanie modlitewne w wieczór przed pogrzebem Jana 
Pawła II53, wizyta bpa z Nigerii54 czy też rocznica wizyty Jana Pawła 
II na Dolnym Śląsku55.

Ks. prałat Antoni był wspaniałym kaznodzieją. Recenzje jego 
kazań znalazły się na łamach „Gościa Świdnickiego”56. Jako czło-
wiek nazywany był miłosiernym samarytaninem. Jako kapelan 
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II 
w Polanicy troszczył się szczególnie o chorych księży, umożliwiając 
im korzystanie z polanickich uzdrowisk i szpitala. 

Gorliwą pracę ks. Antoniego docenili jego przełożeni. W 1992 roku 
otrzymał honor kanonika RM, w 1998 roku Kapelana Honorowego 
Ojca Świętego, natomiast w 2012 roku Prałata Honorowego Ojca 
Świętego57. Należał do grona Kolegium Konsultorów i Rady 
Kapłańskiej. 28 września 2005 r. został mianowany kanonikiem gre-
mialnym Świdnickiej Kapituły katedralnej58.

51 P. Awdankiewicz, Polanicki jubileusz, „Niedziela” – edycja świdnicka 2012, nr 
33 (305) s. VI.

52 R. Tomaszczuk, Koło historii w Polanicy-Zdroju. Odpust na miarę stulecia, „Gość 
Niedzielny” – edycja świdnicka, 2012, nr 34 (436) s. I.

53 XRT, Zjednoczeni przez miłość. Niezapomniane chwile, „Gość Niedzielny” – edycja 
świdnicka, 2005, nr 20 (54) s. VII.

54 R. Tomaszczuk, Motywy radości. Bp Hiacynt Egbebo w Polanicy-Zdroju, „Gość 
Niedzielny” – edycja świdnicka, 2013, nr 26 (480) s. IV.

55 Tamże.
56 J. Sąsiadek, Zerwane więzy śmierci. Wielkanoc, „Gość Niedzielny” – edycja wrocław-

ska, 2001 nr 17 (291) s. 15; XRT, Da, co obiecał. Świętowanie z biskupem z refleksją o ate-
izmie w tle, „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 2012, nr 43 (445) s. VII.

57 R. Tomaszczuk, Koło historii, dz. cyt., s. I.
58 „Świdnickie Wiadomości Kościelne, II (2005) nr 3 (7) s. 82.
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Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Antoniego Kopacza zo-
stały rozłożone na trzy dni. Wieczorem 18 stycznia 2022 r. Mszy św. 
w kościele parafialnym w Polanicy przewodniczył bp Adam Bałabuch. 
Drugiej Mszy św. żałobnej następnego dnia w południe przewodniczył 
bp senior Ignacy Dec, a wraz z nim modlili się bp Stefan Regmunt 
i bp Adam Bałabuch. 20 stycznia ciało zmarłego kapłana zostało prze-
wiezione do Rudnika nad Sanem – Stróży. Tam pod przewodnictwem 
abpa Mieczysława Mokrzyckiego została odprawiona Msza św. po-
grzebowa, w czasie której homilię wygłosił bp Ignacy Dec. Ciało ks. 
prałata Antoniego Kopacza, zgodnie z jego wolą, spoczęło w rodzin-
nym grobie na miejscowym cmentarzu parafialnym59.

Ks. Zdzisław Pienio

2. 
ŚP. KS. KANONIK WITOLD WOJEWÓDKA 

(1962-2022)

Urodził się 30 czerwca 1962 r. w Jeleniej Górze jako drugi syn 
Fryderyka i Adeli z domu Grzywaczewska.. Ochrzczony został w ro-
dzinnej parafii we Wleniu 20 stycznia 1963 r., tam też mieszkał z ro-
dzicami i bratem. W 1981 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Przygotowanie do ka-
płaństwa przebiegało w ramach studiów filozoficzno-teologicznych 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a formacja 
ascetyczna i duszpasterska w Metropolitalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu60. Studia zwieńczył obroną pracy magi-
sterskiej pt. „Zagadnienia dysproporcji rozwoju społeczno-gospo-
darczego w świetle encykliki Jana XXIII Mater et Magistra. Analiza 
problemu na przykładzie sytuacji Polski powojennej”, napisanej pod 
kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Majki61. Święcenia kapłańskie 

59 Zygmunt M., Odszukał miłosierny samarytanin, „Niedziela” – edycja świdnicka, 
2022 nr 5 (799) s. VII.

60 M. Benedyk, Parafia w Cierniach była dziełem jego życia, „Niedziela” – edycja świd-
nicka, 2022, nr 4 (798) s. VII.

61 Prace magisterskie, w: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001, pod 
red. I. Deca, Wrocław 2000, s. 418.
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otrzymał 21 maja 1988 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza w kate-
drze wrocławskiej. 

Po święceniach został skierowany jako wikariusz do posługi w pa-
rafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach, gdzie posługiwał 
przez 4 lata. Z chwilą, gdy z tej parafii został wydzielony nowy ośro-
dek duszpasterski w Świebodzicach-Cierniach przy dawnej kaplicy 
cmentarnej Matki Bożej Królowej Polski, był tam najpierw duszpa-
sterzem, a z chwilą utworzenia parafii Matki Bożej Królowej Polski 
został jej pierwszym proboszczem. Było to w 2000 roku. W tejże 
parafii duszpasterzował przez 20 lat (2000-2020). W 2020 roku ze 
względu na stan zdrowia przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał 
w Domu Księży Emerytów w Świdnicy. 

Ks. Witold stał u początku rozbudowy Zespołu Szkół Integracyj-
nych w Cierniach, poświęcając to dzieło. Cieszył się z rozwoju tej 
Szkoły i z inicjatywy pod hasłem „Pola Nadziei”. Program ten za-
początkowany został w latach czterdziestych XX wieku w Szkocji 
w ramach duchowego i materialnego wsparcia dla osób terminalnie 
chorych przebywających w hospicjach. Jedną z form działania jest 
sadzenie żonkili połączone z zachętą do zbierania funduszy dla 
Hospicjum62.

Od 2009 roku pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu 
Świebodzice. Jego praca została uhonorowana przez władze ko-
ścielne kolejnymi honorami: kanonika EC – 2002 rok, kanonika 
RM – 2013 rok, w 2017 roku został mianowany kanonikiem hono-
rowym Kapituły Kolegiackiej Matki Bożej Strzegomskiej i Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu .

Ks. Mirosław Benedyk, redaktor „Niedzieli Świdnickiej”, 
wspominając ks. Witolda, przywołał słowa pożegnania wypo-
wiedziane przez przedstawiciela parafian, zarówno podczas eks-
porty 7 stycznia, jak i podczas Mszy św. pogrzebowej we Wleniu: 
„Śmiało można powiedzieć, że parafia Matki Bożej Królowej Polski 
w Świebodzicach-Cierniach jest dziełem jego życia. Budowa i wy-
posażenie kościoła, reaktywacja cmentarza, budowa domu parafial-
nego, remont dachu i wieży kościelnej […], prawie każda rzecz, 
znajdująca się w naszej świątyni parafialnej jest tu dzięki niemu. […] 

62 P. Awdankiewicz, Kwiaty pełne dobra i nadziei, „Niedziela” – edycja świdnicka, 2012, 
nr 45 (317) s. II.
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Liturgiczne wyposażenie kościoła, to dzieło pracy jego rąk i umysłu. 
[…] Był Bożym kapłanem […], wspaniałym spowiednikiem. […] 
Organizował pielgrzymki do miejsc świętych w Polsce i Europie. 
[…] Co roku wraz z rolnikami, przy wsparciu władz miasta, organi-
zował dożynki […]. Podczas powodzi spieszył z pomocą duchową 
i materialną”. Ks. Mirosław Benedyk przytoczył też wypowiedź bpa 
seniora Ignacego Deca z homilii pogrzebowej: „Pozostawiłeś po so-
bie wspaniałe świadectwo gorliwego kapłana i dobrego administra-
tora […]. Nigdy nie odmówiłeś pomocy kapłanom. Jako ojciec du-
chowny dekanatu wygłaszałeś na konferencjach dekanalnych dobrze 
przygotowane i przemyślane konferencje ascetyczne, dzieliłeś się 
swoim doświadczeniem […]. Umiałeś zauważyć drugiego człowie-
ka […]. Ostatnie dni twego życia były świadectwem pięknej wiary. 
Mimo cierpienia potrafiłeś zdobyć się jeszcze na pogodę ducha”63.

Natomiast Dorota Niedźwiecka, redaktorka „Gościa Świdnickie-
go”, w artykule z 2007 roku prezentującym parafię pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Świebodzicach-Cierniach, ukazała efekt arty-
stycznych zamiłowań ks. Witolda i współpracujących z nim w tej 
dziedzinie parafian: „O pomocy parafian można tu nie tylko usłyszeć. 
Widać ją w wystroju kościoła dostosowanym do okresu liturgiczne-
go, ręcznie haftowanych obrusach, świecach z pszczelego wosku, 
podarowanego przez tutejszych pszczelarzy”. W dalszej części arty-
kułu wspomniana redaktorka pokazała też duszpasterską aktywność: 
„Przy parafii działają rada parafialna, schola dziecięca, cztery Róże 
Żywego Różańca (w tym jedna męska). Co ciekawe, wspólnota ta po-
wstała 51 lat temu, założona przez przybyłego po wojnie ze Wschodu 
Leopolda Borowca”64.

Ks. kanonik Witold Wojewódka zmarł 3 stycznia 2022 r. w szpi-
talu w Świdnicy. Msza św. pożegnalna w parafii w Świebodzicach-
Cierniach pod przewodnictwem bpa Adama Bałabucha została 
odprawiona 7 stycznia, a dzień później we Wleniu egzekwiom po-
grzebowym przewodniczył bp senior Ignacy Dec65.

Ks. Zdzisław Pienio

63 Tamże.
64 D. Niedźwiecka, Wywalczona chluba. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 

w Świebodzicach, „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 2007, nr 51 (190) s. VIII.
65 M. Benedyk, Parafia w Cierniach, dz. cyt. s. VII.
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3. 
ŚP. KS. ANATOL SAHAJDAK  

(1933-2022)

Urodził się 25 sierpnia 1933 r. w Kotówce, w powiecie 
Kopyczyńce, woj. Tarnopol jako syn Mieczysława i Anny z domu 
Sahajdak. Został ochrzczony i bierzmowany 25 sierpnia 1933 r. 
w cerkwi greckokatolickiej w Kotówce. Od piątego roku życia przez 
kolejne dwa lata uczęszczał do przedszkola w Kotówce; tam też 
w wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w szkole podstawowej, w któ-
rej ukończył klasy od pierwszej do trzeciej, a do klasy czwartej 
uczęszczał w Kopyczyńcach. W 1946 roku z rodzicami wyjechał na 
Śląsk do Rudnej i tam kontynuował naukę w klasach od piątej do 
siódmej. Następnie uczęszczał do gimnazjum w Lubinie. W roku 
1953 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Wrocławiu. Wszystkie stopnie święceń przyjął w katedrze wro-
cławskiej z rąk bpa Bolesława Kominka: subdiakonat – 6 stycznia 
1959 r., diakonat – 22 marca 1959 r. a święcenia kapłańskie – 
21 czerwca 1959 r. 

Pierwszą parafią po święceniach kapłańskich, w której posługi-
wał ks. Anatol jako wikariusz była parafia w Oleśnicy (1959-1961); 
następnie pracował duszpastersko w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Bielawie (1961-1963), w parafii pw. św. Mikołaja 
w Jaszkowej Górnej (1963-1964), w parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Malczycach (1964-1965), 
w parafii pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich (1965-
1966) oraz w parafii Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu 
i w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku 
(1966-1980) jako samodzielny wikariusz. W 1980 roku został 
mianowany najpierw administratorem, a następnie proboszczem 
parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, gdzie posługiwał 
do 1991 roku. W latach 1991-1993 przebywał na urlopie zdrowot-
nym. Następnie przez rok był proboszczem parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej w Wilczkowie. W kolejnych latach aż 
do roku 2009 sprawował posługę w następujących parafiach: pw. 
św. Jakuba w Małujowicach (1994-2000), pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Biestrzykowicach (2000-2002) 
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oraz po krótkim urlopie zdrowotnym w parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Trzebieszowicach (2003-2009)66. W 1994 otrzymał 
godność kanonika RM67.

Ostatnie pięć lat posługi duszpasterskiej ks. Anatola Sahajdaka 
(z sześciu przeżytych w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Trzebieszowicach) przypadło na początki diecezji świdnickiej. Ks. 
Roman Tomaszczuk, pierwszy redaktor „Gościa Świdnickiego” w ra-
mach „Panoramy Parafii” tak napisał: „Niewielkie kłodzkie parafie 
najszybciej dotyka laicyzacja”. Redaktor zamieścił też wypowiedź 
ks. Anatola, proboszcza w Trzebieszowicach: „Czasem myślimy, że 
wszystko od nas zależy. Nie jeden raz okazywało się, że po ludzku 
beznadziejne sytuacje stawały się wydarzeniami zbawczymi. […] 
Właściwie to najwięcej dobra dzieje się wtedy, gdy pozwalamy Panu 
Bogu działać bez ograniczeń. Nam ludziom wcale nie przychodzi to 
łatwo”68. Ksiądz Redaktor zacytował też wypowiedź pewnej starszej 
parafianki, która dostrzegając poważny spadek frekwencji na Mszach 
Świętych wierzyła jednak, że nastąpi poruszenie serc i sumień: „bo 
człowiek tak już jest stworzony, że bez Pana Boga jest mu źle”. 
Pytała się ponadto: „Kto będzie dbał o kościół?” i odpowiedziała: 
„Większość parafian czuje odpowiedzialność za wspólnotę, przy-
najmniej w wymiarze materialnym. Kościoły są czyste i zadbane. 
Ostatnio przybywa nowych sprzętów kościelnych: baldachim, chorą-
gwie […] najwięcej (ofiar) dają starzy, renciści i emeryci”69.

W 2009 roku ks. Anatol Sahajdak przeszedł w stan spoczynku 
i wyjechał do rodzinnej parafii w Brzegu, gdzie przebywał do końca 
swojego życia70. Zmarł 19 marca 2022 r. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu 
(archidiecezja wrocławska). Mszy św. pogrzebowej dnia 23 marca 
2022 r. przewodniczył bp Marek Mendyk. 

Ks. Zdzisław Pienio

66 Akta personalne ks. Anatola Sahajdaka. Archiwum Kurii Biskupiej w Świdnicy.
67 „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” XLVII (1994) nr 4, s. 55.
68 R. Tomaszczuk, Mimo wszystko z nadzieją. Panorama Parafii pw. św. Andrzeja 

Apostoła w Trzebieszowicach (dekanat Lądek-Zdrój) „Gość Niedzielny” – edycja świdnicka, 
2007, nr 27 (166) s. VIII.

69 Tamże.
70 Akta personalne ks. Anatola Sahajdaka. Dz. cyt.



IX. PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

1.

BP ADAM BAŁABUCH

INNĄ DROGĄ UDALI SIĘ DO SWOJEJ OJCZYZNY

Świdnica, 25 stycznia 2022 – Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa 
ekumenicznego w kościele pokoju na zakończenie Tygodnia modlitw 

o jedność chrześcijan

„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i (przyszli) i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe 
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy 
we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do 
swojej ojczyzny” (Mt 2, 11-12).

Dlaczego inną drogą udali się di swojego kraju? 
Herod chciał dowiedzieć się o miejscu przebywania Dziecięcia, 

aby Je zgładzić. Mędrcy podjęli długą drogę, aby oddać pokłon 
Dziecięciu i wyznać w Nim swojego Pana. Natomiast Herod wy-
straszył się tego, co mówiono o tym Dziecięciu, w obawie o swoją 
władzę. 

Tutaj potwierdzają się słowa Pana Jezusa, któreśmy usłyszeli 
w proklamowanej przed chwilą Ewangelii: 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rze-
czy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brze-
mię lekkie” (Mt 11, 25-30).

Potrzebna jest mądrość i roztropność, by odkryć inną, nową 
drogę wspólnego podążania różnych wyznań chrześcijańskich 
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do jedności, o którą modlił się Chrystus w Wieczerniku podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Tę drogę można odkryć tylko wsłuchując się 
w głos Ducha Świętego, bo to nie może być droga przez nas wymy-
ślona, ale ma to być droga, którą chce nas prowadzić Duch Święty. 

Odkrywamy, że na tej drodze łączy nas wiara w naszego Pana 
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który zstąpił z nieba, 
stał się człowiekiem, aby dokonać dzieła zbawienia. 

Jezus objawia nam także Ojca, który „tak umiłował świat, że Syna 
Jednorodzonego nam dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3, 16). 

Wpatrując się w obraz Ojca odkrywamy, że wspólna droga pro-
wadząca do jedności jest drogą miłości, miłości Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Ale 
jest to także droga miłości wzajemnej.

Droga wspólnego podążania ku jedności jest także drogą wiary, 
która działa przez miłość i ujawnia się we wspólnym świadectwie 
wobec tego świata. Nie wystarcza już bowiem wzajemna akceptacja. 
Jezus Chrystus, Ten, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas 
czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa (św. Jan 
Paweł II, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Hali 
Ludowej, Wrocław, 31.05.1997).

Ewangeliczne świadectwo, na które świat jest wrażliwy wiąże 
się z poświęcaniem uwagi ludziom i miłością okazywaną ubogim 
i maluczkim, wszystkim tym, którzy cierpią. Bezinteresowność tej 
postawy i takich działań, stanowiąca głęboki kontrast z egoizmem 
obecnym w każdym człowieku, rodzi konkretne pytania, które otwie-
rają człowieka na Boga i na Ewangelię. Również wzajemna troska 
o pokój, sprawiedliwość, prawa człowieka stanowi świadectwo da-
wane Ewangelii (św. Jan Paweł II, Redemptoris missio, nr 42). 

Konkretnym przykładem wspólnego ewangelicznego świadectwa 
jest np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które jest prowadzone 
przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego, Diakonią Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz 
Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. 

Wspólne świadectwo chrześcijan różnych wyznań wyraża się po-
nadto w takich dziełach miłosierdzia jak: słowo, modlitwa i czyn. 

Pan Jezus mówi do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
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jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo 
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11. 28-29). 

To jest droga naszego wspólnego podążania: przyjść do Jezusa 
i oddać Mu wspólnie pokłon, a znajdziemy radość, pomoc i ukojenie. 
Amen. 

2.

KS. KAMIL OSIECKI
Moderator Dzieła Biblijnego w diecezji świdnickiej 

PROPOZYCJE DO WYKORZYSTANIA 
DUSZPASTERSKIEGO  

NA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

23 stycznia 2022 r.

I. MSZA ŚWIĘTA

W tym dniu wypada szczególnie podkreślić znaczenie słowa 
Bożego w liturgii i życiu chrześcijańskim. Można to uczynić po-
przez uroczyste sprawowanie Liturgii słowa w czasie Eucharystii, 
m.in. przez uroczyste wniesienie Ewangeliarza czy wyeksponowanie 
księgi Pisma Świętego, uroczystą proklamację Ewangelii z użyciem 
świec i kadzidła. Do wykorzystania przekazujemy również wstęp do 
liturgii, modlitwę wiernych, propozycje kazania i nabożeństwo po 
Mszy Świętej.

Wstęp do Liturgii
Dzisiejsza 3 niedziela zwykła, decyzją papieża Franciszka od 

2020 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Ma to 
się przyczynić do pogłębiania w nas świadomości znaczenia Pisma 
Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii. Jest nam dana 
także po to, aby przypomnieć wiernym, że nie tylko należy czytać 
Pismo Święte, ale żyć Słowem Bożym na co dzień. Stając w praw-
dzie o naszych słabościach i o tym że Bóg i jego Słowo nie zawsze 
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jest w naszym życiu najważniejsze uznajmy naszą grzeszność aby-
śmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.

Propozycja kazania
Myślę, że każdy z nas otrzymał kiedyś list. Może to był list od 

przyjaciela. Może był to list miłosny, w którym ktoś wyznawał nam 
miłość, może napisał w nim jakiś wiersz, dobre słowo. Może jesteś 
mamą i otrzymałaś list od dzieci z kolonii? Może widzieliśmy jak 
nasi starsi rodzice lub dziadkowie czytają stare listy, które otrzymali 
w czasie wojny od rodzeństwa, wspominając ich życie. Każdy list 
to wiadomość, zapisane historie, wydarzenia, uczucia i emocje. Gdy 
otrzymuję list to czymś naturalnym jest, że chce go przeczytać. Chcę 
się dowiedzieć co jest w środku no i oczywiście zaraz zabieram się 
do odpisania.

Dla mnie Pismo Święte jest właśnie takim listem od Pana Boga. 
Bóg w każdą niedzielę wysyła nam kawałek swej historii, opisuje 
nam jakieś wydarzenie albo przekazuje pouczenie, w tym „liście od 
Boga” zawarte są uczucia i emocje, tak jak w każdym liście. Jednak, 
mimo tego, że ten list jest skierowany do mnie i do ciebie, czasami 
tak trudno go słuchać, a jeszcze trudniej czytać samemu.

Dziś w pierwszym czytaniu jesteśmy świadkami szczególnej 
Liturgii słowa. Widzimy jak Lud Boży żywo reaguje na Słowo Boże, 
a przecież dzisiaj szczególnie mamy przyjrzeć się naszemu sięganiu 
po Słowo i reakcji na nie w codzienności. Izraelici, którzy powrócili 
z niewoli babilońskiej po raz pierwszy w swoim życiu słyszą słowa 
księgi Prawa i nie pozostają na nie obojętni. Usłyszane słowa poru-
szają ich serca, ale reagują również ciałem, chociażby przez płacz 
i postawę ciała. W Ewangelii natomiast dostrzegamy wypełnianie się 
starotestamentalnych proroctw w osobie Jezusa.

Wielu ludziom wydaje się, że Biblia jest trudna do zrozumie-
nia, może również ty boisz się, że jest nudna, że nic ciekawego tam 
nie znajdziesz, a może jak zobaczyłeś grubą książkę, która stoi na 
najwyższej półce w twoim domu to cię zniechęciło do jej czytania. 
Czy miałeś kiedyś takie pragnienie, by przeczytać Pismo Święte, ale 
porzuciłeś ten zamiar? Wielu ludziom niestety sięganie po Słowo 
Boże nie kojarzy się z niczym przyjemnym i nigdy nie przeczytało 
nawet Ewangelii. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić do spotkania 
ze Słowem Bożym. A skłonił mnie do tego fakt, że dziś jest początek 
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Ewangelii św. Łukasza. Więc kolejny raz można zacząć od nowa. Na 
początku swej księgi św. Łukasz mówi, że chce opowiedzieć „o zda-
rzeniach, które się dokonały pośród nas”. Łukasz chce nam opo-
wiadać o Jezusie, o tym kim On jest, co robi, jak i czym żyje, gdzie 
wędruje, chce opisać nam cuda, których dokonał Jezus, chce opisać 
to o czym mówił, jak nauczał. Po co to czyni? Abyśmy lepiej poznali 
Jezusa. Warto zwrócić uwagę na to kto jest adresatem tej Ewangelii. 
Święty Łukasz zwraca się na początku do Teofila. Imię to oznacza: 
przyjaciel Boga, ktoś kto jest miły Bogu. Ewangelia jest skierowa-
na do umiłowanych przez Boga, do Jego przyjaciół. Kto z nas nie 
chciałby być przyjacielem Jezusa? Myślę, że każdy, więc jest to sło-
wo do Ciebie, jest napisana do nas, chrześcijan. Jest listem do mnie 
i do Ciebie. A skoro Bóg wysyła mi list, to może warto by zobaczyć, 
co On chce mi powiedzieć, co kryje ten list, jakie wydarzenia, jakie 
emocje i uczucia chce przekazać w nim Pan Bóg. Może nigdy nie 
próbowałeś odnaleźć Boga w Jego Słowie, może coś lub ktoś cię 
zniechęcił, wiedz jednak, że jest to Księga, która zmieniła też moje 
życie, która pokazała mi jak iść, która pozwoliła mi prostować ścieżki 
mojego życia, która niejednokrotnie jak dziecku tłumaczyła mi krok 
po kroku moje życie i pomagała rozwiązywać problemy życiowe.

Kiedyś gdy przygotowywałem kazanie do dzisiejszej Liturgii 
Słowa dostałem od przyjaciela sms z prośbą o pomoc w jego kazaniu. 
Zadał mi dwa bardzo interesujące pytania na które miałem odpo-
wiedzieć jednym zdaniem. Oto one: „Dlaczego warto czytać Pismo 
Święte?” „Co daje mi czytanie Biblii?”. Odpowiedziałem na nie, ale 
poprosiłem, aby przesłał mi odpowiedzi innych. Myślę, że warto sa-
memu sobie je zadać, a jako zachętę dla nas wszystkich przytoczę 
niektóre odpowiedzi na nie jako świadectwo na działanie Słowa.

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?: „Bo jest jak oddech dla 
ducha. Nie wyobrażam sobie słuchać Jezusa, nie słuchając Jego sło-
wa”. „Słowo Boże daje mi siłę do troski o chorego męża mimo swo-
jego cierpienia”. „Warto czytać, bo wiem, że w tym świecie jest coś 
więcej, a raczej ktoś więcej i troszczy się o mnie nieustannie. Lubię 
to sobie przypominać”. „Pozwala, mi poznać mojego Boga”. „Bo jest 
tym, co Bóg mówi do mnie osobiście”. „Bo warto słuchać tego, co 
ma do powiedzenia Bóg, a On mówi prawdę”. „Warto czytać Pismo 
Święte, bo, to spotkanie z Bogiem, który jest przyjacielem, a przyja-
ciela trzeba poznać”. „Warto czytać, bo to jedyne słowo, które nawet 
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gdy ocenia, to nie zabija”, „Bo Ewangelia jest piękna! I jest źródłem 
naszej wiary, bo opisuje Boga, w ludzkich słowach. I daje nadzieję 
i pokazuje Miłość”. 

I odpowiedzi na drugie pytanie: Co daje mi czytanie Biblii? „To 
jest Drogowskaz. Nie wiem, jak iść, gdy nie słyszę Boga”. „Kiedy 
niczego nie jestem pewien, odnajduje tam umocnienie, kiedy jestem 
smutny, odnajduje tam pocieszenie, kiedy nie wiem co robić odnaj-
duje tam wskazówki”. „Nadaje sens mojemu życiu”. „Pokój i radość. 
Czytając Biblię, widzę że w historii byli ludzie, którzy tak jak ja 
z czymś sobie nie radzili, coś im sprawiało trudność. Wtedy mam 
poczucie że nie jestem w tym sam. Bóg zawsze przychodzi i prowa-
dzi”. „Pozwala mi usłyszeć co myśli, czuje Bóg i porównać to z tym 
co ja czuję i myślę... o mojej codzienności, innych, o Bogu, o sobie”. 
„Czytanie Biblii daje mi siły do codziennego bycia autentycznym”. 
„Odpocznienie, zrozumienie mojego życia, radość”.

Jednym słowem warto czytać Biblię. Bóg jest obecny na każdej 
kartce Pisma Świętego, w każdym zdaniu chce Ci coś powiedzieć, 
chce Cię pocieszyć, przytulić, otrzeć każdą łzę, czasem chce dać 
nadzieje, a czasem sprowadzić nas ze złej drogi. Słowo Boże zmie-
niło życie wielu ludzi na świecie na lepsze i codziennie pozwala 
stawać się lepszym, dlaczego nie miało by zmieniać Twojego? 
Warto spróbować!

Modlitwa wiernych
Pouczeni Słowem Bożym odpowiedzmy na nie naszą wspól-

ną modlitwą:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby dążąc do jedności z wszyst-

kimi chrześcijanami, nie ustawał w głoszeniu Ewangelii całemu 
Światu. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Franciszka, nasze-
go biskupa Marka wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby 
przepowiadając Słowo Boże byli jego autentycznymi świadkami. 
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za katechetów i wszystkich duszpasterzy mło-
dzieży, aby kształtowali w młodym pokoleniu postawę umiłowania 
Ewangelii. Ciebie prosimy…
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4. Módlmy się za rodziny przeżywające kryzysy, aby 
w Piśmie Świętym odnalazły drogę rozwiązania swoich problemów. 
Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga na wieki 
w niebie. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na Świętej Liturgii i za całą 
naszą wspólnotę, abyśmy kształtowali nasze życie w oparciu o Słowo 
Boże. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, Ty przez proroków i apostołów kierujesz do nas 
swoje Słowo, przyjmij nasze pokorne modlitwy, które ono w nas zro-
dziło. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń kończąca Eucharystię

II. NABOŻEŃSTWO

Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie 
widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią, proszę 
Ciebie o przebaczenie za moje grzechy i o łaskę owocnego przeżycia 
tego czasu modlitwy.

Pieśń do Ducha Świętego 

Przyjdź, o Duchu Święty! Oświeć mój rozum, abym poznał Twoje 
nakazy, wzmocnij moje serce przeciwko zasadzkom nieprzyjaciela; 
rozpal moją wolę... Usłyszałem Twój głos, i nie chcę być zatwardzia-
ły i opierać się, mówiąc: potem... jutro. Teraz! Żeby nie okazało się, 
że jutra mi zabraknie. O, Duchu prawdy i mądrości, Duchu rozumu 
i rady, Duchu radości i pokoju! Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę, 
ponieważ Ty chcesz, chcę tak, jak Ty chcesz, chcę wtedy, kiedy Ty 
chcesz... Prowadź mnie w czasie tej modlitwy.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian (2 czytanie krótsze)

„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, 
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak 
też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
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ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami”. 

Chwila medytacyjnej ciszy (ok. 5 minut)

Bóg pragnie zgromadzić wszystkich ludzi w swoim Kościele. 
Kościół jest dla wszystkich i wszyscy bez względu na dzielące ich 
różnice znajdą w nim swoje miejsce. Wszelkie mury dzielące Kościół 
są do przezwyciężenia dzięki modlitwie i wewnętrznym nawróceniu. 
Chrystus bowiem będąc Głową Ciała – Kościoła cierpi, widząc po-
działy, które przez ludzkie słabości w nim się pojawiły.

Przeżywając Niedzielę Słowa Bożego i Tydzień modlitw o jed-
ność chrześcijan odpowiedzmy na Boże Słowo i prośmy (po każdym 
wezwaniu będziemy wołać: Panie wysłuchaj naszego błagania):

– Aby Światło Ewangelii opromieniało wszystkie narody.
– Aby pasterze wspólnot chrześcijan dawali przykład służby.
– Aby wspólnoty chrześcijan zbliżały się do siebie.
– Aby ustały podziały i niezgoda wśród narodów.
– Aby Słowo Boże zbliżało nas do drugiego człowieka.
– Aby chrześcijanie oddawali cześć Bogu słowem i życiem.
– Aby wyznawcy Chrystusa przebaczyli sobie wzajemnie wyrzą-

dzone krzywdy.
– Aby rodziny, przeżywające kryzysy powróciły na drogę pokoju.
– Aby Kościół stał się znakiem jedności dla podzielonego pande-

mią społeczeństwa.

Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za Niego swe życie, 
uświęć Go i oczyść przez swoje Słowo. Oddal od Niego wszelkie 
rozłamy, uwolnij Go od ducha rywalizacji i zazdrości. Zachowaj nas 
od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele. 
Błogosław wszystkich, którzy Ciebie miłują i prowadź ich do ściślej-
szego zjednoczenia z Tobą. Połącz wszystkich chrześcijan w jednej 
wspólnocie wiary. Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju i pro-
wadź wierzących do świętości.
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Na koniec oddajmy się w opiekę Maryi, Matki Słowa, która 
przyjmując Słowo, stała się wzorem dla nas wszystkich: „Pod Twoją 
obronę”. 

Pieśń Maryjna

3.

KS. PIOTR GOŁUCH
Ojciec duchowny w WSD w Świdnicy 

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE NA 
NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA LUB TYDZIEŃ 

POWOŁANIOWY

Pieśń: „Zróbcie Mu miejsce”

Prowadzący: 
Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie, klęcząc 

przed Tobą i wpatrując się w Twoje oblicze chcemy Cię uwielbić 
za Twoją obecność i bliskość. Za Twoje wierne trwanie w przyjaźni 
z nami. Za Twoją miłość, dzięki której obdarzasz nas życiem.

W Twoje święte dłonie chcemy złożyć nasze życie, wyznając, 
wiarę w Twoją moc; w to, że tylko w Tobie znajdziemy prawdziwy 
sens życia, siłę do kochania, do stawania się darem dla innych tak, 
jak Ty stałeś się darem dla nas. 

Oddajemy Ci cześć, wspólnie wołając o łaskę zmiany naszych 
„kamiennych serc” na „serca z ciała” (por. Ez 36, 26), bo tylko Ty 
jesteś zdolny to uczynić.

Wszyscy:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; 
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.
Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; 
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. 
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Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.
Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. 
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Pieśń: „Wierzę w ciebie Panie”

Prowadzący:
Z Ewangelii według św. Marka (Mk 3, 13-19)

„Potem wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, 
a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, których nazwał apo-
stołami, aby z Nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, 
i aby mieli władzę wyrzucać demony. Tak więc ustanowił dwuna-
stu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; Jakuba, syna Zebedeusza, 
i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy 
Synowie Gromu; Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, 
Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka i Judasza 
Iskariotę, który Go zdradził”.

(chwila ciszy)

Świadomi tego, że my i cały świat, jak nigdy, potrzebuje świad-
ków Twojej miłości prosimy za tymi, których już powołałeś, za ka-
płanów, zakonników, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego 
i misjonarzy. Ich już posłałeś na głoszenie nauki. Prosimy o wiarę, 
nadzieję i miłość dla każdego i każdej z nich, aby ich życie było czy-
telnym znakiem Twojej obecności w świecie i aby przez ich posługę 
ludzie poznawali Twoją miłość. 

Pieśń: „Weź w swą opiekę”

Przypominasz nam Jezu o tym, że to Ty powołujesz tych, którzy 
idą za Tobą. Wybierasz tych, których chcesz. Wiemy, że twoje we-
zwanie się nie skończyło, że Twoje słowo czeka na naszą odpowiedź 
i „nie powróci do Ciebie bezowocne” (por. Iz 55, 10-11). My, Twój 
Kościół, prosimy za tymi, których wzywasz. O odwagę zaufania Tobie 
dla tych, których dzisiaj powołujesz na swoje żniwo i zapraszasz 
do szczególnej bliskości i towarzyszenia Ci w diecezji świdnickiej 
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i w Kościele powszechnym. Jesteś hojnym siewcą (por. Mk 4,1-10), 
daj młodym serca, które odpowiedzą na Twoje wezwanie.

Pieśń: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”

Powołujesz uczniów, aby stali się rybakami ludzi (por. Mt 4, 19). 
W tym powołaniu jest misja troski o tych, którzy nie słyszeli Twojego 
wezwania, misja głoszenia zbawienia wszystkim narodom (por. Mk 
16,15-16). 

My, Lud Boży, klęczący przed tobą dostąpiliśmy łaski poznania 
Twojego słowa. Chcemy teraz wszyscy, świadomie przyjąć misję, 
którą nam zleciłeś, w którą włączeni zostaliśmy w chwili chrztu, 
do której przynagla nas Twój Duch. Wiedząc, że wzywasz ludzi do 
wyjątkowej bliskości ze sobą w życiu konsekrowanym; pamiętając 
o tym, że potrzebujemy kapłanów aby mieć dostęp do Twoich sakra-
mentów prosimy: rozpal nasze serca abyśmy idąc w świat przypro-
wadzali ludzi do Ciebie, aby nasza wspólnota i nasze rodziny były 
miejscami w których młodzi usłyszą zaproszenie Twojej miłości.

Pieśń: „Wiele jest serc”

Prowadzący: Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,



152 PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów 

Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię 

dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
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Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec 

uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wy-

konujesz przez swoich kapłanów,

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować 
raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, 
wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy 
świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy 
Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. 
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić 
Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz 
z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których 
do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany 

przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakąt-
ku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej 
i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, 
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za 
naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje 
powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. 
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą 
Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotni-
ków na żniwo Twego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych 
czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z ra-
dością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego 
Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz 
z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo: „Przed tak wielkim Sakramentem”
Błogosławieństwo
Pieśń: „Idźcie na cały świat”.

Okolicznościowy tekst modlitwy wiernych:
Jezu, powiedziałeś do swoich uczniów: „Proście Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9, 38), chcemy włą-
czyć się w to wołanie powtarzając: Poślij robotników na żniwo swoje.

1) Umocnij papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, bisku-
pów Adama i Ignacego, kapłanów i diakonów naszej diecezji, w mi-
sji głoszenia Dobrej Nowiny. Poślij robotników na żniwo swoje!

2) Wszystkich uczniów i przygotowujących się do przyjęcia sa-
kramentów uzdolnij do odkrycia piękna życia w dialogu z Bogiem. 
Poślij robotników na żniwo swoje!

3) Prowadź drogą wzrostu w łasce posługujących w Twoim ko-
ściele, członków Służby Liturgicznej, diakonii muzycznych, osoby 
troszczące się o piękno liturgii i naszych świątyń. Niech miłość nada-
je sens tym wysiłkom. Poślij robotników na żniwo swoje!



Ks. Krzysztof Iwaniszyn,  Adoracja Najświętszego Sakramentu na pierwszą niedzielę 155

4) Pociągnij więzami miłości (por. Oz 11, 4) tych, których przezna-
czasz do życia konsekrowanego. Poślij robotników na żniwo swoje!

5) Powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy Twoim 
ołtarzu. Poślij robotników na żniwo swoje!

6) Osobom cierpiącym na ciele i na duchu wskaż drogę na któ-
rej ich sytuacja może być okazją do dania świadectwa o Ewangelii. 
Poślij robotników na żniwo swoje!

7) Nam, zgromadzonym wokół Twojego ołtarza, otwórz serca tak, 
żebyśmy potrafili z radością odpowiedzieć na każde Twoje zaprosze-
nie. Poślij robotników na żniwo swoje!

Twoje słowo ma moc kruszyć mury, skrusz wszystko, co nie 
pozwala nam iść za Tobą aby nasze życie było Twoją chwałą 
(św. Ireneusz). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4.

KS. KRZYSZTOF IWANISZYN
Dziekan dekanatu Nowa Ruda-Słupiec
Proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MAJA 2022 R.

Pieśń na wystawienie

Panie mój, Jezu Chryste, który z miłości, jaką masz ku ludziom, 
dzień i noc w tym Sakramencie przebywasz i pełen dobroci i miłości 
oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą 
Cię odwiedzić, 

Wierzę, że tu obecny jesteś w tym Sakramencie ołtarza. Cześć Ci 
oddaję i dzięki Ci składam za łaski, które mi wyświadczyłeś, szcze-
gólnie za to ze chcesz stawać się moim przyjacielem. 

Pieśń: Przyjaciela mam
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W dzisiejszej Ewangelii Jezus po raz kolejny pokazuje nam, w jaki 
sposób chrześcijanin, czyli osoba wierna Chrystusowi powinna po-
twierdzić swoją tożsamość. To, kim jestem, bardzo mocno objawia się 
w tym, w jaki sposób postępuję. Panie pytasz nas dzisiaj o miłość, tak 
jak zapytałeś Piotra. Szczera miłość do Ciebie może wynagrodzić na-
wet największą zdradę. Czy mogę miłować Boga, którego nie widzę, 
jeżeli brata swojego, którego widzę nie potrafię miłować? Czy mogę 
uważać się za wiernego ucznia, uczennicę Chrystusa, gdy odrzucam 
Jego przykazania? Czy mogę odpowiedzieć, że kocham Jezusa jeśli 
ta miłość nie znajdzie potwierdzenia w moim postępowaniu?

Błagamy Cię, Panie! Przebij wejścia do naszych serc i wpro-
wadź tam miłość. Zasiej w nich Twoją miłość, aby ona stała się 
owocem naszego życia! Wejdź w nasze życie z całą potęgą i w peł-
ni blasków Swej miłości i rozjaśnij panujące w nas mroki egoizmu. 
Chcemy bowiem mieć światłość żywota wiecznego i nie chodzić już 
w ciemnościach.

Po każdym wezwaniu powtarzamy: Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która mnie obrazem Boskości Twojej uczyniła, Tobie 

się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która mnie wybrałaś, nim stworzony zostałem, Tobie 

się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój
 – Miłości, która się człowiekiem urodziłaś. I dla mnie zaraz 

wszystkim byłaś, Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która dla mnie cierpiałaś, I dla mnie w czasie umarłaś, 

Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która dla mnie wieczną radość i zbawienie wywalczy-

łaś, Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która mnie przezwyciężyłaś i moim sercem zawładnę-

łaś, Tobie się oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.
 – Miłości, która mnie obudzisz z grobu śmiertelności, Tobie się 

oddaję. Na wieki chcę pozostać Twój.

Panie, dopomagaj nam dostrzegać konkretne potrzeby bliźnich 
i spraw, abyśmy przez miłość do nich otwierali nasze serca i umysły 
na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz i która jedynie może zaspo-
koić nasze pragnienie pokoju i szczęścia.
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W ciszy poproś Jezusa, byś potrafił kochać tych, których trudno 
ci kochać.

Modlitwa w ciszy

Boże i Ojcze nasz, Tyś stworzył człowieka na obraz swój. Jesteś 
Miłością. Spraw łaskawie, aby każdy człowiek miał w sobie pełnię 
tej miłości, której tak bardzo pragniemy i która konieczna jest do 
tego, by życie na ziemi miało znamiona Twego Królestwa, świadczy-
ło o Tobie, o Twym Synu i Duchu Świętym.

Prośmy o błogosławieństwo.

Pieśń na błogosławieństwo

5.

KS. WIESŁAW RUSIN
Dziekan dekanatu Wałbrzych Południe
Proboszcz parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ CZERWCA 2022 R. – 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Panie nasz, ukryty w tej Najświętszej Hostii, klęcząc u Twych 
stóp składamy Ci hołd naszych serc, wielbimy Twoje Bóstwo 
i Człowieczeństwo. Twoją chwałę głosi całe stworzenie, bo nie-
skończonej chwały godny jesteś Panie: Boże Ojcze, Synu Boży, 
Duchu Święty. Twej chwały pełne są niebiosa i Ziemia. Dzisiaj 
wraz z Maryją i całym Kościołem pragniemy prosić o dary Ducha 
Świętego, którego przyjście zapowiedziałeś: „Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. [...] 
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy” (J 14, 16-17). 

Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół 
i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez 
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sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią 
Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch 
Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, miesz-
ka i w nas, i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. 

Śpiew: „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. o to dziś błagam Cię” 

Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, oddajemy się Tobie i z ufnością 
prosimy, abyś zawsze mieszkał w nas, wszystkiego nas nauczył i hoj-
nie udzielał nam swoich darów. Niebieski Ogniu, przemieniaj nas 
w siebie, byśmy coraz bardziej płonęli miłością Boga i ludzi. Niech 
miłość będzie najważniejszą regułą naszego ziemskiego życia i da-
rem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno 
z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy. 

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Duchu Święty, duszo 
mej duszy, uwielbiam Cię!

– Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w tajemnicy Kościoła, które-
go jesteś życiem, mocą i nadzieją. Duchu Święty, duszo mej duszy, 
uwielbiam Cię!

– Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, za udzielane dary i charyzmaty, 
które ożywiają Twój Kościół. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwiel-
biam Cię!

– Uwielbiamy Cię Duchu Święty, w ofiarnej miłości małżon-
ków, której jesteś początkiem. Duchu Święty, duszo mej duszy, 
uwielbiam Cię!

– Uwielbiamy Cie Duchu Święty, w każdym nowym poczętym 
życiu, którego jesteś źródłem. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwiel-
biam Cię!

– Uwielbiamy Cię Duchu Święty, w dobrych pragnieniach, my-
ślach czynach młodych ludzi, które są Twoim dziełem. Duchu Święty, 
duszo mej duszy, uwielbiam Cię!

– Uwielbiamy Cię Duchu Święty, za dar życia nadprzyrodzonego, 
którego jesteś w nas sprawcą. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwiel-
biam Cię!

– Uwielbiamy Cię Duchu Święty, za wszystkie formy życia kon-
sekrowanego, któremu ze swego bogactwa udzielasz darów chary-
zmatycznych. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię!
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Prosimy Panie, aby Paraklet był z nami teraz i na zawsze. Niech 
Duch Święty nieustannie napełnia i uświęca Twój Kościół, niech pro-
wadzi go do pełnej jedności z Ojcem. 

W każdym z nas obmytych wodą chrztu powtarza się ten cud, 
który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia 
nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca 
nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa 
w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy: „Gdy bo-
wiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 
8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie 
Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Dlatego wołamy: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!
– Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie od-

nawiał się i odmładzał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!
– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, 

aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć 
nas w Duchu Świętym!

– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą 
naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Panie 
Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

– Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umac-
niał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku 
miłowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Śpiew: „Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan”

Duch Święty zstąpił na Apostołów, by dali o Nim świadectwo 
wszystkim narodom: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, 
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. 
(Dz 2,1-11). Duch przychodzi, by zmienić nasz świat, by uczynić go 
nowym, pełnym miłości i pokoju, przychodzi, by dać nadzieję i ra-
dość. Przychodzi, by tworzyć nowe rzeczy, przynosi „nowość Boga”, 
która uderza w nas i w nasz świat. Duch Święty czyni nowym to, 
co człowiek zrujnował przez grzech – nowe stworzenie, odkupione 
Chrystusowym Ciałem i Krwią. Uświęca nas grzesznych i czyni nas 
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świętymi. Gdziekolwiek Duch działa, wszystko prowadzi do nowego 
i dobrego. Gdziekolwiek przyjdzie, nic nie pozostanie takie samo jak 
wcześniej. Dlatego wołamy: przyjdź Duchu Stworzycielu ze swoją 
mocą!. Uczyń prostym to, co krzywe, ożyw to, co jest martwe, umyj 
i oczyść to, co nieczyste i przenikaj nasze dusze! Duchu Święty wy-
lewaj obficie strumienie łask na wszystkich!

Po każdym wezwaniu będziemy modlić się słowami: Wylej na 
wszystkich strumienie swych łask!

– Przyjdź Duchu Święty, który jesteś wzajemną miłością Ojca 
i Syna. Wylej na wszystkich strumienie swych łask!

– Przyjdź Duchu Święty, który przenikasz głębokości Boga same-
go. Wylej na wszystkich strumienie swych łask!

– Przyjdź Duchu Święty, który jesteś łaskawym Bogiem obecnym 
w tajemnicach zbawienia. Wylej na wszystkich strumienie swych łask!

– Duchu Święty, który prowadziłeś Patriarchów i mówiłeś przez 
Proroków. Wylej na wszystkich strumienie swych łask.

– Duchu Święty, który jesteś obietnicą Starego i Nowego 
Przymierza. Wylej na wszystkich strumienie swych łask!

– Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w Wieczerniku. 
Wylej na wszystkich strumienie swych łask.

– Duchu Święty, który rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach. 
Wylej na wszystkich strumienie swych łask!

– Duchu Święty, który jesteś oceanem miłosierdzia. Wylej na 
wszystkich strumienie swych łask!

Śpiew: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”

„Nowość Boga” przychodzi na świat i potrzebuje naszego współ-
działania, przychodzi na świat z nami i przez nas. Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da 
wam, aby z wami był na zawsze” (J 14, 15-16). Choć nie możemy 
zmienić całego świata, całego Kościoła, to w mocy Ducha możemy 
zmieniać nasz mały świat, nasz mały Kościół w którym żyjemy: w na-
szej rodzinie, wspólnocie, parafii, tam gdzie traktujemy się nawzajem 
z miłosierdziem i miłością, gdzie przebaczamy i wciąż zaczynamy od 
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nowa. Dlatego wołamy: przyjdź do nas Duchu Stwórcy i uczyń nas 
nowymi, by tu, wśród nas, dokonał się cud Pięćdziesiątnicy!

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
– Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na 

wszystko, co jest stworzone, w świetle Twoim, abyśmy poznali 
znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu. 
Ciebie prosimy! Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu rady, ukaż nam tam, gdzie nasza myśl 
zawodzi, co trzeba nam czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, 
a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom 
miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy! Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do 
każdego grzechu, strzeż w pokusach, pomóż ujarzmić nieopano-
wane namiętności, obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca 
Najwyższego, zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości. Ciebie 
prosimy! Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! 
Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla spraw 
Jego, daj, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie. Ciebie 
prosimy! Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijań-
skiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla 
Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże i doświadczenia, a w nie-
bezpieczeństwach w Nim naszą ufność pokładali. Ciebie prosimy! 
Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię praw-
dy Bożej, daj nam stałość i pewność wiary, pomóż poznać wielkość 
Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie. Ciebie prosimy! 
Wysłuchaj nas Duchu Święty!

– Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas do doskonałości. 
Ty dajesz nam poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daj nam zrozu-
mieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania oraz udziel rado-
ści i pocieszenia z tego płynącego. Spraw, prosimy, abyśmy stanęli 
kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani 
jesteśmy. Ciebie prosimy! Wysłuchaj nas Duchu Święty!
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Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, spełnij wobec nas swoje obiet-
nice, aby przychodzący Duch Święty, sprawca prawdziwej radości 
i pokoju, spłynął na nasze dusze, wypełnij je swoją łaską, darami 
i owocami, których spodziewamy się z miłosierdzia Twego, przez 
Chrystus Pana naszego. Amen

Śpiew: „Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie”

6.

KS. PAWEŁ KILIMNIK
Wykładowca homiletyki w WSD 

KAZANIA PRZY CZTERECH OŁTARZACH 
NA UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

I. NAJCENNIEJSZA OBECNOŚĆ
(Kazanie przy I ołtarzu do Mt 26, 17-19. 26-29)

Kiedyś Pan Jezus zebrał Apostołów, zaprosił ich na wyjątkowe 
spotkanie, urządził dla nich ucztę, niezwykłą ucztę, o której oni ni-
gdy nie zapomnieli, ucztę, o której pamięta do dziś cały świat. Kiedy 
uczniowie zasiedli z Jezusem do stołu, myśleli, że wszystko będzie 
tak jak zwykle, Pan weźmie chleb i rozda, żeby się najedli, później 
weźmie kielich i uczyni podobnie; tak miało być, tak bywało przez 
lata, Oni doskonale to znali. Jednak tym razem było inaczej, i odtąd 
wszystko będzie inaczej. Jakież musiało być zaskoczenie uczniów, 
kiedy Jezus, biorąc chleb, mówi: to jest Ciało moje, a biorąc kielich 
wypowiada: to jest moja Krew. Uczniowie dopiero po jakimś czasie 
zrozumieli naukę wieczernika, zrozumieli, że to był moment, w któ-
rym Jezus dał im siebie, aby pozostać z nimi. 

Dziś dokonują się te same wydarzenia, ten sam Jezus łamie chleb 
i przelewa swoją krew, aby być pośród nas. Dlaczego tak bardzo 
zapragnął być z nami, być na co dzień, tak na wyciągnięcie ręki? 
Zapragnął tego, bo nas tak bardzo kocha, a wie, że bez Niego jeste-
śmy nikim, że potrzebujemy Go. Dlatego nas nie zostawił, ale pozo-
stał z nami. 
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Moi drodzy, naszym zadaniem, ale przede wszystkim naszym 
obowiązkiem, jest trwać przy Nim, trwać przy Jezusie, który pozo-
stał pośród nas w Eucharystii. Twoja obecność przed Nim nie będzie 
twoim zniewoleniem, wymuszonym obowiązkiem, ale radością, kie-
dy zrozumiesz za św. Janem XXIII, że wielkim jesteś wtedy kiedy 
klęczysz, bo w świetle Jezusa, nie możesz pozostać byle kim, jesteś 
wielki, piękny, prawdziwy, bo tylko w Nim – w Jezusie – człowiek 
jest naprawdę sobą.

II. TROSKLIWY BÓG
(Kazanie przy II ołtarzu do Mk 8, 1-9)

Opis rozmnożenia chleba może nas zachwycać. Tłum ludzi, 
siedem chlebów i kilka rybek i cud – tak niewielką ilością jedzenia 
zostaje nakarmiona ogromna rzesza ludzi. Jednak skupmy się tym 
razem nie na głodzie ludzi, którzy słuchali Jezusa, choć to jest ważny 
element tej Ewangelii. Skupmy się na postawie Jezusa wobec tych 
ludzi. Ewangelista Marek zanotował, że Jezus widząc ludzi, którzy 
przyszli do Niego zaczął im współczuć. Zrobił na nim wrażenie głód 
tych ludzi i postanowił im pomóc. 

Wydaje się ważne, żeby zauważyć, że Jezusowi nie jest obojęt-
ny los człowieka, a wręcz jest On zainteresowany tym, co człowiek 
przeżywa. Tym razem mierzy się z głodem fizycznym. Ale zobacz-
my, że Jezus podaje też motywację swojego postępowania. Żal Mu 
było ludzi, którzy byli głodni, ponieważ w takim stanie nie mogliby 
wrócić do swoich domów, a więc nie mogliby podjąć swoich obo-
wiązków, zrealizować swoich zadań. 

Pomyślmy jak dobry jest Jezus, jak zatroskany jest o człowieka, 
o to, żeby ten mógł się zrealizować w pełni, żeby nie zabrakło mu sił. 

Sądzę, że tym co jest najbardziej cudowne w tej Ewangelii, to 
spojrzenie Jezusa, jego troska o człowieka. Niech nas to zachwyci, 
niech pozwoli nam zrozumieć, jak bardzo Panu Bogu zależy na nas, 
jak ogromną miłością On mnie darzy. 

W Ewangelii usłyszeliśmy, że Jezus przywołał do siebie swoich 
uczniów i poprosił ich, żeby pomogli Mu w dotarciu do każdego 
człowieka. Zapytał ich o to co posiadają, mieli niewiele, ale ofia-
rowali Mu wszystko. Z tego „niewiele” Jezus uczynił tak wiele, że 
wystarczyło dla każdego. 
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Dziś tę prośbę o pomoc Jezus kieruje do mnie i do ciebie, do swo-
ich współczesnych uczniów. Zaprasza nas do wzięcia udziału w cu-
dzie hojności Boga. Ten cud dokona się, jeśli każdy ofiaruje to, co 
ma, choć może mamy niewiele i ubogaci tym tych, którzy potrzebują 
pomocy bardziej niż my.

I jeszcze jedna myśl. Chleb, który rozmnożył Jezus, stał się dla lu-
dzi pokarmem, który im pomógł wrócić do swoich domów, na nowo 
wejść w ich codzienność. Dziś też mamy możliwość karmić się takim 
Pokarmem, jest nim Eucharystia. Ona zaspokaja głód i karmi będą-
cych w drodze.

III. PEWNY PRZEWODNIK
(Kazanie przy III ołtarzu do Łk 24,13-16.28-35)

Usłyszana Ewangelia to opis drogi uczniów Jezusa do Emaus. 
Czyli dokąd? Chyba „donikąd”, bo ta droga to opis ucieczki. Dwaj 
uczniowie po śmierci Jezusa, jeszcze nie wiedząc co tak naprawdę 
się wydarzyło, postanawiają uciec. Nie potrafią sobie odpowiedzieć 
na pytania, nie mogą zrozumieć tego, co ich spotkało. Jezus, któremu 
towarzyszyli w drodze tyle czasu, na którego tak liczyli, który doko-
nywał tak wielu cudów i obiecywał, że zostanie z nimi, teraz umarł 
i leży w grobie. Dla nich skończył się Jego etap, Jego życie. Nie ro-
zumieli jeszcze tego wszystkiego. Nie chcieli się z tym mierzyć, bali 
się rozczarowań, wyśmiania, że zaufali komuś, kto ich oszukał, bo 
miał być, a Go nie ma. Zabrakło im wiary. Zagubili cel. 

Czy my nie jesteśmy niekiedy podobni do tych uczniów? Kiedy 
nie potrafimy czegoś namacalnie zobaczyć, szybko się zniechęcamy 
do starania o to. Kiedy nie widzimy efektów naszej pracy, szybko się 
poddajemy. Kiedy nie dociera do nas odpowiedź od Boga, do które-
go wołamy, wątpimy, czasem nawet o Nim zapominamy. I ruszamy 
w świat bez Boga, zadając sobie pytania, na które nie umiemy odpo-
wiedzieć. I tak idziemy zmęczeni ciągłym narzekaniem, pytaniami, 
które zadajemy sobie wokoło, ale bez odpowiedzi.

Czy uczniowie z Emaus zapomnieli o tym co Jezus mówił, o Jego 
obietnicach o zmartwychwstaniu? Być może smutek i niezrozumie-
nie śmierci zabrało im nadzieję. Jednak historia pisana lękiem i roz-
czarowaniem, niezrozumieniem i utratą wiary nie mogła się tak skoń-
czyć. Wkroczył w nią Jezus. Stając się towarzyszem drogi uczniów, 
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odpowiedział na ich pytania, stał się ich nadzieją na nowo, wzmocnił 
ich wiarę. Wspólna droga z Jezusem stała się dla uczniów drogą na-
wrócenia, zrozumienia życia i w końcu odnalezienia celu. 

Szczególnym momentem tego spotkania było łamanie chleba –
wydarzenie, kiedy uczniowie rozpoznają Jezusa. Po chwili On znika 
im z oczu, jednak im w rękach zostaje Chleb. Okazuje się, że Jezus 
jest nadal z Nimi, tak blisko, bardziej niż zwykle. Tak jak teraz po-
zostaje z nami. Chleb Eucharystyczny, odsłania przed nami swoją 
największą tajemnicę – jest nią Jezus Chrystus, towarzysz naszej 
drogi, początek i cel naszego życia. Spotkanie z Nim pozwala nam 
zobaczyć prawdziwy sens, kierunek naszego życia. Od tego spotka-
nia zaczyna się nowe życie, droga tam, gdzie możesz spotkać Boga. 
I droga z Nim. On przywraca radość i nadzieję.

IV. ABY POTRAFIĆ KOCHAĆ
(Kazanie przy IV ołtarzu do J 17, 20-26)

Ewangelia jest prawdą o Bogu, który w Jezusie przyszedł na 
świat, jest prawdą o świecie, w którym żyjemy, ale także jest prawdą 
o mnie. W świetle słowa Bożego, mogę to wszystko lepiej zobaczyć 
i więcej zrozumieć. Jakie zatem przesłanie niesie nam odczytana 
przed chwilą Ewangelia?

Jezusowa modlitwa o jedność dzieje się podczas ostatniej wiecze-
rzy. Z pewności nie jest tak dlatego, że Jezus chciał uczniom na ko-
niec powiedzieć coś jeszcze, ale celowo Jezus odmawia tę modlitwę 
po tym jak przekazał uczniom naukę o Eucharystii – sakramencie 
prawdziwej jedności. 

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że Jezus za wzór jedności 
stawia Jego relację z Ojcem: „jak Ty we mnie a ja w Tobie”. W całej 
misji Jezusa zauważamy wyrazy tej jedności, bycia w relacji do Ojca, 
co staje się siłą Jezusa w realizowaniu swojego posłannictwa. 

Zatem jedność, o którą modli się Chrystus jest wynikiem nie tyle 
starań człowieka, ludzkich zabiegów, ale trwania w relacji z Bogiem, 
z której to relacji wypływa siła do realizowania działań ku jedności. 

W kontekście obecnej chwili, kiedy niesiemy Najświętszy 
Sakrament pośród naszej codzienności – słowa Jezusa uświadamiają 
nam jak bardzo my potrzebujemy Jego bliskości, żeby budować sil-
ną rzeczywistość. Tej bliskości doświadczamy szczególnie podczas 
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Eucharystii, kiedy jednoczymy się z Chrystusem w Komunii Świętej. 
Kiedy otwierając nasze serca, pozwalamy, aby Jego obecność wy-
pełniła naszą codzienność, możemy wówczas za św. Pawłem powie-
dzieć: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). W ten 
sposób otrzymam moc, żeby moje życie mogło się przemienić, abym 
mógł pokonać zło, wygrywać z grzechem, ze swoimi słabościami. 

Trwając w relacji jedności z Jezusem zyskujemy też zdolność bu-
dowania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi: rodziną, przyja-
ciółmi, współpracownikami, ludźmi spotkanymi na drogach naszego 
życia. Przyjmując miłość Boga, potrafimy się też tą miłością dzielić, 
dawać ją innym, Zatem karmiąc się Eucharystią, w której doskonale 
wyraża się miłość Boga do człowieka, trwa w nas miłość Boga, żyje 
w nas Chrystus. 
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	Inną drogą udali się do swojej ojczyzny
	2.
	Propozycje do wykorzystania duszpasterskiego na Niedzielę Słowa Bożego
	3.
	Nabożeństwo powołaniowe na Niedzielę Dobrego Pasterza lub Tydzień Powołaniowy
	4.
	Adoracja Najświętszego Sakramentu na pierwszą niedzielę maja 2022 r.
	5.
	Adoracja Najświętszego Sakramentu na pierwszą niedzielę czerwca 2022 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
	6.
	Kazania przy czterech ołtarzach na uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej



