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Orędzie Ojca Świętego na 106. Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy (27 września 2020)
Jak Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki.
Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców wewnętrznych
Na początku tego roku, w moim przemówieniu do członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, do wyzwań współczesnego świata zaliczyłem dramat przesiedleńców wewnętrznych: „Konflikty
i kryzysy humanitarne, zaostrzane przez zawirowania klimatyczne, powiększają liczbę przesiedleńców i oddziałują na osoby, które już żyją w poważnym
ubóstwie. W wielu krajach dotkniętych tymi sytuacjami brakuje odpowiednich struktur, które pozwoliłyby zaspokoić potrzeby wysiedlonych” (9 stycznia 2020 r.).
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Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka opublikowała „Wytyczne duszpasterskie na temat osób
przesiedlonych wewnętrznie” (Watykan, 5 maja 2020 r.), dokument, który ma na celu inspirowanie i animowanie działań duszpasterskich Kościoła w tym szczególnym obszarze.
Z tych powodów postanowiłem poświęcić niniejsze orędzie dramatowi osób przesiedlonych wewnętrznie, dramatowi często niedostrzeganemu, zaostrzonemu przez światowy kryzys spowodowany pandemią
COVID-19. Kryzys ten, ze względu na swoją gwałtowność, powagę i zasięg geograficzny, nadał nowe wymiary wielu innym kryzysom humanitarnym, które dotykają milionów ludzi, odsuwając inicjatywy i pomoc
międzynarodową, niezbędną i pilną dla ratowania życia, na dalszy plan
krajowych programów politycznych. Ale „nie jest to czas na zapominanie. Kryzys, z którym się zmagamy, nie powinien sprawić, byśmy zapominali o wielu innych sytuacjach kryzysowych, które niosą ze sobą
cierpienie wielu osób” (Orędzie Urbi et Orbi, 12 kwietnia 2020 r.).
W świetle tragicznych wydarzeń, które naznaczyły rok 2020, obejmuję tym orędziem, poświęconym osobom przesiedlonym wewnętrznie,
także tych wszystkich, którzy przeżywają i nadal doświadczają niepewności, opuszczenia, marginalizacji i odrzucenia z powodu COVID-19.
Zacznę od obrazu, który pobudził papieża Piusa XII do opracowania Konstytucji Apostolskiej Exsul Familia (1 sierpnia 1952 r.). Podczas
ucieczki do Egiptu Dzieciątko Jezus doświadczyło wraz z rodzicami tragicznego stanu bycia wysiedlonym i uchodźcą, „naznaczonego lękiem,
niepewnością, trudnościami” (por. Mt 2, 13-15.19-23). Niestety, w naszych czasach miliony rodzin mogą rozpoznać siebie w tej rzeczywistości. „Prawie każdego dnia telewizja i gazety informują o uchodźcach,
uciekających przed głodem, wojną i innymi poważnymi zagrożeniami,
w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia dla siebie i swoich rodzin” (Anioł Pański, 29 grudnia 2013). W każdym z nich jest obecny
Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do ucieczki, aby siebie ocalić.
Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla
nas wyzwaniem (por. Mt 25, 31-46). Jeśli Go rozpoznamy, to my będziemy Mu dziękować za to, że mogliśmy Go spotkać, miłować i służyć Mu.
Osoby przesiedlone dają nam tę możliwość spotkania z Panem,
„choć naszym oczom niełatwo jest Go rozpoznać – w podartym ubra-
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niu, z brudnymi stopami, z twarzą zniekształconą, z ciałem poranionym, nieumiejącego mówić naszym językiem…” (Homilia, 15 lutego
2019 r.). Chodzi o wyzwanie duszpasterskie, na które winniśmy odpowiedzieć czterema czasownikami, jakie wskazałem w moim orędziu na
tenże dzień w 2018 roku: przyjmować, chronić, promować i integrować.
Chciałbym teraz do nich dodać sześć par czasowników, które odpowiadają bardzo konkretnym działaniom, połączonych ze sobą w związku
przyczynowo-skutkowym.
Trzeba znać, żeby zrozumieć. Poznanie jest niezbędnym krokiem
wiodącym do zrozumienia drugiego. Sam Jezus naucza tego w wydarzeniu z uczniami z Emaus: „Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam
Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi,
tak że Go nie poznali” (Łk 24, 15-16). Kiedy mówimy o migrantach i wysiedlonych, zbyt często zatrzymujemy się na liczbach. A tu nie chodzi
o liczby, tylko o osoby! Jeśli się z nimi spotkamy, to dojdziemy do ich poznania. I znając ich historie, będziemy w stanie ich zrozumieć. Będziemy
mogli na przykład zrozumieć, że niepewność, jakiej doświadczyliśmy
w związku z cierpieniem w wyniku pandemii, jest stałym elementem
w życiu osób przesiedlonych.
Trzeba zbliżyć się, aby służyć. Wydaje się to oczywiste, ale często
tak nie jest. „Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził
również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził
go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go” (Łk 10, 33-34).
Lęki i uprzedzenia – bardzo wiele uprzedzeń – sprawiają, że trzymamy
się z dala od innych i często uniemożliwiają nam „zbliżenie się” i służenie im z miłością. Podejście do bliźniego często oznacza gotowość do
podejmowania ryzyka, czego nauczyło nas w ostatnich miesiącach wielu
lekarzy i pielęgniarek. Ta bliskość w służbie wykracza poza czyste poczucie obowiązku; najwspanialszy wzór tej postawy pozostawił nam Jezus,
kiedy umywał nogi swoim uczniom: zdjął szatę, ukląkł i pobrudził sobie
ręce (por. J 13, 1-15).
Trzeba słuchać, żeby się pojednać. Uczy nas tego sam Bóg, który,
posyłając swego Syna na świat, zechciał słuchać jęku ludzkości ludzkimi uszami: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, […] by świat został przez Niego zbawiony”(J 3, 16-17).
Miłość, która jedna i zbawia, zaczyna się od słuchania. W dzisiejszym
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świecie mnożą się przesłania, ale zatraca się postawa słuchania. A tylko przez pokorne i uważne słuchanie możemy naprawdę się pojednać.
W roku 2020 na naszych ulicach tygodniami panowało milczenie. Było
to milczenie dramatyczne i niepokojące, ale dało nam ono możliwość
usłyszenia krzyku najbardziej bezbronnych, osób wysiedlonych i naszej
poważnie chorej planety. A słuchając, mamy szansę na pojednanie się
z bliźnim, z jakże wieloma odrzuconymi, z samymi sobą i z Bogiem, który niestrudzenie obdarza nas swoim miłosierdziem.
Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać. Jednym z fundamentalnych
elementów pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej było dzielenie się: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Bóg
nie chciał, aby zasoby naszej planety przynosiły korzyści tylko niektórym. Nie, tego nie chciał Pan! Musimy nauczyć się dzielić, aby razem się
rozwijać, nie pomijając nikogo. Pandemia przypomniała nam, że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. Zdanie sobie sprawy, że mamy wspólne
troski i obawy, ukazało nam po raz kolejny, że nikt nie może ocalić się
sam. Aby naprawdę się rozwijać, musimy rozwijać się razem, dzieląc się
tym, co posiadamy, jak ten chłopiec, który ofiarował Jezusowi pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby… I to wystarczyło dla pięciu tysięcy osób
(por. J 6, 1-15)!
Trzeba angażować, żeby promować. Tak właśnie uczynił Jezus z Samarytanką (por. J 4, 1-30). Pan zbliża się do niej, słucha jej, mówi do jej
serca, aby następnie doprowadzić ją do prawdy i przemienić w zwiastunkę Dobrej Nowiny: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział
wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” (w. 29). Czasami
zapał, by służyć innym nie pozwala nam dostrzec ich bogactwa. Jeśli
naprawdę chcemy promować osoby, którym oferujemy pomoc, musimy
je zaangażować i sprawić, aby odgrywały pierwszoplanową rolę w swoim
wybawieniu. Pandemia przypomniała nam jak ważna jest współodpowiedzialność, i że tylko przy udziale wszystkich – także tych, którzy są
często niedoceniani – możemy stawić czoło kryzysowi. Musimy „odnaleźć odwagę do otwarcia przestrzeni, gdzie wszyscy mogą się poczuć powołani i zezwolić na nowe formy gościnności, braterstwa i solidarności”
(Rozważanie na Placu św. Piotra, 27 marca 2020).
By budować trzeba współpracować. Właśnie to zaleca św. Paweł
Apostoł wspólnocie w Koryncie: „przeto upominam was, bracia, w imię
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Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród
was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1, 10). Budowanie królestwa Bożego jest zaangażowaniem wspólnym dla wszystkich chrześcijan i dlatego trzeba, abyśmy nauczyli się współpracować,
nie ulegając pokusie zazdrości, niezgody i podziałów. A w aktualnym
kontekście należy powtórzyć: „Nie jest to czas na egoizmy, ponieważ
wyzwanie, przed którym stajemy, jest wspólne dla nas wszystkich i nie
czyni różnic między ludźmi” (Orędzie Urbi et Orbi, 12 kwietnia 2020
r.). Aby chronić wspólny dom i sprawić, by coraz bardziej przystawał do
pierwotnego planu Boga, musimy starać się o zapewnienie współpracy
międzynarodowej, globalnej solidarności i lokalnego zaangażowania,
nikogo nie pomijając.
Chciałbym zakończyć modlitwą zainspirowaną przykładem św.
Józefa, zwłaszcza gdy musiał uciekać do Egiptu, aby ocalić Dzieciątko
Jezus.
Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co miałeś najdroższego:
Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych. Daj nam również doświadczyć jego ochrony
i pomocy. Spraw, aby ten, który doświadczył cierpienia osób uciekających
z powodu nienawiści możnych, pocieszył i chronił wszystkich tych braci
i siostry, którzy z powodu wojny, ubóstwa i potrzeb opuszczają swoje domy
i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy w miejsca bezpieczniejsze.
Pomóż im, za jego wstawiennictwem, aby mieli siłę iść naprzód, pociechę
w smutku, męstwo w trudnym doświadczeniu. Daj tym, którzy ich przyjmują nieco czułości tego sprawiedliwego i mądrego ojca, który miłował
Jezusa jak prawdziwego syna i wspierał Maryję w drodze. Niech ten, który
zarabiał na chleb pracą rąk własnych, zapewni tym, którym życie odebrało wszystko, godność pracy i niezakłócony spokój domu. Prosimy Cię o to
przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego święty Józef ocalił uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, którą zgodnie
z Twoją wolą miłował jako wierny oblubieniec. Amen.
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Rzym, u św. Jana na Lateranie, 13 maja 2020 r., Wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej.
FRANCISZEK
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Droga Młodzieży,
w tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. To
dla mnie okazja, aby zwrócić się do Was, krakowskiej młodzieży, mając
w pamięci to, jak bardzo Ojciec Święty Was kochał i wspominając moją
wizytę w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w roku 2016.
Św. Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski, Waszej Ojczyzny. Jego ziemska pielgrzymka, która rozpoczęła się
18 maja 1920 roku w Wadowicach i zakończyła się przed piętnastu laty
w Rzymie, była przepełniona zachwytem wobec życia, nad tajemnicą
Boga, świata i człowieka.
Wspominam go jako wielkiego czciciela miłosierdzia: myślę tu
o Encyklice Dives in misericordia, o kanonizacji św. siostry Faustyny,
o ustanowieniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W świetle miłosiernej
miłości Boga, potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn; rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, mając
na uwadze także uwarunkowania kulturowe i społeczne. Wszyscy mogli
tego doświadczyć. Także i Wy dzisiaj możecie tego doświadczyć, poznając jego życie i nauczanie, dostępne dla wszystkich także dzięki internetowi.
Każdy i każda z Was, Drodzy Chłopcy i Dziewczęta, jesteście naznaczeni przez historię swojej rodziny, z jej radościami i cierpieniami. Miłość i troska o rodzinę charakteryzowały Jana Pawła II. Jego nauczanie
stanowi niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych
rozwiązań dla trudności i wyzwań, z jakimi rodziny muszą się mierzyć
w dzisiejszych czasach (Por. Przesłanie na Konferencję „Jan Paweł II, Papież rodziny”, Rzym, 30 października 2019 r.).
Problemy osobiste i rodzinne nie są jednak przeszkodą na drodze
świętości i szczęścia. Nie były nią również dla młodego Karola Wojtyły,
który jako chłopiec musiał zmierzyć się z utratą matki, brata i ojca. Jako
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student doświadczył okrucieństwa nazizmu, który odebrał mu wielu
przyjaciół. Po wojnie, jako ksiądz i biskup, musiał stawić czoła ateistycznemu komunizmowi.
Trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary. Z próby
tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypominał
o tym całemu Kościołowi już od swojej pierwszej Encykliki, Redemptor hominis, w której pisał: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do
końca […] musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością
i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.
Musi niejako w Niego wejść z sobą samym” (nr 10).
Drodzy Młodzi Przyjaciele, właśnie tego Wam życzę: abyście całe
swoje życie zanurzyli w Chrystusie. Mam nadzieję, że obchody stulecia
urodzin św. Jana Pawła II wzbudzą w Was pragnienie odważnego podążania za Jezusem, który jest „Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia
zawsze «poza». […] Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby
twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania,
komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, chłopcze, dziewczyno, pragnie twoich rąk, aby nadal budować dzisiejszy świat”, Kraków, 30 lipca
2016 r.).
Zawierzam Was wszystkich wstawiennictwu św. Jana Pawła II i z serca Wam błogosławię. Proszę, również Wy nie zapominajcie modlić się za
mnie. Dziękuję!
Rzym, 18 maja 2020 r.
FRANCISZEK
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Słowo Ojca Świętego do młodzieży
w dniu 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II
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„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go
boją.” (Łk 1, 50). Pieśń, którą Dziewica Maryja wyśpiewała w Magnificat, rozważając zbawcze dzieło Boga wobec rodu ludzkiego na wieki,
wybrzmiała w doświadczeniu duchowym świętej Faustyny Kowalskiej,
która dzięki Bożej łasce rozpoznała w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego gorliwą zwiastunką.
Urodzona w roku 1905 w Głogowcu niedaleko Łodzi w Polsce
i zmarła w Krakowie w roku 1938, święta Faustyna dopełniła swoje krótkie życie wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wielkodusznie kształtując samą siebie zgodnie z przyjętym od Boga powołaniem oraz wydoskonalając bogate życie duchowe, wypełnione darami mistycznymi
i wierną uległością wobec nich. W Dzienniczku swojej duszy, będącej
sanktuarium spotkania z Panem Jezusem, opowiedziała o tym, czego
Pan dokonał w niej dla dobra wszystkich: nakłaniając ucha ku Temu,
który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza
nie może się równać z niewyczerpanym miłosierdziem, tryskającym
z serca Chrystusa. Dlatego wznieciła dzieło głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Imię świętej Faustyny, wpisane do
katalogu świętych w roku 2000 przez św. Jana Pawła II, w krótkim czasie
stało się znane na całym świecie, propagując w całym ludzie Bożym, to
jest wśród Pasterzy i wiernych świeckich, praktykę wzywania miłosierdzia Bożego, oraz nawołując wierzących do takiego sposobu życia, aby
było ono wiarygodnym świadectwem Bożego miłosierdzia.
Dlatego Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek, przyjmując
prośby Pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych,
rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach
świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowal-
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skiej, dziewicy, zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego,
a jej wspomnienie dowolne było dorocznie obchodzone przez wszystkich
w dniu 5 października.
Nowe wspomnienie ma być zatem włączone do wszystkich Kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy i Liturgii Godzin, z użyciem tekstów liturgicznych dołączonych do niniejszego
dekretu, które staraniem Konferencji Episkopatów powinny zostać przetłumaczone, zatwierdzone i – po uzyskaniu potwierdzenia tej Dykasterii
– opublikowane.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 18 maja 2020 r.
ROBERT KARD. SARAH
Prefekt
ABP ARTUR ROCHE
Sekretarz
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Komunikat z posiedzenia Rady Stałej KEP
Rada Stała KEP zebrała się na Jasnej Górze w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która w tym roku jest obchodzona
2 maja. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.
1. Znajdujemy się w momencie, gdy cały świat, w tym także nasza
Ojczyzna, przeżywa trudny czas, pełen cierpienia i niepewności z powodu pandemii koronawirusa. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest chrześcijańska troska o każdego człowieka, o jego życie oraz
o zdrowie duszy i ciała. Otoczmy więc troską w szczególności osoby naj-
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bardziej poszkodowane, zakażone, przeżywające kwarantannę, tracące
pracę i źródło utrzymania, ogarnięte lękiem o przyszłość swoją i swoich
najbliższych. Pamiętajmy w modlitwie także o zmarłych i ich rodzinach,
które przeżywają dramatyczne chwile. Zachęcamy do modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej powrócić do stanu sprzed epidemii i pełnego
uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła.
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3. W trosce o bezpieczeństwo społeczne, z odpowiedzialnością
przyjmujemy państwowe ograniczenia sanitarne spowodowane stanem
epidemii, choć są trudne i bolesne dla wielu z nas. Jednocześnie, w związku z planowanym przez Rząd znoszeniem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak wcześniej zaznaczył Przewodniczący Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki – potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego
i sprawiedliwego kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby
wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych
podmiotów.
4. W obecnej sytuacji bardzo dziękujemy księżom i wiernym za
odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń służb sanitarnych i władz
państwowych w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Zachęcamy,
w miarę istniejących możliwości, do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Prosimy księży proboszczów o organizowanie
w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia III przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”,
poprzedzoną sakramentem pokuty i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczest-
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nictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób,
które tego pragną.
5. W związku z utrzymującym się stanem epidemii przypominamy, że nadal obowiązują udzielone przez księży biskupów dyspensy od
uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i uroczystości. Wyrażamy
wdzięczność środkom społecznego przekazu i parafiom za transmisje
liturgii w telewizji, radiu i internecie. Nie powinno to jednak osłabić
naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych
kościołach. Ci, którzy – z powodu wprowadzonych limitów – nie mają
takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć w Mszach św. w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca
Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego.
6. Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św.
Jana Pawła II. Tego dnia Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św.
Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy również
o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.
Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja lub 18 maja br. we
wszystkich katedrach, kościołach i kaplicach w Polsce były sprawowane
Msze Święte jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 17 maja będzie czytany
w kościołach list Prezydium KEP na 100-lecie urodzin Papieża Polaka.
Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego
wielkiego Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, świadectwa
życia, twórczości oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.
7. Wyczekiwana przez nas beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, przewidziana na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie,
została z powodu epidemii przeniesiona. Nowy termin zostanie ustalony
i podany do publicznej wiadomości wtedy, kiedy pozwoli na to sytuacja
epidemiologiczna.
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2. Dziękujemy tym, którzy niosą pomoc osobom chorym, ludziom
pozostającym w ścisłej izolacji i seniorom: lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, aptekarzom, pracownikom
medycznym i sanitarnym oraz wszystkim służbom, a także osobom
pracującym w innych branżach, które w czasie epidemii dbają o nasze
bezpieczeństwo, narażając swoje zdrowie i życie. Podziękowania kierujemy również do wolontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników,
kapelanów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele z Caritas
Polska i diecezjalnymi oddziałami Caritas.
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8. Dzisiaj, 2 maja, gdy obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, kierujemy do naszych Rodaków serdeczne pozdrowienia i zapewniamy o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
9. Dobremu Bogu, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, powierzamy przyszłość duchową i materialną naszej Ojczyzny. Dnia 3 maja,
podczas Mszy św. o godz. 11.00 na Jasnej Górze, będzie miało miejsce
zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Bożej Królowej
Polski, którego dokona abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP.
Z Jasnej Góry, od tronu Maryi Królowej Polski, biskupi Rady Stałej
KEP błogosławią Ojczyźnie i Polakom w kraju i za granicą.
Jasna Góra, 2 maja 2020 roku.
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Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Matce Bożej Królowej Polski
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją
ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania
stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź
nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu
1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę
i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze
Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną
Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz
z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również
służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraź-
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niej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi.
Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za
materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św.
Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał
nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne
dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi
Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym
trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100
laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą
i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować
nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu,
bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec
Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień
nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas
gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już
wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.
Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju
i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów,
pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się
zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi
Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca
wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, któ-
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rymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy
i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce
naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca
2020 r., wypowiadał przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii
w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich
Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe
nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy
i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś
nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.
Jasna Góra, 3 maja 2020 roku.
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List Prezydium KEP z okazji 100. rocznicy
urodzin Św. Jana Pawła II
Umiłowani Siostry i Bracia!
1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II,
który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki
święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia,
która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich
czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem
zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku?
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Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus
wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978).
Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna
nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili.
Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga do świętości wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, jak choćby
przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa II wojny światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. Gdyby
Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich
rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi.
Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził
się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie
nagrobnej wyryto napis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości”. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał
na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił
pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za
których często się modlił i z którymi się spotykał.
2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie
II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie dla innych
i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa
niosły strach i śmierć. Obydwa te systemy ściśle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić do eksterminacji polskiej inteligencji, a naród
polski przekształcić w rzesze niewolników. W tym czasie młody Karol
Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay
w podkrakowskich Łagiewnikach.
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Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza
oraz biskupa krakowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzymie został wikariuszem i katechetą w parafii w Niegowici, później pracował w Krakowie. Wykładał w seminariach duchownych i na uniwersytetach. 28 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji
krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967
papież Paweł VI mianował go kardynałem. W czasach komunistycznego
reżimu stanowczo bronił chrześcijańskich wartości. Otwarty na dialog,
w każdym widział brata. Nieustannie apelował o poszanowanie godności
każdego człowieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca poświęcał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami.
Wycieczki w góry, na narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu
ludzi do Boga. Żartował, słuchał i uczył, stawiając młodym wysokie cele i
wymagania. „Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – na całym świecie.
I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard.
Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan
Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy
pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem
i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasnogórskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej.
Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy
rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce
i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy:
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane
2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa
w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas
tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze.
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3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził
132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne.
Warto do niego sięgać, także poprzez Internet i media społecznościowe,
wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002
roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.
Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii
koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć,
że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne
nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany demograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego
słowa są nadal aktualną przestrogą: „naród, który zabija własne dzieci,
jest narodem bez przyszłości”. W 1991 roku, w Radomiu, św. Jan Paweł II
mówił: „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym
stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna
matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były poczęte, rozwijały
się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia.
A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludzkie
usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki
film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić
się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej
moralnej, ludzkiej wymowie”.
Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła
II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi
bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko
noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” (audiencja dla
Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem,
który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć
pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób.
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Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej
i wzajemnego szacunku. Mówił: «Jeden drugiego brzemiona noście» – to
zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej
solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię,
to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez
człowieka samotnie” (Gdańsk, 1987).

Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie w setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, gdzie został ochrzczony,
za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny jego
Rodziców: Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów. Wiemy dobrze, że nie
byłoby takiego człowieka, kapłana i biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie
było wielkiej wiary jego Rodziców.

4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał
całemu światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco
wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą,
a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci. Po raz pierwszy
z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz,
wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i świadek jego świętości,
tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne.
Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez
rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice.
Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że
przebacza temu, który do niego strzelił”.
W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku,
Jan Paweł II był pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak
wspomina kardynał Dziwisz, Papież był „zanurzony w modlitwie, miał
świadomość swojego stanu i tego, co się z nim dzieje. Prosił, żeby czytać
mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, żegnał się ze współpracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Ratzinger, były siostry zakonne, które mu
posługiwały, był także fotograf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę
św. ze Święta Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”.
Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym
podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości
wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” – Natychmiast
świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli
pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym!

5. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we wstępie
do książki opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin Papieża
Polaka wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności
Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo. (…) Już piętnaście lat dzieli
nas od jego śmierci. Może to niewiele, ale to bardzo długo dla nastolatków
i młodych ludzi, którzy go nie znali lub którzy mają tylko kilka mglistych
wspomnień o nim z dzieciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego
urodzin słusznie było upamiętnić tego wielkiego świętego świadka wiary,
którego Bóg dał swojemu Kościołowi i ludzkości” (Święty Jan Paweł II, 100
lat, Słowa i Obrazy, Wstęp Papieża Franciszka, LEV 2020, s. 3, 6).
Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą
Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez
jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych
sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się
o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego
bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla
nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei
i zaufania Miłosierdziu Bożemu.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.
ABP STANISŁAW GĄDECKI
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
BP ARTUR G. MIZIŃSKI
Sekretarz Generalny KEP
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ABP MAREK JĘDRASZEWSKI
Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego KEP
Warszawa, 7 maja 2020 roku.
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Film „Zabawa w chowanego”, który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich
rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne.
Każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym
osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do
wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego
w czynnościach. Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi.
Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako Delegat
Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwracam się poprzez
Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania
wymaganego prawem działania.
Dziękuję osobom pokrzywdzonym, które decydują się opowiedzieć
o doznanej krzywdzie. Apeluję, aby każdy, kto posiada wiedzę o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, pamiętał, że jest zobowiązany
w sumieniu – i przepisami prawa – do złożenia zawiadomienia. Proszę
księży, siostry zakonne, rodziców i wychowawców o to, by nie kierowali
się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców
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przestępstw seksualnych.
Z bólem słyszę o cierpieniu każdej osoby pokrzywdzonej przez duchownego. Jest to zawsze wynik nadużycia zaufania, jakim obdarzony
jest przedstawiciel Kościoła. Dlatego każda osoba pokrzywdzona powinna szybko uzyskać ze strony biskupa natychmiastową ofertę pomocy
psychologicznej, duszpasterskiej i prawnej, z której mogłaby skorzystać,
jeżeli będzie tym zainteresowana. Jest to podstawowy wyraz solidarności i odpowiedzialności Kościoła.
Chcę równocześnie podkreślić, że zasadę współpracy między prokuraturą a Kościołem w celu ochrony osób małoletnich i ukarania sprawców uważam za rzecz potrzebną i dobrą. Taka obustronna współpraca
musi być zawsze prowadzona w sposób przejrzysty i uczciwy, z zachowaniem wszystkich procedur. Dzięki niej nie tylko prokuratura otrzymuje
potrzebne informacje od Kościoła, ale także instytucje kościelne mogą
otrzymać dostęp do wyników postępowania dowodowego prowadzonego przez organy ścigania. Umożliwia to unikanie kilkukrotnego przesłuchiwania osób pokrzywdzonych oraz pozwala sprawniej i bardziej
efektywnie prowadzić postępowanie kanoniczne.
Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie
możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro,
które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne
to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Nie ma
wśród duchownych miejsca dla osób wykorzystujących seksualnie małoletnich. Nie ma zgody na ukrywanie ich przestępstw. Ścigamy sprawców
również po to, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać
wszystkim wiernym w odkrywaniu Bożej miłości.
ABP WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
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Słowo Przewodniczącego KEP do górników
w sytuacji pandemii

Dłuższa forma Mszy Wigilijnej
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

W ostatnich dniach dochodzą do mnie informacje o trudnej sytuacji epidemicznej na Śląsku. W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła
katolickiego w Polsce chciałbym zapewnić o naszej duchowej łączności
z wszystkimi górnikami i ich rodzinami, zwłaszcza z tymi, których bezpośrednio dotknęła epidemia.
Górnicy wielokrotnie udowodnili swoją miłość do Polski i do Kościoła, dlatego dzisiaj chcemy Was zapewnić – nie jesteście sami! Od Bałtyku, po Tatry zapewniamy o naszej solidarnej modlitwie w Waszych
intencjach.
Wasza pracowitość, wytrzymałość, uczciwość, solidarność, a jednocześnie wiara i pokora wobec Stwórcy i stworzenia, to tylko niektóre
elementy etosu górniczej służby. Ufam, że te cechy pozwolą wszystkim
górnikom przetrwać ten trudny czas, wrócić do sił i pełnego zdrowia.
Dziękuję również wszystkim górnikom, którzy wyzdrowieli i oddają szlachetnie swoją krew dla ratowania innych chorych.
Jednocześnie chciałbym wyrazić mój smutek i oburzenie wobec
wszystkich niesprawiedliwych słów, które padały w ostatnich dniach
wobec górników i ich rodzin. Wobec choroby i cierpienia jedyną postawą
jest serdeczne współczucie, modlitwa oraz braterska pomoc w powrocie
do zdrowia.
Niech święta Barbara wspiera wszystkich górników. Szczęść Boże!

W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Teksty
te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania ze Starego
Testamentu przed Epistołą i Ewangelią) z oracjami po czytaniach na
wzór liturgii słowa Wigilii Paschalnej. Polski przekład wspomnianych
tekstów został zatwierdzony (łac. approbatio) w dn. 14 marca 2018 r.
przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego,
odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r., uchwałą nr
25/378/2018, i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów celem potwierdzenia (łac. confirmatio). Kongregacja w dn.
2 kwietnia 2019 r. potwierdziła polskie tłumaczenie odnośnych oracji
oraz pozostałych tekstów formularza.
Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskało moc obowiązującą i odtąd w języku polskim należy używać tego
formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną w dłuższej formie. Tymczasowo formularza nie ma w drukowanej księdze Mszału, dlatego zanim znajdzie się on w księdze, można posługiwać się wydrukiem z załączonego pliku, z zachowaniem staranności co do godnego wyglądu
i przechowywania tekstu jako załącznika do Mszału.
Dla użytku duszpasterzy, celem ułatwienia recepcji nowego formularza, do niniejszego komunikatu załącza się, oprócz tekstów liturgicznych także komentarz do nowego formularza, autorstwa ks. dr. Sławomira Jeziorskiego z Rzeszowa. W punkcie 3 tego opracowania znajduje
się liturgiczna synteza treści święta, którą można wykorzystać jako komentarz liturgiczny.
Przypomina się, że zgodnie z rubryką nr 1 wspomnianego formularza, użycie dłuższej formy Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świę-

ABP STANISŁAW GĄDECKI
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Warszawa, 18 maja 2020 roku.
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tego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. rubryka nr 1: W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją
celebrować w następujący sposób…)
BP ADAM BAŁABUCH
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Świdnica, 25 maja 2020 r.

Teksty na Mszę Wigilijną
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
(Dekret Kongr. ds. Kultu Bożego i Dysc. Sakr. Prot. nr 173/18, 2
kwietnia 2019 r., z korektą Kom. Lit. KEP z dn. 21.05.2020)
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2. a) Jeśli Mszę Świętą bezpośrednio poprzedzają I Nieszpory, odprawiane w chórze lub wspólnie, można je rozpocząć od wersetu wprowadzającego i hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, albo od śpiewu
na wejście Miłość Boża lub Gdy objawię wśród was swoją świętość, połączonego z procesją na wejście i pozdrowieniem kapłana. W obu przypadkach opuszcza się akt pokuty (zob. OWLG nr 94 i 96). Następnie
odmawia się psalmodię Nieszporów, po której opuściwszy krótkie czytanie oraz akt pokuty i – według uznania – również Panie, zmiłuj się nad
nami, kapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący, wieczny, Boże, Ty
chciałeś, jak w Mszy wigilijnej.
3. b) Jeśli Msza Święta rozpoczyna się w zwykły sposób, po Panie, zmiłuj się nad nami, kapłan wypowiada modlitwę: Wszechmogący,
wieczny, Boże, Ty chciałeś, jak w Mszy wigilijnej. Następnie kapłan może
zachęcić lud zwracając się w tymi lub podobnymi słowami: Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając Wigilię Zesłania Ducha Świętego, za przykładem Apostołów i uczniów, którzy razem z Maryją, Matką Jezusa, trwali
na modlitwie oczekując Ducha obiecanego przez Pana, w pokoju serca
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wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Rozważajmy, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swojego ludu i módlmy się, aby Duch Święty, którego Ojciec
posłał, jako pierwszy dar dla wierzących, udoskonalał swoje dzieło na
świecie.
4. Następują czytania, których wybór znajduje się w Lekcjonarzu.
Lektor udaje się na ambonę i wykonuje czytanie. Potem psałterzysta lub
kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają.
Kapłan mówi Módlmy się i wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy;
potem odmawia modlitwę odpowiadającą czytaniu. Zamiast psalmu responsoryjnego można zachować przez pewien czas święte milczenie, nie
zachowując w tym przypadku ciszy po wezwaniu Módlmy się.
Modlitwy po czytaniach
5. Po pierwszym czytaniu (Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel: Rdz 11, 1-9) i psalmie (Ps 33 [32], 10-11. 12-13. 14-15; R. por. 12:
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana).
Módlmy się: Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby Twój Kościół, zjednoczony na wzór jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, † był
zawsze tym świętym ludem, który jaśnieje przed światem jako znak Twojej świętości i jedności, * oraz prowadzi go ku doskonałemu umiłowaniu
Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.
6. Po drugim czytaniu (Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu: Wj 19,
3-8a. 16-20b) i pieśni (Dn 3, 52. 53-54. 55-56; R. por. 52b: Chwalebny
jesteś, wiekuisty Boże) lub psalmie (Ps 19 [18], 8-9. 10-11; R. por. J 6, 68c:
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne).
Módlmy się: Boże, Ty w ogniu błyskawic dałeś Mojżeszowi na Górze
Synaj starodawne prawo, a dziś w płomieniach Ducha objawiłeś nowe
przymierze; † spraw, prosimy, abyśmy zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób zesłałeś na Twoich Apostołów, * a nowy Izrael,
zebrany ze wszystkich narodów, niech przyjmie z radością wieczne przykazanie Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.
7. Po trzecim czytaniu (Duch daje życie: Ez 37, 1-14) i psalmie (Ps
107 [106], 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; R. por. 1: Chwalmy na wieki miłosierdzie
Pana, lub Alleluja).
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8. Po czwartym czytaniu (Wyleję Ducha mojego: Jl 3, 1-5) i psalmie
(Ps 104 [103], 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30; R. por. 30: Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi ziemię, lub Alleluja).
Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, spełnij swoją obietnicę, † i spraw,
aby Duch Święty przybywając do nas, * uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.
9. Następnie kapłan intonuje hymn Chwała na wysokości Bogu.
10. Po zakończeniu hymnu kapłan wypowiada w zwykły sposób
kolektę: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, jak w Mszy wigilijnej.
11. Następnie lektor wykonuje czytanie z Listu św. Pawła Apostoła
do Rzymian (8, 22-27) i Msza Święta sprawowana jest jak zwykle.
12. Jeśli Nieszpory łączy się z Mszą Świętą, po Komunii i związanej
z nią antyfonie W ostatnim dniu święta, śpiewa się Pieśń Maryi wraz
z antyfoną z Nieszporów Przybądź, Duchu Święty; następnie odmawia
się modlitwę po Komunii i wszystko inne jak zwykle.
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13. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa nr 9. Na zakończenie Mszy Świętej diakon albo – gdy jest on nieobecny – sam kapłan odsyła lud słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja.

86
Komunikat przewodniczącego KEP w sprawie dyspens
od udziału w niedzielnych Mszach Świętych
W imieniu KEP kolejny już raz wyrażam wdzięczność wobec służb
medycznych i sanitarnych za działania służące ochronie życia i zdrowia
Polaków w czasie epidemii.
Obejmuję moją modlitwą wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą, polecając miłosierdziu Bożemu osoby zmarłe.
Wyrażam jednocześnie moją radość z racji tego, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, iż możliwe się stało dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo
w trosce o nasze zdrowie.
W kontekście ogłoszonej dzisiaj decyzji, dotyczącej zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – daje
możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, zachęcam księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie – w nawiązaniu do
Zarządzenia Rady Stałej KEP 1/2020 z dnia 12 marca 2020 – sugeruję,
aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób,
które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa.
Jednocześnie zachęcam księży biskupów do roztropnych zmian
w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, mając na uwadze dzisiejsze decyzje służb medycznych, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu
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Módlmy się: Panie, Boże Zastępów, Ty podnosisz to, co upadłe,
a podźwignięte podtrzymujesz, † wspomóż odnowę ludów w uwielbianiu Twojego Imienia, *aby wszyscy, którzy obmywają się wodą chrztu
świętego, kierowali się zawsze Twoim natchnieniem. Przez Chrystusa
Pana naszego. W. Amen.
Albo:
Boże, Ty nas odrodziłeś słowem życia, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, † abyśmy, postępując w jedności wiary, * osiągnęli wieczne
zmartwychwstanie chwalebnego ciała. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Albo:
Boże, niech Twój lud zawsze się raduje odnowioną przez Twojego
Ducha Świętego młodością duszy, † aby ciesząc się teraz z odzyskanej
chwały przybranych dzieci, * oczekiwał na dzień zmartwychwstania
z niewzruszoną nadzieją radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Rok 88

257

Nr 5

WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNE

Rok 88

może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych, co umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała.
W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat
dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.
Dziękując Bogu, że przeprowadził nas przez trudny czas epidemii,
zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej
w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii.
ABP. STANISŁAW GĄDECKI
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Warszawa, 27 maja 2020 r.

258

ABP WIKTOR SKWORC
METROPOLITA KATOWICKI
LISTY PASTERSKIE I KOMUNIKATY

87
Apel Arcybiskupa Katowickiego
z okazji święta Św. Józefa, Robotnika
Drodzy Bracia i Siostry! Pokój wam!
W przededniu święta św. Józefa i uroczystości NMP Królowej Polski, wobec trwającej i nieprzewidywalnej sytuacji pandemii, zwracam
się do wszystkich wiernych archidiecezji katowickiej z prośbą o dalszą,
wytrwałą modlitwę w intencji ustąpienia zagrożeń. Wzywam do modlitwy za tych, którzy w tym czasie stracili życie, zdrowie, poczucie sensu
i bezpieczeństwa, a nawet wiarę! Nasze wspólne i osobiste modlitwy za-
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nośmy do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej Piekarskiej – Lekarki
i św. Józefa, patrona pracujących.
Zachęcam Was do kontynuowania codziennej modlitwy różańcowej w gronie rodzinnym o godz. 20.30. W maju dołączmy do niej odmawianie Litanii Loretańskiej i śpiew pieśni maryjnych, które zwyczajowo
wybrzmiewały nie tylko podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.
Moi Drodzy, początek maja kojarzymy także z wypoczynkiem i tzw.
długim weekendem. Jednakże z oczywistych powodów tegoroczna „majówka” będzie zupełnie inna niż poprzednie. Dni wolne od pracy przeżyjemy zasadniczo w samotności lub z rodziną. W tej sytuacji zwracam
się do duszpasterzy i wiernych świeckich z apelem, aby w pierwszy dzień
maja – a jest to pierwszy piątek miesiąca – podtrzymać pokutny charakter tego dnia, zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i podejmując w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa inne wyrzeczenia wynagradzające.
Piątek – 1 maja roku 2020 – niech pozostanie dniem postu i modlitwy, zarówno w intencji szybkiego ustania pandemii, jak i obfitego, nawadniającego daru deszczu. Polecajmy ponadto Bożej Opatrzności nasz
naród, kraj i osoby, którym powierzono posługę rządzenia, abyśmy, kierując się zasadą wspólnego dobra, w zgodzie oraz w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny budowali pomyślną codzienność i przyszłość
naszej Ojczyzny.
Polecając się opiece św. Józefa, módlmy się za tych, którym z powodu pandemii zagraża bezrobocie. Prośmy o dary Ducha Świętego dla
pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych
państwa, w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby
mężnie odpierali pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań
na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy.
Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą
wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość,
równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości,
solidarności i miłości społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia.
Zawierzam Was Maryi, Królowej Polski i Matce Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej.
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Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego!
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 kwietnia 2020 r.
VA I – 27/20
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Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy górnicy!
W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju,
szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty
pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan wyjątkową
formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów.
Naszą szczególną modlitwą ogarniamy osoby zakażone koronawirusem, ich rodziny oraz służby sanitarno-medyczne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych i pogrążonych w żałobie po ich
stracie.
W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. Ponieważ choroba i cierpienie zawsze należały
do najpoważniejszych problemów, poddających próbie ludzkie życie, dlatego proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu
do zdrowia tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń
wynikających z pogorszonego stanu zdrowia. Prośmy dla nich o zdolność przeżywania osobistych przeciwności w jedności z Chrystusem,
który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17).
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Drodzy górnicy, szczególnie Ci dotknięci zakażaniem!
Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi parafialnymi duszpasterzami zapewniam Was o wstawienniczej modlitwie, a także o gotowości charytatywnego wsparcia tych Braci górników i ich rodzin, którzy najbardziej będą dotknięci skutkami choroby, paraliżującej życie społeczne
na całym świecie. Przyjmijcie słowa – jakże aktualne w obecnej sytuacji
– wygłoszone przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Św. Barbara, «Męczennica
wieży», zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania
w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę
wszystkim po staropolsku i po śląsku: «Szczęść Boże!». Niech treść tego
pozdrowienia będzie codziennie waszym udziałem”.
Modlitewną pamięć dopełniam jeszcze życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha
Świętego.
Szczęść Boże!
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 08.05.2020 r., w uroczystość św. Stanisława
VA I – 31/20
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Słowo Metropolity Katowickiego w związku
z sytuacją epidemiologiczną w śląskich kopalniach
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2. W tym roku odwołane zostały m.in. obchody dorocznego Metropolitalnego Święta Rodziny (MŚR), które w archidiecezji katowickiej inaugurowano świętowaniem jubileuszy małżeńskich w katedrze.
Każdego roku na wspólnie przeżywanej Eucharystii gromadzili się

Drodzy Bracia i Siostry!
Trwajmy w jedności na modlitwie. Módlmy się za siebie nawzajem.
Prośmy dobrego Boga o ustanie trwającej pandemii, o zdrowie i o potrzebne łaski dla wszystkich, a szczególnie dla chorych i dla całego per-

Drodzy Diecezjanie!
Obecna sytuacja epidemiologiczna zmieniła całkowicie nasze codzienne życie i pokrzyżowała wiele planów duszpasterskich. „Nowa normalność” każe szukać nowych rozwiązań, dzięki którym choć po części
będzie można zrealizować zaplanowane wydarzenia i odnaleźć się w zaistniałej rzeczywistości.

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

1. W najbliższą sobotę, 16 maja, o godz. 10 w katowickiej katedrze
przeżywać będziemy uroczystość święceń prezbiteratu. Do ich przyjęcia
przygotowuje się 3 diakonów. Polecam ich szczególnej modlitwie wiernych. Obowiązujące zasady i warunki sanitarne nie pozwalają na udział
wszystkich chętnych diecezjan w uroczystej liturgii, podczas której archidiecezja katowicka wzbogaci się o nowych duszpasterzy. Zachęcam
do łączności w modlitwie i uczestnictwa poprzez transmisję internetową
i za pośrednictwem naszego Radia eM.
Proszę także o modlitwę za kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz w intencji nowych powołań do wyłącznej służby Bożej. Pamiętajmy o tegorocznych maturzystach, prosząc dla nich
o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas zdawanych
egzaminów i rozeznawania życiowego powołania. Dziękuję kapłanom
za ich posługę w tym niełatwym czasie, za obecność i dyspozycyjność
dla parafian oraz podejmowane przez nich wirtualne inicjatywy duszpasterskie.

Komunikat Metropolity Katowickiego
o święceniach prezbiteratu
i Metropolitalnym Święcie Rodziny
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małżonkowie, którzy dziękowali Bożej Opatrzności za uświęconą sakramentalnie miłość i wspólnie przeżyte lata. Hasłem tegorocznego
Metropolitalnego Święta Rodziny miały być słowa: „Rodzina przestrzenią spotkania”. Chociaż z oczywistych powodów konieczna była rezygnacja z organizacji m.in. publicznych spotkań, konferencji i koncertów,
to nadal istnieje możliwość odkrywania istoty i przesłania tego święta
w przestrzeni naszych rodzin, którą w dobie pandemii powinny dopełniać nade wszystko życzliwe relacje i wzajemne wsparcie. W czasie
zagrożenia zdrowia i życia to właśnie rodzina przejmuje wiele funkcji
i zadań, które na co dzień realizują instytucje, współodpowiedzialne za
jej właściwy rozwój.
W liście intencyjnym dotyczącym tegorocznych obchodów MŚR
wraz z Panią Prezydent Zabrza, która koordynuje organizację rodzinnego świętowania, podkreśliliśmy, że „w rodzinie spotykają się pokolenia,
wymienia się doświadczenia, wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Spotkanie to nawiązywanie relacji, to wzajemnie ubogacanie się i wspieranie”.
Ponieważ zmieniło się w ostatnich miesiącach nasze życie, to rodziny
przejęły z dnia na dzień od szkoły zadanie kształcenia, a mieszkania
stały się dla wielu miejscem zdalnego wykonywania pracy. Doświadczamy jak pojemne są nasze, nawet małe mieszkania w dużych blokach,
gdzie na czterdziestu kilku metrach kwadratowych mieści się żłobek
i szkoła; hotel i restauracja, plac zabaw, a nawet domowa kaplica. To
dowód na to, że nie tyle mieszkanie, ile rodzina pozostaje fundamentalną przestrzenią spotkania z drugim człowiekiem i miejscem tworzenia
wspólnoty z bliskimi, w tym z Emmanuelem – Bogiem z nami.
Pomimo odwołania obchodów MŚR w niedzielę, 24 maja, o godz.
12 w katowickiej katedrze odprawię Msze św. w intencji wszystkim małżeńskich jubilatów. Niestety, bez ich obecności. Połączy nas za to duchowo-modlitewna więź. Serdecznie więc zapraszam Szanownych Małżonków, ich rodziny i przyjaciół do duchowego udziału w eucharystycznym
dziękczynieniu za pośrednictwem Radia eM i łącza internetowego.
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sonelu medycznego. Wszystkim wiernym archidiecezji katowickiej z serca błogosławię i zapewniam o pamięci przy ołtarzu Pana!
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 12 maja 2020 r.
VA I – 37/20
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Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!
Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą
Matką Boga. Rozważamy tajemnicę Jej macierzyństwa, które od przyjęcia woli Bożej w chwili Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej
wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas
wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają narażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674). Maryja,
Matka Jezusa i nasza, wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do
Zbawiciela.
Drodzy Bracia,
w związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć
w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania
Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.
Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym
wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię
wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności

ORGAN URZĘDOWY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Nr 5

powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się
z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl.
jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski
zdrowia i pomyślności.
Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych
gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP
Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.
W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od
czwartku 28 maja, codziennie o godz. 18. W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz
Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie
internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór – po zakończonym modlitewnym triduum – będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz
świadectwami wiary.
Drodzy Bracia i Siostry,
wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem Świętym, uwielbiajmy Pana i prośmy o potrzebne łaski. Oczekując na wspólną modlitwę w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię: W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 19 maja 2020 r.
VA I – 38/20
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91
Zamknięci na jednej łodzi Ojczyzny

1. Dziś 3 maja. Liturgicznie to IV Niedziela Wielkanocna, Niedziela Dobrego Pasterza. W tym dniu modlimy się za Ojczyznę i wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień 3 maja to czas
świętowania wspólnoty wartości narodowych i religijnych, które wyrażają się w pojęciu „ojczyzna” i włączają naszą ojcowiznę do polskiej
wspólnoty narodowej, co było możliwe dzięki trzem powstaniom śląskim. Mija właśnie 99. rocznica wybuchu III powstania, wydarzenia
decydującego o losach naszej ojcowizny i o kształcie II Rzeczypospolitej.
Narodową wspólnotę buduje pamięć o wydarzeniach i ludziach
w nich uczestniczących, pamięć o bohaterach. Pamięć o przeszłości
to siła, z jaką człowiek pisze historię swojej ojczyzny i jej przyszłość!
Szczególnym wyrazem pamięci będzie powstający panteon, dlatego
Sejmikowi Województwa Śląskiego należy się podziękowanie za dwie
uchwały z 20 kwietnia br., powołujące tę instytucję. Pamięć o przeszłości to siła budująca przyszłość!
Podstawowym dobrem wspólnoty narodowej jest państwo, które
stanowi gwarancję zachowania kulturowej tożsamości. Można toczyć
polityczne dysputy o kształcie instytucji ustrojowych państwa, o sposobach ich funkcjonowania, ale partyjne spory, a nawet nienawistne
kłótnie mają swoje granice. Są nimi zachowanie niepodległości, autonomii, samorządności narodowej.

266

2. Od 30 ponad lat w III RP w narodowej modlitwie śpiewamy:
„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”. Prawdziwa miłość ojczyzny i ojcowizny to nie tyle piękne, uroczyste deklaracje, ile praktyczna po-
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stawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra. Jego kształt można
obiektywnie określić, co więcej, to dobro jest już opisane w konstytucji
naszego państwa. Przestrzenią, w której codziennie zdajemy egzamin
z patriotyzmu, są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie: miasto, gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka i lokalna.
A w czasie pandemii patriotyzm wyraża się w społecznej dyscyplinie, w przestrzeganiu zarządzeń władz państwowych i sanitarnych. Patriotyzm konkretyzuje się w naszej postawie obywatelskiej, w szacunku
dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają życie społeczne. Jego
wyrazem jest również zainteresowanie sprawami publicznymi i odpowiedzialne uczestnictwo w demokratycznych procedurach, a do takich
należą wybory. Patriotyzm konkretyzuje się w sumiennym i uczciwym
wypełnianiu obowiązków zawodowych, w pielęgnowaniu pamięci
historycznej, w szacunku dla postaci i symboli narodowych, w dbałości o otaczającą nas przyrodę, w zaangażowaniu w samorządność
i działania licznych organizacji, w podejmowaniu rożnych inicjatyw
społecznych. Patriotyzmem jest również ochrona środowiska, w tym
poszanowanie daru wody i roztropne z niego korzystania. Dziś szczególnie ważnym punktem testowania naszego patriotyzmu jest szpital,
zwłaszcza ten jednoimienny, wszystkie zakłady pracy, gdzie pracodawcy i pracobiorcy razem zmagają się o zachowanie miejsc pracy i przedsiębiorstwa. I pracujące bez wytchnienia sztaby kryzysowe, o których
nie możemy zapominać, by wspierać je i dziękować im! Patriotyzm
wzywa nas do ofiarności, solidarności, uczciwości i troski o budowanie
wspólnego dobra, pokojowej i zdrowej przyszłości naszego społeczeństwa i kraju.
Wydaje się, że w trwającym okresie epidemicznego zagrożenia
zdaliśmy egzamin z patriotyzmu. Zdali go rządzący i rządzeni. Zdało go polskie państwo, a nade wszystko polskie rodziny – przejmując
z dnia na dzień od szkoły zadnie kształcenia. Mogliśmy doświadczyć,
jak pojemne są nasze nawet małe mieszkania w dużych blokach, gdzie
na czterdziestu kilku metrach kwadratowych mieści się żłobek i szkoła,
hotel i restauracja, plac zabaw, a nawet kaplica. Egzamin zdało nasze
społeczeństwo. My jako wspólnota wierzących również zdaliśmy egzamin, o czym świadczy działanie Caritasu! W II czytaniu jakby pochwalił nas św. Piotr, stwierdzając: „To się Bogu podoba, jeżeli dobrze
czynicie, a przetrzymacie cierpienia”. Pełna nadziei perspektywa!
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Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2020 roku
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4. Wielka lekcja patriotyzmu – w jej ogólnonarodowym i lokalnym
kształcie – jest nam wszystkim nie tylko historycznie dana, ale i aktualnie zadana. Polska stała się we współczesnej Europie i świecie symbolem
solidarności, otwartości i gościnności. Takiej postawy uczył nas Jan Paweł Wielki.
Ideał to patriotyzm zapraszający, gościnny, akceptujący, ale niewyrzekający się własnej, narodowej, kulturowej i religijnej tożsamości.
Niemarginalizujący jej i niewystawiający na sprzedaż na targowisku sezonowo atrakcyjnych, hałaśliwych ideologii, niszczących porządek ładu
moralnego i burzących naszą kulturową i religijną tożsamość.
Tę ostatnią umacnia Słowo Boże.
5. Właśnie przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię o Jezusie Dobrym
Pasterzu. Jezus mówi o sobie, że jest bramą owiec. Broni swojej pozycji wobec pseudopasterzy. Jest dobrym pasterzem, bo oprócz słów daje
także swoje życie, pragnie, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
Dobry pasterz wpływa na owce.
Dziś wskazuje na odbudowanie i umacnianie więzi społecznych (rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych, stowarzyszeniowych), które zostały naruszone trybem życia społecznego czasów zarazy i „maseczkowej
kwarantanny”.
W poniekąd narzucanym modelu życia społecznego drugi człowiek
może być postrzegany jako zagrożenie. Chodzi o to, żeby przestrzeganie
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sanitarnej normy nie przesłoniło godności drugiego człowieka, który
wciąż pozostaje naszym bliźnim i wobec którego my jesteśmy bliźnim.
„Problem zostaje przeniesiony na inną płaszczyznę; nie chodzi już
o to, kto jest lub nie jest moim bliźnim. Chodzi o mnie samego. Ja muszę
stać się bliźnim, a wtedy ten drugi ma dla mnie takie samo znaczenie
«jak ja sam»” (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 1, rozdz. 7). I taka
ewangeliczna postawa jest na wskroś patriotyczna, bo ułatwia budowanie wspólnoty ludzkiej, społeczeństwa i narodu!
Jezu Chryste, nasz Dobry Pasterzu! Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, zamknięci na jednej łodzi ojczyzny, błagamy cię: „Zbudź
się, Panie!”.
Zwycięski Pasterzu, prowadź nas, bo jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
byśmy życie mieli w obfitości. Amen.

92
Błogosławieństwo pokoju

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Uroczystość Świętego Stanisława, 8 maja 2020 roku
1. W dniu dzisiejszym w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
Wzywając wstawiennictwa św. Stanisława, modlimy się w intencji naszej
ojczyzny. Wspominamy też 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej:
aby najpierw dziękować za to, że możemy żyć w warunkach pokoju i aby
prosić o dar pokoju dla całej rodziny ludzkiej, do której przynależymy.
Św. Stanisław, cała jego postać i postawa wiernego naśladowcy Dobrego Pasterza, dającego życie swoje za owce, stanowi dla nas, duszpasterzy i wiernych świeckich XXI wieku, czytelne przesłanie. Od świętego
uczymy się, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Naszym zadaniem jest trwać na straży Bożych przykazań, na staży praw
Boga w każdym systemie społeczno-politycznym. Tak więc św. Stanisław
uczy nas kierowania się w życiu osobistym i społecznym porządkiem
moralnym, mającym swe zakorzenienie w Ewangelii. Albowiem jedynie
„moralność, która uznaje normy obowiązujące zawsze i wszystkich bez
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3. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się u nas wyznaczony termin wyborów prezydenckich. Ze względu
na „słuszną autonomię porządku demokratycznego” (Centesimus annus,
47) Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać
się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest
jednak zawsze pełne życzliwości przypominanie o szczególnej moralnej
i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia
politycznego. W tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy, powinniśmy
dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.
Misją Kościoła jest zawsze zachęcanie do udziału w wyborach, o czym
pisaliśmy w niedawno opublikowanym Słowie Rady Stałej.
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żadnych wyjątków, może stanowić etyczny fundament współżycia społecznego” (Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 97).
Prosta obserwacja naszego życia społecznego uświadamia, że daleko nam od powszechnego respektowania wymogów moralnych. Dlatego konieczna jest ustawiczna troska o ład moralny w naszym sumieniu,
w naszych myślach i pragnieniach, w relacjach z innymi ludźmi, w środowiskach naszego codziennego życia. Uczyli tego kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł Wielki.
Niech więc nam, wierzącym obywatelom tego kraju, owa troska stale towarzyszy, bo tylko wtedy będzie można liczyć na umocnienie ładu
społecznego, na życie społeczne w klimacie pokoju, sprawiedliwości,
wolności i prawdzie.
Bracia i Siostry! Wspominamy św. Stanisława w konkretnej rzeczywistości roku 2020 – nie po to, aby rozdzierać nad nią szaty, nad zagrożeniami, jakie niesie. Taka postawa ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem.
Owszem, chrześcijanin jest krytyczny wobec otaczającej go rzeczywistości, ale nie wyczerpuje się w jałowej krytyce. To nie jest styl i duch Ewangelii. Uczeń Chrystusa wezwany jest do przemieniania świata w duchu Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Życiorys św. Stanisława przekonuje nas, jak
wiele może zmienić w życiu społeczno-politycznym jednostka, człowiek
wierny sumieniu i Ewangelii oraz odważny w jej wyznawaniu.
Pamiętajmy, że obiecywane – szczególnie hojnie w okresie przedwyborczym – zmiany struktur nie zmienią automatycznie człowieka.
Tyko człowiek przemieniony duchem Ewangelii może przemienić świat
zewnętrzny, struktury i systemy społeczne.
Bracia i Siostry! Wiele od nas zależy! Mamy wpływ na kształt życia
w naszej ojczyźnie. Pamiętajmy o potędze Bożej łaski. Jeśli ona będzie
w nas, to i my z Bożą pomocą potrafimy skutecznie wpływać na pogłębianie ładu moralnego i społecznego w Polsce, na budowanie społecznego pokoju. Ma rację poeta, gdy pisze: „Nie jesteś przecież tak bezwolny/
A choćbyś był jak kamień polny/ Lawina bieg od tego zmienia/ Po jakich
toczy się kamieniach (…) Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny” (C. Miłosz,
Traktat moralny).
Prośmy zatem Boga przez wstawiennictwo św. Stanisława o ducha
ewangelicznej przemiany nas samych, a przez nas naszego społeczeństwa i Ojczyzny. Niech każdy z nas staje się budowniczym ładu moralnego, ładu społecznego i pokoju.
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2. Rozumiał to św. papież Jan XXIII, kierując w Wielki Czwartek
1963 roku encyklikę Pacem in terris („Pokój na ziemi”) do „wszystkich ludzi dobrej woli”, którym leży na sercu budowanie pokoju. Mimo
upływu czasu w pełni aktualne pozostaje stwierdzenie zawarte w tym
dokumencie, że pokój nie jest stanem relacji pomiędzy państwami, lecz
umiejętnością współżycia na wszystkich poziomach egzystencji. Osiągnięcie pokoju, pisze św. papież, nie będzie możliwe bez „całkowitego
rozbrojenia”, które dokonuje się w „sercach ludzkich” (por. nr 113). To
„duchowe rozbrojenie serc” jawi się jako podstawowe zadanie chrześcijańskiego wychowania do pokoju.
Wychowanie do pokoju jest procesem przebiegającym w środowiskach wychowawczych. Dziś przede wszystkim w rodzinie. Wychowanie
przynosi najlepsze rezultaty, kiedy osoby za nie odpowiedzialne: rodzice,
nauczyciele i duszpasterze sami swoim życiem dają przykład harmonijnej współpracy i wysiłków, mających na celu wprowadzanie pokoju najpierw w swoich środowiskach i szerzej.
Pamiętajmy też, że dziś wielu doświadcza egzystencjalnego niepokoju. Wielu nie może się schronić w zaciszu swojego domu, bo pełni publiczną służbę w szpitalach, gabinetach lekarskich, karetkach pogotowia,
na posterunkach czy w sklepach. Do tej grupy zaliczamy też górników,
ich rodziny, bo to w kopalniach ujawniły się obszary zakażeń. Pozostając
w domach, wspieramy wszystkich zagrożonych darem modlitwy i pozdrowieniem pokoju, bo to pełen nadziei środek pomagający w zmagania się z zagrożeniami.
Wzywa nas Jezus w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi” (Mt 5,9).
Bracia i Siostry! Rodzice! Błogosławieni jesteście, kiedy przez przebaczenie i cierpliwą miłość wprowadzacie w przestrzeń waszych relacji
domowy mir, pokój tak potrzebny człowiekowi do rozwoju i wzrastania.
Niech patron dnia dzisiejszego – św. Stanisław Biskup i Męczennik –
oręduje za wami, wyjedna wam Bożą pomoc i pokój serca. Niech dzięki
Temu, który nas umiłował i przez którego odnosimy pełne zwycięstwo,
płynie do nas tak nam potrzebne błogosławieństwo pokoju.
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„Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam”

272

1. Już dzisiaj, niejako w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, świętujemy wraz z pielęgniarkami i położnymi wasze
święto!
Drogie Siostry! Pielęgniarki i Położne! Dziś stajemy przy każdej
z was z naręczem modlitwy i słów wdzięczności. Wybrzmiewały one nieraz 11 lutego każdego roku, przy okazji Światowego Dnia Chorego, przy
którym nie można nie zauważyć osób towarzyszących, posługujących.
Aktualnie niejako z drugiego planu wydobywa was, drogie siostry, stan
pandemii. Im dłużej trwa ogłoszony w naszym kraju stan epidemiczny,
związane z nim zagrożenia zdrowia, a nawet życia, tym mocniej ukazuje się wasza rola i zadania całej służby zdrowa. Ze wszystkich stron ku
lekarzom i pielęgniarkom płyną słowa uznania i podziękowań. Również
Kościół katolicki w naszym kraju docenia i honoruje posługę pielęgniarek i za nią dziękuje. Ostatnio Rada Stała KEP w pierwszym akapicie
Komunikatu z dnia 2 maja br. zawarła takie słowa: „Dziękujemy tym,
którzy niosą pomoc osobom chorym, ludziom pozostającym w ścisłej
izolacji i seniorom: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom
laboratoryjnym, aptekarzom, pracownikom medycznym i sanitarnym
oraz wszystkim służbom, a także osobom pracującym w innych branżach, które w czasie epidemii dbają o nasze bezpieczeństwo, narażając
swoje zdrowie i życie. Podziękowania kierujemy również do wolontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów szpitalnych
i organizacji charytatywnych na czele z Caritas Polska i diecezjalnymi
oddziałami Caritasu”.
Dzisiaj słowa wdzięczności z katowickiej katedry płyną do was,
drogie siostry, pielęgniarki i położne. Kieruję je do obecnych tu osób
i wszystkich łączących się z nami duchowo dzięki transmisji radiowej
i internetowej. Zjednoczeni w modlitwie tworzymy jedną wielką rodzi-
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nę, doceniającą rolę, posługę i poświęcenie wszystkich sióstr, wszystkich
pielęgniarek, również tych pracujących w DPS-ach, które na pewnym
etapie pandemii działały w ogniskach zakażeń i same chorowały. Myśląc o was w tym trudnym czasie intensywnej troski o zdrowie drugiego
człowieka, wypowiadam słowa św. Pawła Apostoła: „Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją
z radością za was wszystkich” (Flp 1,3-4).
2. Drogie Pielęgniarki i Położne! Waszą misją jest służba życiu,
zwłaszcza zagrożonemu przez chorobę, potrzebującemu pomocy i specjalistycznej opieki. W tym właśnie duchu – służby życiu – pełnicie pełną
poświęcenia misję, posługując chorym w celu ich powrotu do zdrowia.
Słowa, które do was kieruję, to nie tylko teoretyczne rozważanie –
wszak większość z nas przeszła przez szpital, zatrzymując się tam krócej
lub dłużej, a doświadczając niemocy, doświadczaliśmy także pomocy
sióstr pełniących odpowiedzialnie swoje obowiązki, pojmowane jako głęboko umotywowana misja, mająca swoje źródło w przykazaniu miłości.
Obecna sytuacja pandemii przynagla do otwarcia się na ten wymiar,
co pozwala na nowo odkryć zawód pielęgniarki oraz położnej jako powołanie i to powołanie do świętości. Uczyła tego niedawno beatyfikowana Hanna Chrzanowska, pielęgniarka z Krakowa. Wskazywała na nowy
sposób realizowania świętości w codziennej, pielęgniarskiej posłudze,
a mianowicie: „życie kontemplacją pośród działania” (por. Franciszek,
Gaudete et exsultate, nr 26). Przyjęcie takiej postawy pozwala zauważyć
człowieka w pełnym jego wymiarze: fizycznym, relacyjnym, intelektualnym, uczuciowym, jak również duchowym, a to sprawia, że wasz zawód
jest zawodem społecznego zaufania!
3. Drogie Pielęgniarki i Położne! Wszystkich nas oświeca słowo Boże.
Fragment z Dziejów Apostolskich opisuje powołanie diakonów, a więc
ustanowienie w apostolskim Kościele najpierw osób, a potem struktur
służby, których zadaniem była troska o karmienie ubogich i rozdawanie
jałmużny. Chrześcijanie od początku czuli się zobowiązani do niesienia
pomocy tym, z którymi identyfikował się Jezus Chrystus, a utożsamiał
się z głodnymi, migrantami, ubogimi, więźniami i chorymi. Naśladowcy
Chrystusa pamiętali o zapisanej w Ewangelii scenie sądu ostatecznego,
kiedy w czasie finalnego rozrachunku Władca sprawujący sąd i wymie-
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Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej,
10 maja 2020 roku
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rzający sprawiedliwość wypowiada słowa: „Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Po dziś dzień dostrzeganie w bliźnim, chorym samego Jezusa było
i jest chrześcijańskim motywem służby i opieki nad chorymi, jest spełnieniem największego przykazania Zbawiciela: „będziesz miłował”.
To On sam w dzisiejszej Ewangelii odbiera nam lęk o przyszłość:
„Niech się nie trwoży serce wasze”. I obiecuje wierzącym w Boga spełnienie pragnienia o własnym mieszkaniu, które Jezus Chrystus przygotowuje nam w domu Ojca. Do tego domu pielgrzymujemy, idąc za Jezusem,
bo On sam jest drogą, prawdą i życiem.
Godzina Eucharystii jest czasem szczególnej z Nim bliskości. To godzina naszego umocnienia, byśmy Go naśladowali i dokonywali dzieł,
których On dokonywał.
Drogie Siostry Chrystusa i nasze! Życzeniami, które do Was kieruję, są słowa św. Pawła: „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak
dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo
[wiekuiste] jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu!” (Kol 3,23-24).
Służcie każdemu choremu – jak Panu. Niech Waszej codziennej
pracy towarzyszą radość, pokój i nadzieja oraz wdzięczność. Amen.

94
Kształtowanie obrazu Zbawiciela

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa bp. Grzegorza Olszowskiego
i rocznika święceń 1995, 13 maja 2020 roku
1. Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli pozwala uchwycić
związek, więź powołanego z Chrystusem w najgłębszym wymiarze: „Ja
jestem krzewem winnym, wy latoroślami”. Trudno o bardziej wyrazisty
obraz, oddający rzeczywistość zjednoczenia Chrystusa i uczniów, których sam powołał i posłał, dając im poprzez sakrament święceń kapłańskich moc łączenia tego, co boskie, z tym, co ludzkie, spraw nieba ze
sprawami ziemi.

Rok 88

ORGAN URZĘDOWY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Nr 5

Zjednoczenie z Chrystusem Najwyższym Kapłanem jest warunkiem sine qua non każdego kapłańskiego działania. Bez tej duchowej
więzi z Bogiem misja kapłana jest pozbawiona fundamentu. Bez niej nasza aktywność jako kapłanów staje się tylko ludzkim działaniem, bez
możliwości przynoszenia trwałego owocu.
Jakie jest nasze zadanie jako latorośli? Św. Jan określa to czasownikiem „trwać”. Brzmi on w naszych uszach bardzo statycznie: trwać w jedności z winnym krzewem, którym jest Chrystus: „Trwajcie we Mnie, a Ja
w was trwał będę”. Trwanie w tym winnym krzewie jest jednak rzeczywistością dynamiczną – oznacza pobieranie i działanie. Oznacza pobieranie
Bożej łaski i akty wierności przyrzeczeniom chrzcielnym, kapłańskim,
nieustanne pozostawanie w domu Ojca, niewchodzenie na poplątane drogi marnotrawnego syna.
Trwanie w Chrystusie oznacza trwanie w „Jego miłości” (por.
J 15,9), miłości, jaką On ma ku nam. Latorośl, która nie trwa w winnym
krzewie, usycha, nie przynosi owocu i zostaje wówczas odcięta i w ogień
wyrzucona – nie nadaje się już do niczego.
Pęd winorośli – w przeciwieństwie do gałęzi innych drzew, które
nawet po ścięciu mogą służyć innym celom – jest pędem przydatnym
jedynie do rodzenia winogron (por. Ez 15,1n).
Drodzy Jubilaci! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii według św.
Jana przypomina potrzebę trwania w życiodajnym winnym krzewie –
w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie oznacza trwanie w Jego miłości,
w Jego prawie. Oznacza też czasem trwanie na krzyżu, „trwanie przy
Nim w przeciwnościach” (Łk 22,28). Nie chodzi jednak tylko o trwanie
w stanie zapoczątkowanym na chrzcie św. czy też u początku kapłańskiej
drogi. Chodzi raczej o wzrastanie „ku Głowie”, o upodabnianie się do
Latorośli, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa, o stwierdzenie: „żyję już
nie ja, żyje we mnie Chrystus”.
„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was”
– mówił Jezus do swoich uczniów (J 15,3). Ewangelia, która jest słowem
Boga w Jezusie Chrystusie, jest więc rodzajem obcinania uschłych pędów
i ukazuje podstawową chrześcijańską ascezę. Uderza ona w chciwość –
w mamonę i jej satelity: ciało wraz z jego pożądliwościami. Uderza we
wszystko to, co powoduje, że poświęcamy się bezużytecznym projektom
i ziemskim pragnieniom. Asceza wzmacnia zdrowe siły i wartości duchowe, kieruje nas ku prawdziwym wartościom i ukazuje zło pseudowartości.
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2. Drodzy Bracia w kapłaństwie! Wspominając dzień waszych
święceń, wracamy pamięcią do wyjątkowej chwili: znaku nałożenia rąk
i modlitwy konsekracyjnej. Wówczas staliście się szczególną własnością
Chrystusa, zostaliście niejako ponownie, jeszcze mocniej wszczepieni
w Niego jako Jego latorośle – powołane, aby wydać obfity owoc kapłańskiego życia.
Pomocne i owocne miało być i pewnie jest w waszym kapłaństwie
wpatrywanie się w postać świętego brata Alberta. Namalowanie słynnego obrazu Ecce homo sprawiło, że w Adamie Chmielowskim zrodził
się człowiek nowy, zwrócony do Chrystusa i do ubogich. Już nie mógł
dłużej żyć bez stałej więzi z upokorzonym Jezusem i Jego braćmi: ludźmi z marginesu, wyrzutkami społeczeństwa, biedakami z ogrzewalni.
Adam stał się przyjacielem Pana w ubogich. Odtąd szli razem. Środowisko artystyczne sądziło, że malarz zwariował. On zaś nie tracił czasu na
polemikę. Odpowiedzią były jego czyny i nowe grono przyjaciół.
Drodzy Bracia! Ten święty Kościoła towarzyszy waszej formacji
i posłudze. Brat Albert nowo przyjętym do zakonu przypominał proste
słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb. Z intuicją proroka odkrył
on kwestię społeczną, która musi być szybko rozwiązana, ale nie drodze
rewolucyjnej. On chciał Bożej „rewolucji”, która na drodze Chrystusowego pokoju i miłości przywraca upragnioną sprawiedliwość.
Jestem przekonany, że po 25 latach posługi żywicie te same pragnienia i naśladujecie brata Alberta, niejako malując swoją posługą obraz Jezusa Chrystusa w myślach i sercach tych, do których zostaliście posłani
jako prezbiterzy, a jeden z was jako biskup.
Drodzy Bracia w kapłaństwie Chrystusa! Każdemu z was w dniu jubileuszu wyrażam wdzięczność za stałą i ofiarną posługę Ludowi Bożemu. Wasza kapłańska praca to nieoceniony wkład w budowanie żywego
Kościoła, w kształtowanie w sercach wiernych obrazu Zbawiciela.
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Prosi was dziś Powołujący: „Trwajcie we Mnie” i zapewnia: „Kto
trwa we Mnie, przynosi owoc obfity”. Trwajcie w Nim! Amen.

95
Ut unum sint!

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
90. rocznica śmierci biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego,
13 maja 2020 roku
1. Dzień 13 maja wpisał się na stałe w historię Kościoła powszechnego – w 1981 roku zamachem na życie papieża Jana Pawła II, a w diecezji
katowickiej w 1930 roku nagłą śmiercią podczas wizytacji kanonicznej
w Cieszynie drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego.
Dziś przypada 90. rocznica tego wydarzenia.
Stolica Apostolska powierzyła mu Kościół katowicki w 1926 roku,
bezpośrednio po odejściu bp. Augusta Hlonda na stolicę prymasowską.
Był kapłanem diecezji gnieźnieńskiej i profesorem patrologii, znanym
i uznanym tłumaczem dzieł ojców Kościoła. Sakrę biskupią przyjął z rąk
Augusta Hlonda w gnieźnieńskiej katedrze. Jako hasło swej posługi wybrał słowa: Ut unum sint! Aby byli jedno.
Wierząc w aktywność Ducha Świętego w Kościele, możemy z perspektywy lat dziękować Bożej Opatrzności za zaledwie czteroletnią – więc
po ludzku nie do końca spełnioną – posługę bp. Arkadiusza w diecezji
katowickiej. Tu był kontynuatorem budowania struktur i kształtowania
duszpasterstwa nowo utworzonej diecezji, podejmowania dzieł wzmacniających jej tożsamość w Kościele w Polsce.
Górny Śląsk został po plebiscycie i III powstaniu śląskim dopiero
w roku 1922 inkorporowany w granice II Rzeczypospolitej. Niezależnie
od tego polityczno-społecznego faktu problemy narodowościowe, tożsamościowe i polityczne pozostały. Trwały również wśród duchowieństwa,
kształconego dotychczas we Wrocławiu.
W liście inaugurującym swoją posługę na Górnym Śląsku i przy
każdej innej okazji bp Lisiecki apelował do wiernych świeckich i duchowieństwa o jedność i współdziałanie z biskupem w budowaniu wspólnoty eklezjalnej. Przeciwstawiał się instrumentalizacji Kościoła do ce-
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Słowo Boże prawdziwie jest jak „miecz obosieczny” (Ap 1,16) w ręce
Tego, który nas oczyszcza i broni przed udziałem w niemałych sporach
i zatargach, o czym mówiło pierwsze czytanie. Pod tym względem Kościół XXI wieku jest podobny do tego apostolskiego. Bywa nawet, że
kwestionowana jest zasada: „Roma vel Papa locuta causa finita”! Dlatego
trzeba Bożym słowem codziennie obmywać swoje oczy, aby postrzegać
rzeczywistość w jasności światła wiary!
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lów politycznych czy narodowościowych, chociaż rozumiał i wspierał
potrzebę prowadzenia dwujęzycznego duszpasterstwa – dla katolików
języka polskiego i języka niemieckiego.
Ideą jednoczącą miała być realizacja budowy śląskiej katedry. Dziś
wstępujących do Kurii Metropolitalnej wita popiersie bp. Arkadiusza
Lisieckiego z makietą katedry w dłoni, dłuta Dunikowskiego. W liście
z początku 1927 roku, zatytułowanym Budujemy kościół katedralny, bp
Lisiecki podawał racje przemawiające za budowaniem katedry, paralelnie do powstających obiektów samorządowych województwa śląskiego.
Z myślą o budowie katedry łączyła się również myśl zwołania synodu diecezjalnego. Chodziło nie tylko o ujednolicenie norm prawnych.
Przede wszystkim chodziło o to, by scalić i pobudzić wszystkich do odpowiedzialności za dalsze losy Kościoła katowickiego. Ostatecznie do
niego nie doszło, bo Kościół w Polsce po latach rozbiorów przygotowywał się do Synodu Plenarnego, co miało miejsce w 1932 roku.
Wobec rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku i związanej z nim
migracji zarobkowej bp Lisiecki dostrzegł konieczność budowy nowych
kościołów, tworzenie parafii i struktur duszpasterskich oraz angażowania katolickiego laikatu. W tej dziedzinie bp Lisiecki miał doświadczenie, bo w macierzystej diecezji angażował się w działalność katolickich
stowarzyszeń robotniczych. Powołał Diecezjalny Związek Towarzystw
Dobroczynnych „Caritas”. Samodzielność otrzymało też Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Reaktywował stowarzyszenia misyjne:
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Związek Misyjny Duchowieństwa, a także Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezusowego.
Kontynuując myśl bp. Hlonda, doprowadził do zakończenia budowy gmachu seminarium duchownego w Krakowie, co przesądziło na
ponad półwiecze o miejscu studiów teologicznych i formacji duchowieństwa diecezji katowickiej.
2. Kiedy dziś wspominamy 90. rocznicę śmierci bp. Lisieckiego, to
przede wszystkim po to, by podziękować Bogu za jego czteroletnią posługę Kościołowi katowickiemu, podejmowaną w duchu biskupiego zawołania: Ut unum sint!
To hasło jest aktualne i dziś, bo i w XXI wieku zdarzają się sytuacje
opisane w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Dochodzi do
„niemałych sporów i zatargów” w Kościele, czasem niezwykle gorszą-
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cych, zarówno w kwestii doktryny wiary, jak i kościelnej dyscypliny. Reakcją na nie była ostatnio wydana w związku z pandemią Nota Komisji
Nauki Wiary KEP z 31 marca 2020 roku. Czytamy tam m.in.: „Szkodliwe
jest (…) powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania
Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku
natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. Niedopuszczalne jest
magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych
i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla
siebie i swoich bliskich czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji
proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia”.
Dokument Komisji Nauki Wiary KEP czynię dziś obowiązkową
lekturą duchowieństwa archidiecezji katowickiej i wszystkich innych
prezbiterów, posługujących w naszym Kościele lokalnym. Polecam ją
również wiernym świeckim. Nikomu, kto jest w Kościele i współmyśli
z Kościołem (sentire cum Ecclesia), nie wolno chodzić drogami fałszywych proroków, manipulujących Bogiem!
Bracia i Siostry! Właśnie w sytuacji zagrożenia powinniśmy trwać
przy nauce Kościoła i zdrowej teologii. Jest również naszą ślubowaną powinnością zachowywanie kościelnej dyscypliny. Modlitwa Jezusa Chrystusa w Wieczerniku: ut unum sint – aby byli jedno – trwa. Wypowiada
ją podczas każdej Eucharystii, która buduje Kościół. Żyjmy treścią i duchem tej modlitwy. Amen.

96
Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus!
Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Święcenia Prezbiteratu, 16 maja 2020 roku

1. Bracia, otrzymujecie święcenia w roku duszpasterskim, którego
hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie. Wielka tajemnica wiary”. Eu-
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charystia rzeczywiście daje życie i jest w opozycji do tego, co przynosi
pandemia – która odbiera życie, nie tylko fizyczne, bo osłabia również
życie duchowe, uniemożliwia wszystkim wiernym przeżywanie Eucharystii jak dotychczas, w parafialnym wieczerniku.
Eucharystia jako wielka tajemnica wiary przenosi nas do Wieczernika, do chwili, kiedy po raz pierwszy nad chlebem i winem zostały wypowiedziane słowa: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”;
„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
wylana”; „To czyńcie na moją pamiątkę”.
W tych słowach najpełniej wyraża się ta moc, która pozwala kapłanowi uobecnić i ponowić ofiarę Chrystusa. W ten sposób osiąga się
drogą sakramentalną, a więc z Bożą skutecznością, tworzenie i rozwój
wspólnoty uczniów Chrystusa. Eucharystia jest bowiem sakramentem
komunii z Bogiem i jedności z bliźnimi. To właśnie podczas Eucharystii
prezbiter osiąga szczyt swojego posługiwania, kiedy wypowiada słowa
Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest kielich Krwi mojej…”.
Całe życie kapłana jest ukierunkowane na Eucharystię, bo przecież
w niej zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a jest nim sam Chrystus,
nasza Pascha. Jest z nami zawsze w Eucharystii i poprzez Eucharystię. To
dlatego święty papież Jan Paweł II tak mocno podkreślał jej znaczenie
w życiu Kościoła i każdego kapłana, akcentując nieustannie, że Ecclesia
de Eucharistia vivit et sacerdos de / pro Eucharistia vivit!
Kościół zaleca kapłanowi codzienne sprawowanie Mszy św. Trzeba,
abyście czynili swoim motto trapisty o. Tomasza Mertona, który mówił:
„żyję, aby wymawiać kanon Mszy” (Znak Jonasza, Kraków 1962, s. 246).
Ksiądz żyje przede wszystkim po to, by codziennie wypowiadać słowa
konsekracji.
Bracia! Zapamiętajcie na całe kapłańskie życie, w jakich zewnętrznych okolicznościach przyjmujecie święcenia: w sytuacji zagrożenia i reglamentowanej wolności z uwagi na dobro własne i bliźnich.
Zapamiętajcie na całe kapłańskie życie słowo, które wypowiada dziś
do was Pan. Mówi Jezus w Ewangelii: „Nie jesteście ze świata, bo Ja was
wybrałem sobie ze świata”; mówi o nienawiści świata wobec tych, których On wybrał i przypomina, że „sługa nie jest większy od swego pana”.
Szczególną formą służby jest sprawowanie Eucharystii, sprawowanie świętej liturgii godzin, posłuszeństwo, celibat i kapłańska czystość, która jest sposobem poszerzania wolności miłowania wszystkich
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ludzi na sposób Boga. On kocha wszystkich: dobrych i złych, świętych
i grzesznych, a nawet prześladowców. I wy nawet w prześladowaniu –
a jego formy mogą być różne – winniście z radością odkrywać wspólnotę
losową z prześladowanym Mistrzem.
2. Św. Paweł w Troadzie miał widzenie: „jakiś Macedończyk stanął
przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!»” (Dz
16,9). Misyjne „przepraw się” trwa, bo Kościół jest z natury misyjny. Takiego ducha winien mieć każdy prezbiter, mający na względzie potrzeby
Kościoła. Nade wszystko trzeba pamiętać, że „Macedonia” – miejsce,
gdzie masz pomagać – jest tu!
Waszym obowiązkiem jest misyjne działanie, „przeprawienie się”
na misyjne szlaki, przecinające wzdłuż i wszerz naszą archidiecezję,
wiodące na jej duchowe peryferia, pola ludzkich bitew, gdzie znajdują
się zranieni wewnętrznie mieszkańcy naszej ojcowizny. Opatrujcie ich
rany duszpasterską miłością, samarytańskim winem i oliwą miłosierdzia, współczucia, bliskości i czułości. A jeśli zajdzie potrzeba, noście
na swych ramionach zagubionych, półumarłych, ofiary pandemii. Prowadźcie zagubione owce do Dobrego Pasterza, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Pamiętajcie, że sami jesteście niesieni i ochraniani
rękami Jego Opatrzności. Niech ta świadomość ożywia waszą pasterską
miłość. Do przyjmowania takiej postawy i takiego działania potrzeba
misyjnego ducha i odwagi głoszenia „w porę i nie w porę”.
W reakcji na misyjne, pasterskie działanie zdarza się nieraz krytyczne biczowanie, zapowiedziane w dzisiejszej Ewangelii: „Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”. Bywa, że i przez „swoich”, a wtedy zadawane razy są bardzo bolesne. Na szczęście, na „razy” z zewnątrz
i „ościenie” wewnątrz sam Pan daje nam – jak św. Pawłowi – jedną odpowiedź: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”
(2 Kor 12,9).
W wypełnianiu powierzonej misji kapłańskiej starajcie się poszukiwać pola współpracy z każdym człowiekiem dobrej woli – pamiętając,
że Ewangelię trzeba głosić wszystkim, nikogo nie wykluczając, zawsze
z nadzieją na ewangeliczny plon.
Ostatecznie pamiętając, że Eucharystia daje życie, zawsze „szukajcie
tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus”. Amen.
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1. Jutro minie 100-lecie narodzin dla ziemi Karola Wojtyły, syna Emilii i Karola. Nie trzeba powtarzać powszechnie znanego życiorysu papieża,
rozpiętego w latach 1920–2005 między Wadowicami a Watykanem. Szczególnymi przystankami na drodze jego życia była Polska i Kraków, a z naszej perspektywy również sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.
Nadchodząca właśnie miara czasu, rocznica 100-lecia urodzin, mobilizuje nas do dziękczynienia Bogu za dar Karola Wojtyły, człowieka,
proroka, pasterza i apostoła. Składamy je Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym darem Eucharystii i głośnym Te Deum.
Krzepiąco i optymistycznie brzmi zapewnienie Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii: „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was”. Spełniło się
ono przede wszystkim w zesłaniu Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który
z Wieczernika rozesłał świadków Ewangelii, ludzi napełnionych Duchem Świętym. Bez cienia wątpliwości należał do nich Karol Wojtyła
– narzędzie Bożego działania i odziaływania.
Janie Pawle II, byłeś prorokiem napełnionym Duchem Świętym,
zresztą to On jako architekt Kościoła wskazał na Ciebie w Kaplicy Sykstyńskiej w pamiętny dzień 16 października 1978, aby wybrano papieża
„z dalekiego kraju”!
2. Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu inauguracji pontyfikatu wołał jak ojciec do dzieci świata: „Nie lękajcie się – otwórzcie, otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi!”. Papieskie wezwanie z dnia inauguracji pontyfikatu łączymy z tymi, które wypowiedział do mieszkańców
Zagłębia i Górnego Śląska na Jasnej Górze w roku 1979, w pamiętnym
roku pierwszej wizyty w Ojczyźnie. Janie Pawle II, przyszyliśmy dziś
na Twoje urodziny, aby Tobie dziękować za docenienie „ziemi wielkiej
pracy i wielkiej modlitwy” i za wypowiedziane z mocą ostrzeżenie: „Nie
dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić
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siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez
reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Nie samym bowiem
chlebem żyje człowiek!” (por. Mt 4,4).
3. Święty Janie Pawle II, w roku 1983 ziściły się nasze marzenia.
Mogliśmy Cię powitać przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej na katowickim lotnisku Muchowiec w dwumilionowym tłumie i zawołać radosne „Szczęść Boże!” oraz wysłuchać Twojego orędzia – Ewangelii pracy.
Pouczałeś wtedy z mocą, że: „Miłość jest większa od sprawiedliwości.
I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Jeżeli
prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości – to
jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczać pełnię
sprawiedliwości. Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był człowiek,
jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka. To jest pierwszy
i podstawowy wymiar miłości społecznej.
Wymiarem drugim jest rodzina. Rodzina też jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta
szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na
tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą
– że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.
Dalszym wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna: synowie i córki jednego narodu trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując w nich oparcie dla swej społecznej tożsamości,
a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości
społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym – i w naszej współczesności.
Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim ludziom i ku wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawowych kręgach – człowiek, rodzina, ojczyzna – wówczas zdaje również
egzamin w kręgu najszerszym”.
Drogi św. Janie Pawle II! I tak pewnie moglibyśmy bez końca przywoływać Twoje słowa do nas skierowane, również te z kolejnych pielgrzymek do ojczyzny i z audiencji nam udzielanych. Niech nie zasypie
ich, tego bogatego zasiewu, piasek niepamięci, lekceważenie i stwierdzenie, że nie są aktualne, bo zmienił się kontekst („to już XXI wiek”)!
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4. Bracia i Siostry! Jestem przekonany, jak to powiedział w dniu
pogrzebu Jana Pawła II kard. Joseph Ratzinger, że i dziś, w przededniu
100-lecia swoich urodzin nasz Święty Solenizant patrzy teraz na nas,
wychyla się z okna domu Ojca niebieskiego, aby spojrzeć na pokolenie
wdzięcznych i pamietających, którzy przyszyli na Jego urodziny, aby
dziękować Bogu za dar człowieka z Wadowic!
Ojcze Święty, popatrz na nas, dzieci Ojca Niebieskiego – na rzesze
Twoich braci i sióstr, którzy nauczeni Twoim przykładem wołają do Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi, abyśmy byli jedno
w czas pandemii i czas przedwyborczy; aby odnowił nas, nasze serca.
Wołajmy zatem: „Spójrz Duchu Święty na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego postępu, na mędrców, którzy ulepili golema na własne
podobieństwo i na własną zgubę. Spójrz Duchu Święty na rozpad atomu,
na rozpad moralności, na rozpad ładu, sztuki, na rozpad cywilizacji, na
rozpad słów, na rozpad prawa, na rozpad harmonii, na rozpad rozsądku,
na rozpad logiki, na rozpad wszelkich wartości. Z głębokości wołamy do
Ciebie Duchu Święty, albowiem jesteśmy bezwolnymi narzędziami w rękach naszych lekkomyślnych dzieł. Jesteśmy jak ci co nie wiedzą co czynią.
Zstąp na ziemię samounicestwienia, na rakowate miasta i wsie, na trędowate domy, na zatrute zboża, ogrody i sady, na martwe rzeki i morza,
i kręgi nad nami, ludźmi chaosu, kłamstwa i obłędu. Krąż nad nami –
Poskromicielu zamętu…, i wybaw nas od głupoty udającej mądrość, od
kłamstwa udającego prawdę, od ślepoty udającej dalekowzroczność, od
chamstwa udającego obrażoną godność, od fanatyzmu udającego wiarę,
od brudu udającego czystość, od nienawiści udającej miłość, od niewoli
udającej wolność, od obłudy udającej szczerość, od pychy udającej pokorę,
od warcholstwa udającego odwagę, od szatana, który mówi nie, a myśli
tak, a mówiąc tak, myśli nie. Muzyko Mądrości zrodzona z Ojca i Syna,
Trójdźwięczna! Ojcze i Synu, i Duchu Święty, Słowo, Drogowskazie wbity
na rozstajach kosmosu, przybywaj, Nadziejo nieogarniona, zawsze obecna i zawsze nadchodząca. Przybywaj, Boże, Zaczynie człowieczeństwa
i uczłowiecz człowieka jak uczłowieczyłeś siebie”! (R. Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego).
Święty Janie Pawle, wołaj razem z nami: niech zstąpi Duch, który
od Ojca i Syna pochodzi! Niech odnowi nas i oblicze tej ziemi i oblicza
nasze, niech nas uczłowieczy! Święty Janie Pawle, wstawiaj się za nami.
Amen.
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„A oto Ja jestem z wami…”

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
Metropolitalne Święto Rodziny, 24 maja 2020 roku
1. Dokładnie przed tygodniem, w niedzielę, 17 maja, również w tej
katedrze świętowaliśmy 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Dziś świętujemy małżeńskie jubileusze i dziękujemy za małżonków, którzy zaprosili
do swego związku samego Zbawiciela, aby im towarzyszył, prowadził ich
i wspierał. Dziś Małżonkowie Jubilaci dziękują Jezusowi Chrystusowi za
lata towarzyszenia i wsparcia, uczestnicząc we Mszy św. rozpoczynającej Metropolitalne Święto Rodziny, przeżywane pod hasłem: „Rodzina
przestrzenią spotkania”.
Z powodu zagrożenia pandemią nie możemy zrealizować bogatego – jak mozaika – programu Święta Rodziny, przygotowanego w wielu
miastach, gminach i parafiach. W tej niecodziennej sytuacji niezwykle
proroczym okazało się tegoroczne hasło MŚR: „Rodzina przestrzenią
spotkania”. Rodzina stała się nią zwłaszcza w okresie izolacji, kwarantanny, społecznego dystansu i innych nadzwyczajnych działań, wskazywanych jako droga wyjścia z epidemiologicznego kryzysu.
Niejako z dnia na dzień mogliśmy doświadczyć, jak pojemne są nasze nawet małe mieszkania w dużych blokach, zamieszkane przez małżeństwa i rodziny, przez wiele komunikujących się ze sobą osób.
2. Pozwólmy zainspirować się ewangelicznym obrazem nawiedzenia Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56). Weselenie się, radość z powodu
spotkania jest w pewnym sensie wzorem i symbolem wszelkiej innej komunikacji, której uczymy się jeszcze przed przyjściem na świat. Łono
matki, które nas gości, było pierwszą „szkołą” przekazu. Składa się na
nią słuchanie i kontakt cielesny, w niej zaczynamy zapoznawać się ze
światem zewnętrznym, w środowisku bezpiecznym, przy uspokajającym
dźwięku bicia serca matki.
Także po przyjściu na świat jesteśmy w pewnym sensie w „łonie”,
jakim jest rodzina. Jest to dom, środowisko składające się z rodziców,
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rodzeństwa, dalszej rodziny, jest to miejsce, gdzie człowiek uczy się
pierwszego słowa. Słów nie wymyślamy: możemy ich używać, ponieważ
je otrzymaliśmy. To w rodzinie uczymy się mówić w języku ojczystym,
to znaczy w języku naszych przodków. I, moi drodzy, nie jest najważniejszą rzeczą, czy używamy języka literackiego, czy gwary, czy „godomy”
po polsku, czy po śląsku – najważniejsze, by to był język miłości, budujący więzi i bliskość. To jest prawdziwa komunikacja – czyli przekaz
z pokolenia na pokolenie nie tylko informacji, ale i wartości budujących
wspólnotę!

ograniczeń i grzechów istnieje wzajemna miłość, staje się szkołą przebaczenia. Przebaczenie jest dynamiką komunikacji, takiej komunikacji,
która poprzez skruchę wyrażoną i przyjętą możne ponownie nawiązać
więzi i sprawić, by one się rozwijały. Dziecko, które uczy się w rodzinie
słuchać innych, mówić w sposób pełen szacunku, wyrażając swój punkt
widzenia i nie negując spojrzenia innych, będzie w społeczeństwie budowniczym dialogu i pojednania. A takich budowniczych nam trzeba,
kształtowanych w kulturowym kodzie naszej górnośląskiej ojcowizny,
w stabilnych rodzinach.

3. Doświadczenie uczy, że nie ma spotkania bez komunikacji. I to
doświadczenie prowadzi zawsze do rodziny, bo to ona jest pierwszym
miejscem, gdzie uczymy się komunikowania, jest jego szkołą. A wy, drodzy Małżonkowie Jubilaci, jesteście wobec dzieci i wnuków nauczycielami i mistrzami komunikacji! Z własnego doświadczenia dobrze wiecie
i możecie dać o tym świadectwo, że w rodzinie istnieje zdolność, aby
nawzajem się objąć, wspierać się, towarzyszyć sobie nawzajem, odczytać spojrzenia i milczenie, wspólnie się śmiać i płakać, co pozwala nam
zrozumieć, czym naprawdę jest komunikacja: odkrywaniem więzi i budowaniem bliskości.

5. Bracia i Siostry! Kochani Jubilaci! Technika wyposażyła nas
na czas pandemii w urządzenia, pozwalające zdalnie, nie wychodząc
z domu, porozumiewać się (komunikować) i budować wspólnotę rodziny, a nawet parafii. I kiedy dziś korzystacie z dyspensy od obowiązku
uczestniczenia we Mszy św., to przecież byliście wiernie obecni przed
ekranem czy przed radioodbiornikiem, aby trwać w komunii – w jedności z Chrystusem i Jego Kościołem. I tęskniliście za swoim parafialnym
kościołem, za sakramentami, zwłaszcza za zjednoczeniem z Jezusem
Chrystusem w Komunii św.
Drodzy! Należycie do pokolenia semper fidelis! Do pokolenia zawsze
wiernych ślubom małżeńskim i zobowiązaniom płynącym z chrztu św.
W ten sposób codzienna wierność staje się apostolstwem i świadectwem
całego życia, za które wam dziś dziękujemy!
Drodzy! Do komunikacji należy również milczenie i słuchanie.
W centrum milczenia i słuchania jest Słowo, przede wszystkim to, które z Maryi Ciałem się stało i zamieszkało między nami! To On, Zmartwychwstały i Wniebowstępujący, przekazuje nam jasny komunikat:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Dostojni Jubilaci! Zapamiętajcie to zapewnienie i jego spełnienie
w godzinie Eucharystii. Ten, który jest z nami, wysyła nas z Wieczernika
i poleca: „Idźcie i nauczajcie”, tym bardziej że jak nas pouczył św. Paweł
w drugim czytaniu: Bóg przez Chrystusa „dał wam ducha mądrości i objawienia”, to znaczy „światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli,
czym jest nadzieja waszego powołania”.
Bracia i Siostry! Kościół się modli z wami i za was! Gratuluje wam
jubileuszy. A jubileusz to zawsze szczególny czas łaski! Niech Bóg – przez
Chrystusa w Duchu Świętym – obdarzy was nimi obficie. Amen.

4. Bracia i Siostry! Najważniejsze – i pewnie to również przekazujecie młodym – żeby ze sobą rozmawiali, ze sobą się komunikowali, pamiętając, jak dramatyczne jest przerwanie komunikacji między małżonkami, którzy ze sobą nie rozmawiają. Wiecie z własnego doświadczenia,
że jest ono na dłuższą metę nie do zniesienia. Bolesny dla wszystkich jest
brak dialogu miedzy rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, w rodzinie, między sąsiadami. Te wszystkie trudne sytuacje mogą rozbroić
słowa: „wybacz”, „przepraszam” i uśmiech. On także jest podstawowym,
uprzedzającym słowo sposobem komunikacji.
Drodzy! Rodzina jest również miejscem, w którym mieszkając razem, doświadczamy w życiu codziennym – może teraz szczególnie –
ograniczeń własnych oraz osób bliskich, małych i wielkich problemów
współżycia, współpracy. W poczuciu realizmu stwierdzamy, że trudno
o rodzinę idealną. Z drugiej strony nie wolno nam bać się niedoskonałości, kruchości, a nawet konfliktów. Trzeba się nauczyć stawiania im
czoła w sposób konstruktywny. Dlatego rodzina, w której pomimo jej
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1. Najpierw przekazuję serdeczne podziękowanie Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów za inicjatywę wspólnej modlitwy reprezentantów
Związku w katowickiej katedrze – pomniku historii – z okazji 30-lecia
utworzenia samorządowej struktury w naszym kraju. Po 30 latach działalności ŚZGiP już na stałe wpisał się w samorządowy krajobraz, a dzięki
swej aktywności jest instytucją cieszącą się poważaniem w regionie.
Paralelnie do struktury samorządowej działa administracja kościelna Kościoła rzymskokatolickiego, w tym dwa arcybiskupstwa: częstochowskie i katowickie oraz diecezje: bielsko-żywiecka, gliwicka, opolska
i sosnowiecka. Z racji współdziałania tych struktur są z nami przedstawiciele niektórych diecezji, których serdecznie witam (bp gliwicki Jan
Kopiec; bp pomocniczy z Opola Rudolf Pierskała; obecni są również
biskupi pomocniczy z Katowic). Wspólnie chcemy dziękować za samorząd i 30-lecie funkcjonowania Związku Gmin i Powiatów. Jego misją
jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez
wspieranie lokalnych społeczności i samorządów.
W tym zdaniu określającym misję Związku zawarte są dwa bliskie
nam pojęcia, znane również z płynącej z Ewangelii katolickiej nauki społecznej: służba; dobro publiczne, dobro wspólne.
2. Z perspektywy 30 lat możemy zauważyć, że samorząd jako fundamentalny element reformy państwa spełnił oczekiwania twórców
reformy i oczekiwania społeczne. Samorządy, służąc, wywiązywały się
i wywiązują z zadań, które wynikają z prawa i zasad życia społecznego.
Dzięki samorządowi możliwa stała się realizacja konstytucyjnej zasady
pomocniczości, dzięki której wyzwolona została energia ludzi, zdolnych
do wzięcia odpowiedzialności za losy swych małych ojczyzn. Efekty tego
wyzwolonego ludzkiego potencjału są dostrzegalne, ostatecznie zadecydowały one o obliczu i kondycji naszej Ojczyzny.
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Reforma samorządowa przyniosła Polsce wiele dobra, pozwoliła budować społeczeństwo obywatelskie. Dała możliwość osobom, rodzinom,
władzom i instytucjom lokalnym uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym i politycznym. Uświadomiła, że każda osoba,
rodzina i instytucje pośrednie mają do zaoferowania wspólnocie coś oryginalnego, niepowtarzalnego. Reforma nauczyła nas patriotyzmu m.in.
przez przywrócenie znaczenia i wartości pojęciom „mała ojczyzna” i „ojcowizna”. To właśnie w małej ojczyźnie przekazywany jest młodemu pokoleniu bogaty i rozwijający kod kulturowy.
Drodzy Samorządowcy! Świętując dziś rocznicę przemian ustrojowych naszego kraju, w tym 30-lecie istnienia Związku, podejmijcie na
nowo wezwania wynikające ze społecznego wybrania i okazanego wam
zaufania. Niech dobro wspólne i każdego mieszkańca będzie pierwszą
i najważniejszą zasadą budowania społeczeństwa obywatelskiego i solidarnego. O to modlimy się tą Eucharystią, która buduje wspólnotę człowieka z Bogiem i wspólnotę ludzi między sobą.
Drodzy Samorządowcy! Przyjmijcie podziękowanie pasterzy Kościoła, posługujących we wspomnianych tu strukturach kościelnych.
Tak wiele udało się dokonać dzięki waszej społecznej służbie i poświęceniu. Dziękujemy wam za wspieranie działalności edukacyjnej i charytatywnej, za wszelkie działania na rzecz dobra lokalnych społeczności,
służące wzmacnianiu tożsamości mieszkańców naszych miast, gmin
i parafii. Dziękujemy za prorodzinną politykę mieszkaniową i za troskę
o seniorów, niepełnosprawnych. I to nasze podziękowanie wypowiadamy przed Bogiem ofiarą Mszy św. – za was, w intencjach społeczności
lokalnych, którym służycie. Chcemy was nadal wspierać duchowo w tej
służbie, która jak łatwo przewidzieć, będzie coraz trudniejsza z uwagi na
niestabilną sytuację ekonomiczno-społeczną w okresie wychodzenia ze
skutków pandemii.
Można prognozować, analizując „znaki czasu”, są makro i mikro
wskaźniki. Dokładnie jednak nie wiemy, co będzie – wiemy natomiast,
że sytuacja gospodarczo-społeczna jest dynamiczna lokalnie i globalnie.
Pewne jest, że niezależnie od dynamiki sytuacji spowodowanej przez stan
epidemiczny winniście sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Nadal
trzeba wzmacniać dobro wspólne, a przecież można je obiektywnie zdefiniować i nie wyczerpuje się ono wyłącznie w projektach obywatelskich.
Wydaje się, że jest nim dzisiaj zapobieganie zagrożeniom i troska o zdro-
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Homilia Arcybiskupa Katowickiego
30 lat Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 25 maja 2020 roku
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wie mieszkańców, minimalizacja skutków pandemii oraz walką z suszą,
która mobilizuje do zajęcia się lokalną gospodarką wodną i troską o środowisko naturalne, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości.
Za papieżem Franciszkiem przedstawiam kilka zasad „w istotny
sposób kierujących rozwojem współżycia społecznego i budowaniem
ładu, w którym różnice tworzą harmonijną całość w obrębie wspólnego
projektu” (Evangelii gaudium, nr 221). Wydaje się, że z uwagi na aktualną sytuację przyjęcie i stosowanie tych zasad jest szczególnie aktualne.
Pierwsza zasada: „czas jest ważniejszy niż przestrzeń”. Stosowanie
tej zasady pozwala pracować w długiej perspektywie, bez obsesji uzyskiwania natychmiastowych rezultatów. Chodzi więc nie tyle o uzyskanie
pełnego rezultatu od razu, ile o rozpoczęcie długofalowego procesu.
Druga zasada: „jedność jest ważniejsza niż konflikt”. Na temat
skonfliktowanego społeczeństwa polskiego wiele już napisano. Jest to
nasz narodowy problem. Polska uważana jest za jedną z najbardziej spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie. Stąd praca nad
jednością jest dla nas niezwykle ważnym zadaniem. W procesie tym
potrzebny jest etos respektowania godności każdego człowieka, umiejętność rozróżnienia błędu od człowieka błądzącego, prowadzenie walki
szlachetnej, niewyniszczającej (por. Jan Paweł II, Laborem exercens, nr
20) oraz przekonanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę i tylko dialog
– nieraz trudny i długi – jest drogą prowadzącą do obiektywnej prawdy.
Trzecia zasada: „rzeczywistość jest ważniejsza od idei”. Między rzeczywistością a ideą zawsze zachodzi napięcie. Rzeczywistość po prostu
jest, a ideę się wypracowuje. Trzeba doprowadzić do stałego dialogu pomiędzy nimi, unikając oddzielenia idei od rzeczywistości.
Wreszcie czwarta zasada: „całość jest ważniejsza niż część”. Zasada ta
jest szczególnie aktualna i ważna w zglobalizowanym i globalizującym się
świecie. Jej stosowanie jest także ważne dla właściwie rozumianego i realizowanego członkostwa Polski w Unii Europejskiej i innych strukturach.
Wszystkie przytoczone tu zasady stanowią organiczną całość. Warto o nich pamiętać w działalności politycznej, samorządowej, gospodarczej i społecznej, która ma budować wspólne dobro w atmosferze pokoju,
sprawiedliwości i wspólnoty tworzonej w strukturach Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów. Takich właśnie postaw potrzebujemy w życiu publicznym naszej małej i wielkiej ojczyzny. I o taki etos życia publicznego razem z obecnymi tu pasterzami Kościoła apelujemy.
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Raz jeszcze wam serdecznie dziękujemy, również za wypowiadane
dziś dziękczynienie z okazji 30-lecia – jest w nim zawarta intencjonalna
prośba o Boże wsparcie i błogosławieństwo na czas przed wami. Wszak
przed wami perspektywa nowych kadencji, którą najlepiej zawierzyć Bożej Opatrzności.
Jezus Chrystus w Ewangelii, która przypada właśnie na dzisiaj,
mówi nam i wam: „na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat”! Miejcie odwagę!
Drodzy Samorządowcy! Miejcie odwagę wołać o Ducha Świętego,
aby odnowił oblicze tej ziemi – przez was i wasze samorządowe działanie! Przyjmijcie za swoje wołanie poety: „Ojcze Słowa Bożego, Wichrze
wiejący z wnętrza wieczności! Daj nam słuch doskonały płynący wśród
niezliczonych wezwań i nawoływań, które nas nawiedzają we wszelkim
czasie i miejscu, abyśmy umieli rozpoznać Twój Głos” (R. Brandstaetter,
Litania do Ducha Świętego).

100
„Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas”

Słowo społeczne Arcybiskupa Katowickiego
Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl., 31 maja 2020 roku
Wprowadzenie
Przed chwilą, w litanii do Matki Bożej Piekarskiej, zabrzmiało wezwanie: „abyś nas u Swego wizerunku, co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła”. Mogłoby się wydawać, że tym razem nasza prośba nie
została wysłuchana…
A jednak nasza modlitwa została wysłuchana, chociaż nie tak, jak
się tego spodziewaliśmy. Dzięki transmisjom TVP Katowice i Polonia,
Radia Katowice i Radia eM oraz dzięki przekazom internetowym tworzymy niezliczoną rzeszę pielgrzymów!
Ograniczenia związane ze stanem epidemicznym w niczym nie
ograniczają naszego ducha, zwłaszcza dzisiaj, gdy sam Duch święty Paraklet, Pocieszyciel, Duch Prawdy, zostaje dany Kościołowi, aby z nami
był na zawsze (por. J 14,16-17).
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Społeczny kontekst pielgrzymki
Drodzy, w przeszłości wiele razy pokolenia żyjące przed nami były doświadczane plagą zarazy. Przypomnijmy. W 1676 roku mieszkańcy sąsiednich Tarnowskich Gór przybyli do Matki Bożej w Piekarach, modląc się
o uzdrowienie i wybawienie od zarazy, jaka wybuchła w ich mieście. Z początkiem 1680 roku wybuchła zaraza w Czechach. Morowe powietrze – jak
ówcześni nazywali nieznany wirus – zabijało tysiące ludzi. Wierni zwrócili
się o pomoc do Matki, bliskiej im w piekarskim wizerunku. Doszło do niezwykłej peregrynacji. Cudowny Obraz wyruszył w drogę do Pragi i Hradec
Kralove. W stolicy Czech doszło do licznych uzdrowień. Dnia 10 marca
w katedrze św. Wita abp praski Jan Fryderyk Waldstein publicznie ogłosił
ikonę Maryi z Piekar obrazem „Cudownym i Łaskami Słynącym”.
Ludzie wierzący w sytuacjach zagrożenia, w podobnych jak wspomniane, uciekali się w jakże głęboko ludzkim odruchu do Matki. I do
Niej wołali: „Matko, ratuj, bo giniemy!”. A Maryja, przez Jezusa z wysokości krzyża dana nam za Matkę (zob. J 19,25-27), a tutaj w Piekarach
czczona jako „Lekarka”, nigdy nie odmawiała swojej pomocy.
Dzisiaj my, piekarscy pielgrzymi wraz rodzinami, uciekamy się do
Niej z wołaniem: „Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!”. Wołanie
to wybrzmiewa dzisiaj szczególnie mocno w środowiskach górniczych,
w których – jak mówią codzienne komunikaty – dochodzi jeszcze do
wielu zakażeń.
Bracia Górnicy, Rodziny Górnicze! Jesteśmy z wami solidarni; otaczamy was tarczą modlitwy. Abp Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu KEP, dziękujemy za cenne Słowo do górników i ich rodzin
dotkniętych epidemią.

ORGAN URZĘDOWY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Nr 5

Wyrażamy wdzięczność tym, którzy niosą pomoc osobom chorym,
ludziom pozostającym w ścisłej izolacji i seniorom: dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, pracownikom laboratoriów i aptek,
pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim służbom, a także osobom pracującym w innych branżach, które w czasie epidemii dbają
o nasze bezpieczeństwo narażając swoje zdrowie i życie. Podziękowania
kierujemy również do wolontariuszy, harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele
z „Caritas Polska” i diecezjalnymi oddziałami „Caritasu”.
Dzięki ich ogromnemu oddaniu, dzięki wyrzeczeniom i współpracy
wielu jako społeczeństwo z konfrontacji z pandemią wychodzimy zwycięsko. Modlimy się, aby nadal omijały nas – jak ujmuje to papież Franciszek – „wirus egoizmu” i „pogaństwo obojętności”.
Bracia! W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, świętego pielgrzyma
piekarskiego, pozwólmy się prowadzić jego słowom. W roku 1983, przed
obrazem Matki Bożej Piekarskiej na lotnisku Muchowiec Papież powiedział m.in.: „Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim ludziom i ku
wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych
podstawowych kręgach — człowiek, rodzina, ojczyzna — wówczas zdaje
również egzamin w kręgu najszerszym”.
Człowiek
W duchu chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności – działając rozumnie w imię dobra wspólnego – respektujemy rządowe zarządzenia i zarządzenia Kościoła, zachowujemy dystans, aby nie narażać siebie i innych
na niebezpieczeństwo, ograniczamy niektóre rodzaje aktywności. Czasem
wymaga to wielkiej pokory i wyrzeczenia. Jednak zewnętrzne ograniczenia
przyjęte w duchu pokuty i wynagrodzenia mogą stać się szansą na pogłębienie naszej duchowości i mogą dać nową jakość wzajemnym relacjom.
Dlatego wołamy: „Matko Boża Piekarska! Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!”. Tę modlitewną prośbę zanosimy w imieniu:
• dzieci i młodzieży – wymagających wsparcia i pomocy w zrozumieniu i przyjęciu nieraz trudnych dla nich zasad obecnego życia społecznego, które ograniczają swobodę w dostępie do wspólnoty szkolnej
i radości rówieśniczych spotkań, także tych parafialnych;
• w imieniu tegorocznych ósmoklasistów, maturzystów i wszystkich zdających egzaminy zawodowe; w imieniu młodzieży akademic-
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Powitania
Drodzy Pielgrzymi! Witam serdecznie Was i Wasze rodziny. Witam
dzieci i młodzież oraz seniorów, z którymi solidaryzuje się abp senior
Damian, który łączy się z nami na modlitwie. Wszystkich pozdrawiam
serdecznie! Szczęść Boże!
Szczęść Boże także arcybiskupowi łódzkiemu Grzegorzowi Rysiowi,
który przybył tu jako pielgrzym i jako kaznodzieja. Prosimy o przewodniczenie Eucharystii i słowo Boże w mocy Ducha Świętego.
Szczęść Boże obecnym w bazylice – przedstawicielom parlamentu,
rządu i samorządu oraz parafii.
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Rodzina
Hasłem tegorocznego, XIII już Metropolitalnego Święta Rodziny są
słowa: „Rodzina przestrzenią spotkania”. Chociaż z oczywistych powodów konieczna była rezygnacja z bogatego programu, to przecież „świętujemy” rodzinę i odkrywamy istotę i przesłania tego święta – zarówno
wewnątrz rodziny, jak i w jej wymiarze społecznym.
W rodzinie codziennie doświadczamy ograniczeń: własnych oraz innych osób, małych i wielkich problemów współżycia, współpracy. Trudno
o rodzinę idealną, ale nie należy bać się niedoskonałości, kruchości, a nawet konfliktów. Trzeba się nauczyć ich rozwiązywania.
Rodzina, w której – pomimo jej ograniczeń i grzechów – istnieje wzajemna miłość, staje się szkołą przebaczenia. Przebaczenie zaś jest motorem pojednania i komunikacji. W dobie pandemii dbajmy nade wszystko
o życzliwe relacje i wzajemne wsparcie!
Dziecko, które uczy się w rodzinie słuchać innych, mówić w sposób
pełen szacunku, wyrażać swoje przekonania, wsłuchując się w racje innych, będzie w społeczeństwie budowniczym dialogu i pojednania. Takich
budowniczych trzeba – wychowanych na kodzie tradycji, kultury, umiłowania ojcowizny i ojczyzny oraz Kościoła.
Broniąc rodziny, zbudowanej na związku kobiety i mężczyzny oraz
broniąc każdego człowieka – daru Bożego o wyjątkowej i niezbywalnej godności od poczęcia do naturalnej śmierci – stoimy też na straży polskiej Konstytucji. Wartości te, będące nienaruszalnymi fundamentami cywilizacji
chrześcijańskiej, są przecież wpisane w porządek prawny naszego państwa.
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„Matko Boża Piekarska! Pomóż naszym rodzinom wygrać, Lekarko, ich czas!”
Ojczyzna
Ojczyzna jest trzecim kręgiem miłości społecznej. Posiada też szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym i w naszej
współczesności.
W pierwszym rzędzie chodzi o patriotyzm. W wyjątkowych okolicznościach zagrożenia zdaliśmy egzamin z patriotyzmu, zdali go rządzący
i rządzeni; zdało go Państwo Polskie, a nade wszystko polskie rodziny
– przejmując z dnia na dzień od szkoły zadania edukacyjne. Mogliśmy
doświadczyć, jak pojemne są nasze – nawet te najmniejsze – mieszkania
w dużych blokach, gdzie na niewielu metrach kwadratowych mieści się
żłobek i szkoła, hotel i restauracja, plac zabaw, a nawet kaplica i budowany jest domowy Kościół.
Test z naszego patriotyzmu trwa nadal! Za papieżem Franciszkiem
powtarzam: „jedność jest ważniejsza niż konflikt”. Na temat skonfliktowanego społeczeństwa polskiego wiele już napisano. Polacy uważani
są za jedną z najbardziej spolaryzowanych społeczności we współczesnej Europie. Stąd praca nad jednością jest dla nas niezwykle ważnym
zadaniem. W procesie tym potrzebny jest etos respektowania godności
każdego człowieka, umiejętność rozróżnienia błędu od błądzącego, prowadzenie walki szlachetnej, a nie wyniszczającej (por. Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 20) oraz przekonanie, że wobec pluralizmu poglądów
tylko dialog – nieraz trudny i długi – jest drogą prowadzącą do zgody
i jedności.
Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się konstytucyjna konieczność przeprowadzenia wyborów prezydenckich, czego nikomu torpedować nie wolno. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest nie tylko życzliwe, ale i stanowcze przypominanie o szczególnej,
moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego. Misją Kościoła jest zachęcanie do zachowania
społecznego pokoju, do udziału w wyborach i do trzeźwej oceny moralnych kwalifikacji kandydata na najważniejszy urząd naszego państwa.
„Matko Boża Piekarska! Pomóż Ojczyźnie naszej wygrać, Lekarko,
jej (nasz) czas!”
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kiej przystępującej do egzaminów w nowych warunkach organizacyjnych, a zwłaszcza studentów teologii, podejmujących zdalnie studia
i formację;
„Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!” wołamy także w imieniu:
• seniorów, osób samotnych i chorych, doświadczających dokuczliwej izolacji; z niepokojem oczekujących na wyniki testów, zagrożonych
mieszkańców DPS-ów.
• wołamy w imieniu narzeczonych, którym stan epidemiczny skomplikował plany związane z zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego, ślubu, założeniem rodziny. Drodzy Narzeczeni! W oczekiwaniu
na „normalność” zachęcam was do pogłębienia rozumienia sakramentu
małżeństwa, niekiedy przyćmionego zabieganiem o „weselną imprezę”.

Rok 88

295

296

WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJALNE

Rok 88

Egzamin w kręgu najszerszym
Najszerszy krąg miłości społecznej obejmuje nie tylko świat, lecz
także odniesienie do Boga. A w tym kontekście nie można nie wspomnieć
o dniu Pańskim, o niedzieli, która jest ważna dla człowieka jako osoby,
dla rodziny i dla ojczyzny. U Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach zawsze będziemy bronili niedzieli jako dnia Boga i człowieka – w myśl głoszonej tu zasady: „niedziela jest Boża i nasza”. Zawsze też
będziemy bronili praw pracowniczych, zagrożonych niekonieczną pracą
w niedzielę.
Na stronach dziennika lansującego się jako organ opiniotwórczy,
regularnie pojawiają się teksty o tym, jakoby Polacy mieli dość zakazu
handlu w niedziele. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się wyłącznie
argumenty natury ekonomicznej: że „zyska gospodarka, zyskają sklepy,
zakupy będą łatwiejsze a nawet tłok będzie mniejszy”. Trzeba postawić
pytanie, gdzie w tych badaniach – często przygotowywanych „na zamówienie” – jest człowiek? Gdzie są pracownicy handlu, kobiety, żony
i matki? Gdzie jest rodzina, poszanowanie odpoczynku i prawa do duchowego rozwoju człowieka, prawa do spotkania z naturą i kulturą?
Bracia, nie możemy się zgodzić na dyktaturę różnych organizacji,
korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które nie
biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie płyną z niszczenia narodowej tkanki społecznej poprzez pozbawianie jej tego spoiwa, jakim
jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez
rodziny i całe społeczeństwo. To element naszej kulturowej tożsamości. Nie możemy się godzić na jego niszczenie. Szanujemy piątek jako
święty dzień islamu; szanujemy sobotę, szabat, jako święty dzień judaizmu. Szanujmy niedzielę jako święty dzień chrześcijaństwa i kultury
europejskiej.
Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, aby roztropnie
korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej
solidarności zachowali miejsca pracy; aby nie działali na niekorzyść
pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy. Wspierajmy
wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie
najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych
kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem solidarności i miłości społecznej.
„Matko Boża Piekarska! Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!”
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Wezwanie do modlitwy
Drodzy, już wkrótce trzeba będzie pojąć trud odbudowania więzi społecznych – tych rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych i stowarzyszeniowych – które zostały osłabione trybem życia czasów pandemii i przymusowej kwarantanny, tak, aby zalecany „dystans społeczny” nie utrwalił się
w postaci społeczeństwa zamkniętych drzwi, lęku przed bliźnim, nowych
społecznych podziałów i zagubienia. Odbudowa więzi, społeczeństwo zespolone nie wspólnym wrogiem, ale przyjaźnią (amicitia socialis), nie może
zaistnieć bez modlitwy, która jest źródłem bezinteresowności i logiki daru.
Wzywał nas do niej Sługa Boży ks. Jan Macha, którego beatyfikacja
planowana jest na 17 października w Katowicach. Męczennik II wojny
światowej, za ofiarną duszpasterską miłość i charytatywne działanie
aresztowany przez gestapo i 3 grudnia 1942 roku stracony pod gilotyną
w katowickim więzieniu. Ciało spalono w Auschwitz.
„Dziś – mówił w pierwszych dniach wojny – znowu rozszalała
groźna burza nad ludzkością. Świat został pogrążony w burzy wojennej.
Najmilsi, trzeba nam czym prędzej wylać oliwę różańcową, a ona znów
uspokoi burzę – Różaniec do ręki! Różaniec do ręki wy wszyscy, którym
dobro ludzkości i wasze leży wam na sercu! Idźcie przez życie z różańcem w ręku. Umierajcie z różańcem w ręku! Przy pomocy tego różańca
wyprośmy sobie spokojniejsze czasy. Przy pomocy tego różańca wyprośmy sobie także łaskę zbawienia”.
Sługo Boży, ks. Janie! Wzięliśmy sobie te słowa do serca i o godz.
20.30 bierzemy do ręki różaniec. I tak trwamy na modlitwie w ten pandemiczny czas, wołając „Ratuj nas, bo giniemy! Matko Boża Piekarska!
Pomóż nam wygrać, Lekarko, nasz czas!”.
Bracia i Siostry!
Wiele razy jak refren w tym moim przesłaniu powracały te słowa.
„Wygrać czas” to znaczy wypełnić go tą nadzieją, która zawieść nie może.
Kto ma [tę] nadzieję, żyje inaczej; zostaje mu dane nowe życie. Nadzieją
zaś, która „mroczne wrota czasu, przyszłości, [otwiera] na oścież” jest
Jezus Chrystus (zob. Benedykt XVI, Spe salvi, nr 2). On – nasza nadzieja
– zapewnia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Jest z nami – zwłaszcza w godzinie Eucharystii.
Niech zatem zstąpi Duch Święty, uzdrowi nas i napełni łaską Bożą w czasie tej Wielkiej Tajemnicy wiary, która daje życie.
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„Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, Matko Boska – przyczyń
się za nami!”. Szczęść Boże!
DEKRETY I ZARZĄDZENIA

101
Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej
i liturgicznej

298

Wstęp
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie
śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe
akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu
epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej
i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.
1. Dyspensa
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest
prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące
w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem
i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej
modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy
różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem; w maju
dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.
2. Sprawowanie Eucharystii w kościele
Mając na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa
Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim
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osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady – 1 osoba na
15 m2. Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące
bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła
po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).
Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz
udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal
zawieszone. Duchowni – odpowiedzialni za poszczególne grupy służby
liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości.
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na
rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę
formę jej udzielania.
3. Koncelebra
Przypominam, że w czasie epidemii należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie,
po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia
liturgiczne.
4. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia,
nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi
św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska
w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia
pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom
i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem
odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając
absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej
spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne
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5. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować
obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości
komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno
mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia
spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św.
w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na
które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.
6. Duszpasterstwo
Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych,
zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy
i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie
nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a także w miarę
możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online.
Otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych
dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych.
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Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt
telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią
włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie
osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu
ich posługi duszpasterskiej.
W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17
maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego
przez ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania,
zwłaszcza homilii i katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o nauce św. Jana Pawła II
o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: Encyklika „Sollicitudo Rei
Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.
Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium
Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast
w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej,
a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.
Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:
• procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu
procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
• wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
• pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.
7. Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem
Stwierdzenie zakażenia bądź zarządzenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników – orzeczone przez
kompetentne władze państwowe – skutkuje w trybie natychmiastowym
poddaniem się rygorom służb sanitarnych i koniecznością zgłoszenia
tego faktu do kanclerza Kurii Metropolitalnej lub dyrektora Wydziału
Duszpasterstwa.
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pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności
i wzajemnego bezpieczeństwa.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym poza sakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski,
wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera
w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.
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8. Transmisje internetowe
Drogą internetową transmitujemy jedynie Msze św. i udostępniamy
katechezy formacyjne. Możliwość ta zakłada konieczność wzorcowego
przygotowania i celebracji liturgii w odniesieniu do wierności przepisom liturgicznym, doboru śpiewów, opracowania homilii czy katechezy.
Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu.
Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym. Z internetowych stron parafialnych należy zatem usuwać archiwalne nagrania
celebracji, a wiernym wyjaśniać sens duchowego uczestnictwa w dokonującej się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty
kościelne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do
modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane”.
Zarządzenie to należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 4 maja 2020 r., we wspomnienie św. Floriana, patrona archidiecezji
VA I – 36/20
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Aneks do „Zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego
w kwestiach zarządu dobrami doczesnymi
w związku ze stanem epidemii”
(nr VAI- 23/20 z dnia 31 marca 2020r.)

I. W nawiązaniu do punktu V w/w Zarządzenia raz jeszcze składam
serdeczne Bóg zapłać wszystkim duchownym archidiecezji katowickiej,
którzy złożyli wielkoduszną jałmużnę postną. Dzięki naszej kapłańskiej
solidarności możliwe było wsparcie kwotą 400 tys. złotych trzech szpitali, które otrzymane dotacje przeznaczyły na zakup środków ochronnych
i respiratorów.
II. Zgodnie z punktem II.1 Zarządzenia przywraca się obowiązek
przeprowadzania i przekazywania kolekt i zbiórek, zgodnie z „Planem
kolekt i zbiórek na rok 2020”.
1. Obowiązuje przekazanie ostatniej majowej kolekty na rzecz
archidiecezji (31.05), tym bardziej, że ofiary z tej niedzieli są
przeznaczone na finansowanie prac prowadzonych w katedrze.
2. Od 1 czerwca obowiązkowe są wszystkie planowe kolekty
i zbiórki.
3. Przywrócone zostają kolekty w parafiach patronackich.
4. Obowiązuje odpłatność za przesyłane materiały duszpasterskie,
których ilość zostanie ograniczona.
5. Decyzją Stolicy Apostolskiej zbiórka ofiar na Świętopietrze,
wspierające apostolską i charytatywną posługę Ojca Św., jest
w tym roku przeniesiona z dnia 29 czerwca na XXVII niedzielę
zwykłą, tj. dzień 4 października – wspomnienie św. Franciszka
z Asyżu.
III. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, zebrane ofiary należy przesyłać na konto archidiecezji, konieczne z podaniem tytułu wpłaty (BŻG BNP PARIBAS, 34 1600 1055 1848 6348 7000 0001). W razie
niemożliwości dokonania przelewu, ofiary można przekazać również
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Mając na uwadze dyspozycje wydane w zarządzeniach z dnia 16
i 31 marca br. oraz pojawiające się przypadki zakażenia lub nałożonej
na księży kwarantanny, w dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje duchownych zachowanie rezydencji; ograniczenie do koniecznego minimum wyjazdów, a także zawieszenie spotkań rocznikowych, koleżeńskich itp.
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w kasie Wydziału Finansowego kurii od poniedziałku do piątku w godz.
9.00-12.00.
IV. Uwadze wszystkich Księży poleca się zapoznanie z punktami:
I, III, IV i VI wyżej wspomnianego Zarządzenia z dnia 31 marca 2020r.
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
VA I – 42/20

103
Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
w sprawie sprawowania sakramentu pokuty
i pojednania

304

1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie
zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa
do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem
Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty
i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed
każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
3. Spowiedź może odbywać się:
a. nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych
pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych,
z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
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b. w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej
ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.
Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 16 maja 2020 r., w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera
i męczennika, patrona Polski
VA I – 45/20

104
Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego
odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej
i liturgicznej
(28 maja 2020 r.)

Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki
określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym
uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.
1. Odwołanie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa
kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu,
np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182).
W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym
wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed za-
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rażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć
w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź
internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.
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3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do
korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca),
i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.
4. Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad
sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej,
a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii
św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
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Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy
osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb
medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu
może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne.
Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie,
a także innych grup parafialnych.
W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.
5. Duchowieństwo
Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać
z przysługującego im dnia wolnego.
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem
punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.
† WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.
VA I – 46/20
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2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące
bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów,
lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
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Urodził się 27 stycznia 1970 roku w Mysłowicach, w religijnej rodzinie Józefa i Teresy
z domu Adamskiej. Ojciec był górnikiem KWK
„Mysłowice”, matka zajmowała się domem. Miał
siostrę Joannę i brata Stanisława. Ochrzczony został 29 marca 1970 roku w kościele parafialnym
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.
Od trzeciej klasy szkoły podstawowej był ministrantem, następnie lektorem i animatorem ministrantów. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej uczęszczał do
Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Hutniczo – Mechanicznych w Katowicach – Szopienicach. Uzyskał tytuł zawodowy elektromechanika
urządzeń przemysłowych. Przez rok pracował w kopalni „Mysłowice”.
Egzamin maturalny zdał w 1990 roku. Był postrzegany jako opanowany
i uparcie dążący do celu, pewny siebie, „chętny do każdego rodzaju pracy”. Interesował się sportem, muzyką, wędkarstwem.
W 1990 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jako kleryk cieszył się dobrą opinią. W seminarium kierował Agendą książkową, był mężem zaufania i duktorem piątego
roku. Związał się z Ruchem Focolari. Wybrał seminarium naukowe z prawa kanonicznego i pod kierunkiem o. prof. Wenantego Zuberta OFM napisał pracę magisterską „Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w świetle
obowiązującego prawa”. Święcenia diakonatu otrzymał 23 kwietnia 1995
roku w Katowicach – Dąbrówce Małej z rąk bp. Gerarda Bernackiego. Staż
duszpasterski odbywał w parafii Świętej Jadwigi w Chorzowie.
Święcenia prezbiteratu otrzymał 11 maja 1996 roku z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pracę
duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP
w Radzionkowie – Rojcy (1996-2000), gdzie był katechetą w Szkole Pod-
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stawowej nr 14 i 19, prowadził ministrantów i Oazę. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Mikołowie (2000-2001),
Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie (2001-2002), św. Józefa
Robotnika w Katowicach – Józefowcu (2002-2006), Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie (2006-2009), Ducha Świętego w Chorzowie
(2009-2010), św. Krzysztofa w Tychach (2010-2011), Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Pszowie – Krzyżkowicach (2011-2014), św. Urbana w Paniówkach (2014), Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju (2015), św.
Benedykta Opata w Tychach (od 2016). Pracował jako katecheta w szkołach: podstawowej, zawodowej, gimnazjum, liceum. Od 2012 roku był
kapelanem szpitala miejskiego w Rydułtowach, a od 1 września 2016
roku kapelanem Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach.
Zmarł 12 maja 2020 w 51 roku życia i 25 roku kapłaństwa na probostwie parafii św. Benedykta Opata w Tychach. Jego pogrzeb odbył się
15 maja 2020 roku, w Parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej (stary cmentarz).
Liturgii pogrzebu przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.
KS. JAKUB KANIA
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Wigilia Zesłania Ducha Świętego
– Inspiracja dla życia i misji Kościoła

Komentarz do nowego formularza liturgicznego
Wprowadzenie
Jedną ze zmian obecnych w ostatnim wydaniu łacińskiego mszału rzymskiego (2008) jest specjalny dodatek pozwalający na celebrację
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1. Historyczny zarys celebracji
Przedłużona celebracja wigilii Pięćdziesiątnicy znana była już
w czasach pierwszych sakramentarzy („przodków” dzisiejszych mszałów) i sięgała prawdopodobnie V wieku. Jej powstanie łączyło się jednak
nie tyle z samym wydarzeniem Zesłania Ducha Świętego, ile z celebracją sakramentów inicjacji chrześcijańskiej tych katechumenów, którzy
nie mogli uczestniczyć w liturgii Wielkiej Nocy. Stąd charakter nocnej
celebracji ostatniego dnia okresu wielkanocnego był typowo chrzcielny,
niektóre czytania biblijne i teksty były wprost zapożyczone z Wigilii Paschalnej, a sam obrzęd był nazywany „małą paschą”. Nawet jeśli z czasem
same obrzędy inicjacji nie były już celebrowane, Wigilia Pięćdziesiątnicy w swoim chrzcielnym charakterze była obecna w Mszale Piusa V aż
do reformy liturgicznej Wielkiego Tygodnia w 1955 roku. Wówczas to,
dla uwydatnienia jedynej Paschy w ciągu roku, Pius XII polecił usunąć
przedłużoną formę celebracji Wigilii Pięćdziesiątnicy, pozostawiając jedynie formularz mszalny z dwoma czytaniami. Zmiany te znalazły swój
oddźwięk w Mszale rzymskim z 1962 roku, a w ślad za nim, w pierwszych wydaniach Mszału Pawła VI.
Pierwsze próby przywrócenia przedłużonej formy celebracji Wigilii Pięćdziesiątnicy pojawiły się jeszcze w latach osiemdziesiątych XX
wieku. Wówczas, w biuletynie Kongregacji Kultu Bożego „Notitiae”, zostały opublikowane modlitwy dla takiej celebracji. Godny zauważenia
jest jednak fakt, że tym razem celebracja miała wyrażać charakter pneumatologiczny. Teksty zamieszczone w watykańskim biuletynie czekały
ostatecznie trzydzieści lat, aby w 2008 roku zostać włączone do Mszału
Pawła VI. W ten sposób z jednej strony został przywrócony starożytny
zwyczaj przedłużonej celebracji wigilijnej, z drugiej jednak jej charakter
został dostosowany do uroczystości Pięćdziesiątnicy.
2. Struktura
Celebracja Wigilii Zesłania Ducha Świętego, charakteryzuje się
przede wszystkim rozbudowaną liturgią słowa, która w swojej strukturze przypomina nieco liturgię słowa Wigilii Paschalnej. Cztery czyta-
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nia ze Starego Testamentu (dwa z Pięcioksięgu oraz dwa z Proroków)
zostały dopełnione psalmami oraz modlitwami. Całość rozpoczyna kolekta „Wszechmogący, Boże, spraw, niech zajaśnieje”, sięgająca swoimi
korzeniami Sakramentarza gregoriańskiego (VIII-IX wiek), a obecna
także w Mszale Piusa V. To ona wprowadza do wspomnianych czytań,
na zakończenie których śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu.
Bezpośrednio po śpiewie proklamowana jest druga z kolekt „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś”, która – będąc nieobecną w Mszale
Piusa V – została zaczerpnięta z Sakramentarza z Werony (VI wiek). Liturgia Słowa dopełniona jest lekturą Listu do Rzymian oraz proklamacją Ewangelii św. Jana. Pozostałe teksty modlitw także posiadają spory
walor teologiczny. Modlitwa nad darami, choć swymi początkami sięga
Sakramentarza z Gellone (VIII wiek) to jednak została zmodyfikowana
tak, aby ukazać jasny związek pomiędzy darem Ducha Świętego, Eucharystią oraz chrześcijańskim życiem inspirowanym Niebieskim Darem.
Podobny akcent znajdujemy w modlitwie po Komunii zaczerpniętej z liturgii ambrozjańskiej.
Dopełnieniem tekstów liturgicznych jest prefacja, łącząca w sobie
dwa starożytne teksty z Sakramentarza gelazjańskiego (VII wiek) oraz
Sakramentarza gregoriańskiego, a także biblijne antyfony: na wejście
oraz na Komunię.
Celebracja w swojej strukturze jest spójna i prezentuje bardzo konkretną myśl teologiczną, która będąc prawem modlitwy (lex orandi) jest
zarazem klarowną inspiracją dla chrześcijańskiego życia (lex vivendi).
3. Komentarz teologiczny do celebracji
Celebracja Wigilii Pięćdziesiątnicy jest prawdziwym oczekiwaniem,
a zarazem epifanią Ducha Świętego. Już pierwsza prośba zgromadzenia
jest wołaniem o objawienie się Boga. Choć modlitwa ta ujmuje prośbę
nieco intuicyjnie, wyrażając obecność Pana w symbolicznym języku
światła, to jednak jest wyrazem konkretnego pragnienia wspólnoty. Tak
usposobione zgromadzenie poddaje się Słowu, słuchając czterech lekcji
ze Starego Testamentu.
Czytania, które są przewidziane na ten wieczór, mają swoje odniesienie do opisu Pięćdziesiątnicy zawartego w Dziejach Apostolskich (Dz
2,1-4): opowiadanie o wieży Babel (Rdz 11,1-9) nawiązuje do rozumienia
mowy Apostołów przez ludy zgromadzone w Jerozolimie w dniu Pięć-
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przedłużonej formy Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Chociaż początki
takiej celebracji sięgają starożytności, to jednak w przypadku proponowanego formularza możemy mówić o swoistej nowości.
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dziesiątnicy, przymierze na Synaju (Wj 19,3-8a.16-20b) jest tłem teologicznym dla obrazu ognistych języków, z kolei proroctwo Joela (Jl 3,1-5)
inspiruje mowę św. Piotra. Trzy czytania dopełnione są wizją wyschłych
kości proroka Ezechiela (Ez 37,1-14), w którym Duch objawia się jako
Ożywiciel i Sprawca jedności. Starotestamentalne czytania omawianej
celebracji, dzięki psalmom i modlitwom, które je interpretują, tworzą
spójną całość. Główną myślą teologiczną, która je łączy, jest wizja Ducha Świętego objawiającego się w historii zbawienia zarówno w czasach
Izraela jak i Kościoła. To On działając w sercach wierzących, buduje jedność, udziela charyzmatów i czyni prawdziwych świadków Jezusa. Duch
Święty widziany jest więc jako „dusza” Kościoła i zwornik Jego jedności.
Lektura i medytacja tekstów biblijnych prowadzi do modlitwy, która jest odpowiedzią na nie. W ten sposób Kościół podejmuje błaganie,
aby ten Duch, który objawił się w historii zbawienia, napełnił zebrane
na celebracji Pięćdziesiątnicy zgromadzenie. Odpowiedź na takie wołanie przychodzi najpierw poprzez Ewangelię, a następnie przez celebrację
Liturgii Eucharystycznej. Takie całościowe spojrzenie ukazuje, że dar
Ducha Świętego jest udzielany Kościołowi w liturgicznym wydarzeniu
Jezusa Chrystusa.
Wskazany wymiar chrystologiczno-pneumatologiczny Wigilii objawia się w trzech kluczowych momentach celebracji. Pierwszy ma miejsce w obrzędach wstępnych. W nich zgromadzenie prosi, aby rozbłysnął
nad zgromadzonymi blask chwały Ojca. Prośba Kościoła po raz pierwszy
spełnia się w Ewangelii, kiedy to w proklamowanym tekście centralne
miejsce zajmuje Chrystus. W tym momencie blask chwały Ojca – Jego
Syn – rozbłyska i objawia się jako źródło Ducha Świętego. On sam woła:
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie
i pije… A powiedział to o Duchu…” (J 7, 37-39). Trzeci znaczący moment
to Komunia Święta, podczas której w antyfonie przywołane są słowa Jezusa wypowiedziane przez Niego w Ewangelii. W ten sposób moment
Komunii staje się realizacją tajemnicy Pięćdziesiątnicy: obiecany dar
Ducha Świętego zostaje dany Kościołowi poprzez wydarzenie sakramentalne. Innymi słowy, obecność sakramentalna Chrystusa w Jego Ciele
i Krwi staje się wypełnieniem Słowa Ewangelii. To właśnie obrzęd Komunii świętej jest tym momentem, w którym wierzący zbliżają się do
Pana, aby z Jego wnętrza zaczerpnąć Ducha Świętego. Świadome i hojne
otwarcie się na Niebieski Dar (munus caelestis) jest tą postawą, dzięki
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której może On dzisiaj dokonywać tego, czego dokonywał w początkach
Kościoła: budować jedność wierzących, czyniąc ich prawdziwie świadkami Zmartwychwstałego.
Podsumowanie
Pięćdziesiątnica celebrowana w Mszy wigilijnej objawia się jako celebracja Paschy Pana w jej aspekcie daru. Duch Święty nie przychodzi
z bliżej nieokreślonego źródła, ale z wnętrza Jezusa Chrystusa, z Jego
Paschy. Misterium śmierci i zmartwychwstania, które w noc Paschalną
dokonało się w Jezusie Chrystusie, w dniu Pięćdziesiątnicy jest podarowane Kościołowi. Pan, udzielając swojego Ducha, dzieli się swoją Paschą
ze swoim ludem. Innymi słowy, Zbawiciel, napełniając Kościół Duchem
Świętym w sakramentalnym znaku Komunii, daruje Mu paschalne życie. Wspólnota wierzących nie może tego życia zachować jedynie dla siebie. Życie darowane przez Pana dąży do tego, aby zostać podarowane
światu. Stąd Pięćdziesiątnica jest prawdziwym początkiem misji chrześcijan w świecie. To początek misji, która rodzi się z miłości otrzymanej,
wyraża się w zaangażowaniu na rzecz jedności, staje się świadectwem
wobec świata, otwierając przed nim perspektywę wieczności.
KS. DR SŁAWOMIR JEZIORSKI
Rzeszów
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Jubileusz 25-lecia kapłaństwa bp. Grzegorza Olszowskiego i rocznika święceń 1995, 13 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 90. rocznica śmierci biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego, 13 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 Święcenia Prezbiteratu, 16 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 100. rocznica urodzin Jana Pawła II, 17 maja 2020 . . . . . . . . . . .
98 Metropolitalne Święto Rodziny, 24 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . .
99 30 lat Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 25 maja 2020 . . . . . . .
100 Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl., 31 maja 2020 . . . . . . . . . . .
DEKRETY I ZARZĄDZENIA
101 Zarządzenie odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, 4 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 Aneks do zarządzenia w kwestiach zarządu dobrami doczesnymi
w związku ze stanem epidemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Zarządzenie w sprawie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, 16 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 Zarządzenie odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, 28 maja 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZMARLI
105 Ks. Andrzej Filuś + 12.05.2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VARIA
258
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106 Ks. dr Sławomir Jeziorski – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Inspiracja dla życia i misji Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

Rok 88

264

315

