
Akta Konferencji
Episkopatu Polski

Nr 33
Rok 2021

Warszawa 2022

Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski



Wydawca:
Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel. 022/ 530-48-25
e-mail: biuroprasowe@episkopat.pl

www.episkopat.pl

Redakcja:
Ks. Leszek Gęsiak SJ (red. nacz.) 

Joanna Lipka (Biuro Prasowe KEP),  
s. Katarzyna Więcek FMA (Biuro Prawne KEP)

W niniejszym numerze „Akt Konferencji Episkopatu Polski” opublikowane są dokumenty 
wydane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

ISSN 1505-1870

Łamanie i druk:
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej

pl. Katedralny 6
33-100 Tarnów

tel. 14-621-27-77
e-mail: biblos@biblos.pl



SPIS TREŚCI 3

OGÓLNY SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ..........................................................................................................................    17

I. Dokumenty Stolicy Apostolskiej i Nuncjatury Apostolskiej w Polsce  .............    19

1. Dokumenty Papieża Franciszka  ..........................................................................................    19
2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej  ........................................................................................    37
3. Dokumenty Nuncjatury Apostolskiej w Polsce  ..................................................................    65

II. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski  ..............................................................    71

1. Dekrety ogólne .....................................................................................................................    71
2. Uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski  ........................................................    75

2.1. Uchwały Konferencji Episkopatu Polski, które uzyskały aprobatio lub confirmatio 
Stolicy Apostolskiej  ..................................................................................................    75

2.2. Pozostałe uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski  ...............................    84
3. Komunikaty, oświadczenia, apele i stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, 

jej organów, gremiów statutowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski .................  163
3.1. Komunikaty z Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski  .............................  163
3.2. Dokumenty Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski ..............................................  167
3.3. Dokumenty Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski  ..............  168
3.4. Dokumenty Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  ..................................  169
3.5. Dokumenty Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski  .......................  181
3.6. Dokumenty Delegatów Konferencji Episkopatu Polski  ............................................... 212

4. Listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski  .................................................................  219
5. Korespondencja Konferencji Episkopatu Polski (wybór)  ...................................................  236

III. Inne dokumenty  ...............................................................................................................  263

IV. Statystyka  .........................................................................................................................  281





SPIS TREŚCI 5

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE  ...................................................................................................................  17

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ 
I NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE  ............................................................  19

1. Dokumenty Papieża Franciszka  ..........................................................................................  19

List apostolski w formie Motu proprio „Spiritus Domini” Ojca Świętego Franciszka  
o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego na temat dopuszczenia  
osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu (10.01.2021)  .................  19

List apostolski w formie Motu proprio papieża Franciszka „Antiquum Ministerium”,  
w którym ustanawia posługę katechety (10.05.2021)  ...................................................  20

Konstytucja apostolska „Pascite Gregem Dei” reformująca Księgę VI Kodeksu  
Prawa Kanonicznego (23.05.2021)  ...............................................................................  23

List apostolski w formie Motu proprio Jego Świątobliwości Papieża Franciszka  
„Traditionis Custodes” w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy  
z 1970 r. (16.07.2021)  ...................................................................................................  26

List Ojca Świętego Franciszka do biskupów całego świata w celu przedstawienia  
Motu proprio „Traditionis Custodes” o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy  
z 1970 r. (16.07.2021)  ...................................................................................................  28

List Ojca Świętego Franciszka na uroczystość Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce  
św. Józefowi (2.10.2021)  ..............................................................................................  32

List Ojca Świętego Franciszka do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” 
(26.12.2021)  ..................................................................................................................  32

2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej  ..................................................................................  37

Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na temat Środy Popielcowej  
dotycząca nałożenia popiołu w okresie pandemii (12.01.2021) ....................................  37

Ks. Maciej Będziński – dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych (15.01.2021)  .......  37
Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Biskupów  

i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia (17.02.2021)  .........  38
Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary odnośnie udzielania  

błogosławieństwa związkom osób tej samej płci (22.02.2021)  ....................................  39
Komentarz do Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary odnośnie  

udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci  ................................  41
Ks. Tomasz Atłas – powołany do pracy w Kongregacji Ewangelizacji  

Narodów (12.04.2021)  ..................................................................................................  42
List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Przewodniczących  

Konferencji Episkopatów na temat nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (1.05.2021)  ....  43
Dokument Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów dotyczący procesu synodalnego 

(21.05.2021)  ..................................................................................................................  44
Abp Stanisław Budzik – członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (22.06.2021)  ....  47
Ks. prof. Marek Jagodziński – członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

(27.07.2021)  ..................................................................................................................  47
Dekret Penitencjarii Apostolskiej ws. rozszerzenia na cały listopad 2021  

odpustów zupełnych za wiernych zmarłych (27.10.2021)  ............................................  47
Komunikat Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów ws. przedłużenia terminu  

pierwszego etapu drogi synodalnej (29.10.2021)  .........................................................  48



6 SPIS TREŚCI

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. obchodów  
wspomnienia dowolnego bł. Stefana Wyszyńskiego 28 maja we wszystkich diecezjach 
w Polsce (2.12.2021)  .....................................................................................................  48
Teksty liturgiczne na wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa  ......................  49
List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  

do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o zgodę  
na obchody wspomnienia dowolnego bł. Stefana Wyszyńskiego 28 maja  
we wszystkich diecezjach w Polsce (23.11.2021)  .................................................  51

List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Przewodniczących  
Konferencji Biskupów na temat obrzędu ustanowienia katechetów (3.12.2021)  .........  52

Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie niektórych postanowień Listu Apostolskiego  
w formie Motu proprio Traditionis Custodes papieża Franciszka (4.12.2021)  ............  57

3. Dokumenty Nuncjatury Apostolskiej w Polsce  .........................................................  65

Bp Marek Solarczyk – biskupem diecezji radomskiej (4.01.2021) .......................................  65
Bp Damian Bryl – biskupem diecezji kaliskiej (25.01.2021) ................................................  65
Abp Tadeusz Wojda SAC – arcybiskupem metropolitą gdańskim (2.03.2021) .....................  65
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w sprawie biskupa seniora kaliskiego  

Edwarda Janiaka (29.03.2021) .......................................................................................  66
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego  

Sławoja Leszka Głódzia (29.03.2021) ...........................................................................  66
Przyjęcie rezygnacji bp. Wiesława Meringa, bp Krzysztof Wętkowski –  

biskupem włocławskim (27.04.2021) ............................................................................. 67
Przyjęcie rezygnacji bp. Jana Tyrawy, bp Wiesław Śmigiel – administratorem apostolskim  

diecezji bydgoskiej (12.05.2021) ....................................................................................  67
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce dotyczący rzekomych zaniedbań  

abp. Stanisława Gądeckiego (8.06.2021) .......................................................................  68
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący wizyty w Polsce kard. Angelo Bagnasco 

(26.06.2021) ...................................................................................................................  68
Przyjęcie rezygnacji bp. Piotra Skuchy, biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej 

(27.06.2021) ...................................................................................................................  68
Przyjęcie rezygnacji bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, bp Andrzej Siemieniewski –  

biskupem legnickim (28.06.2021) ..................................................................................  69
Bp Józef Guzdek – arcybiskupem metropolitą białostockim (16.07.2021) ...........................  69
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana Szkodonia (23.07.2021) ...............  69
Bp Krzysztof Włodarczyk – biskupem bydgoskim (21.09.2021)  .........................................  70
Ks. Jan Glapiak – biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej (15.11.2021) ............  70
Bp Adrian Józef Galbas SAC – arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej 

(4.12.2021)  ....................................................................................................................  70

II. DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  ...........................................  71

1. Dekrety ogólne  .....................................................................................................................  71

Recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji (23.03.2021) .............................  71
Oświadczenie w sprawie promulgacji Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu  

Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej  
alienacji (19.04.2021)  ............................................................................................  71



SPIS TREŚCI 7

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji  ........................................  72

Recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku  
i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących  
kandydatami do święceń (13.10.2021)  ..........................................................................  72
Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie Dekretu ogólnego Konferencji  

Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego  
lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń (3.12.2021)  ..................  73

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów  
kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami  
do święceń (11.06.2021) ........................................................................................  73

2. Uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski  ..................................................  75

2.1. Uchwały Konferencji Episkopatu Polski, które uzyskały aprobatio 
lub confirmatio Stolicy Apostolskiej  ..........................................................................  75

Dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Droga formacji  
prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (10.04.2021) ............ 75

Oświadczenie w związku z zatwierdzeniem dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. 
Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (16.06.2021)  ................................................ 76

Uchwała nr 23/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis  
sacerdotalis pro Polonia”  .................................................................................................... 76

Dekret Kongregacji ds. Biskupów ws. zatwierdzenia Statutu Ordynariatu Polowego  
w Polsce (8.05.2021) ........................................................................................................... 77

Uchwała nr 33/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zgody na nowelizację Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce  ...................... 78

Statut Ordynariatu Polowego w Polsce  ...................................................................................... 78
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. zatwierdzenia polskiego 

tłumaczenia tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana XXIII (2.07.2021)  .............81
Uchwała nr 27/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia polskiego tłumaczenia tekstów liturgicznych  
na wspomnienie św. Jana XXIII  ......................................................................................... 81

Teksty liturgiczne na wspomnienie dowolne św. Jana XXIII, papieża  ...................................... 82

2.2. Pozostałe uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski  ...........................  84

388. Zebranie Plenarne KEP (11.03.2021)  ........................................................................  84
Uchwała nr 1/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  

w sprawie wyboru Członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  .....................  84
Uchwała nr 2/388/2021 Konferencji Episkopatu Polskiz dnia 11 marca 2021 r. w sprawie  

wyboru Przewodniczących Komisji i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski  ................  85
Uchwała nr 3/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  

w sprawie powołania Delegatów Konferencji Episkopatu Polski  ................................  85
Uchwała nr 4/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie  

mianowania Asystenta KościelnegoTowarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ........  86
Uchwała nr 5/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia członków i konsultorów Komisji KEP  .................................  86



8 SPIS TREŚCI

Uchwała nr 6/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie  
zatwierdzenia nowych konsultorów Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek  
oraz członków Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej ........  87

Uchwała nr 7/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie powołania duszpasterzy krajowych ............................................................    88

Uchwała nr 8/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie potwierdzenia wyboru Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru  .............    88

Uchwała nr 9/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ............    89

Uchwała nr 10/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie Statutu Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” ..............    89

Statut Stowarzyszenia „Muzea i skarbce kościelne Ars Sacra”  .........................................    89
Uchwała nr 11/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Muzea i Skarbce Kościelne Ars sacra”  .....................................................................    95

Uchwała nr 13/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie Statutu Fundacji Opoka  .............................................................................    96

Statut Fundacji Opoka  .........................................................................................................    96
Uchwała nr 14/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie  

treści Deklaracji Konferencji Episkopatu Polskii Konferencji Wyższych Przełożonych  
Zakonów Męskich w Polsce w sprawie współpracy w ramach Fundacji  
Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski  ............................................................  102

Deklaracja Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów  
Męskich w Polsce w sprawie współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa  
Konferencji Episkopatu Polski  ......................................................................................  103

Uchwała nr 15/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji  
Episkopatu Polski  ........................................................................................................  104

Uchwała nr 18/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie opinii dotyczącej rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego  ..........................  104

Uchwała nr 19/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie nadania tytułu Bazyliki Mniejszej ..............................................................  105

Uchwała nr 20/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie  
zmiany na stanowisku Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych  
Dni Młodzieży  ..............................................................................................................  105

Uchwała nr 21/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia listów biskupów oraz Aktu poświęcenia Narodu Polskiego  
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ...............................................................................  105

Uchwała nr 22/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.  
w sprawie uzgodnień dotyczących działalności Radia Maryja ....................................  106

389. Zebranie Plenarne KEP (11-12.06.2021) ..................................................................  107
Uchwała nr 1/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  

w sprawie wyboru Członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  ................  107
Uchwała nr 2/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie  

wyboru Przewodniczących Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski  ....  107
Uchwała nr 3/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie  

wyboru Przewodniczących stałych Komitetów Rady ds. Dialogu Religijnego  ...............  108
Uchwała nr 4/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia członków Komisji i Rad Konferencji Episkopatu Polski  .........  108



SPIS TREŚCI 9

Uchwała nr 5/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie powołania Delegatów Konferencji Episkopatu Polski  ..............................  109

Uchwała nr 6/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie  
odwołania i powołania członków Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji ............  109

Uchwała nr 7/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie  
powołania członków Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. ...  110

Uchwała nr 8/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia członków Podkomisji i Zespołu Ekspertów KEP ................  110

Uchwała nr 9/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie powołania Duszpasterza Krajowego Ochotniczych Hufców Pracy  ........... 111

Uchwała nr 10/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie powołania Duszpasterza Krajowego Apostolstwa Chorych ........................ 111

Uchwała nr 11/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie powołania Moderatora Generalnego „Diakonii Ruchu Światło-Życie”  ..........  112

Uchwała nr 12/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego  ...  112

Uchwała nr 13/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia na kandydata na Koordynatora Duszpasterstwa Polskiego we Włoszech ..  112

Uchwała nr 14/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu Fundacji „Opoka”  .......................  113

Uchwała nr 15/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”..........  113

Uchwała nr 16/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie 
kandydata na Dyrektora Krajowego Fundacji Światowej Sieci Modlitwy Papieża ..........  114

Uchwała nr 17/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie nowelizacji Statutu Caritas Polska ..............................................................  114

Statut Caritas Polska ............................................................................................................  115
Uchwała nr 18/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia „Zasad Domowego Kościoła”  ............................................  123
Zasady Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie  ...............................  124
Uchwała nr 19/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  

nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski dla kandydata na Zastępcę Dyrektora  
Caritas Polska  ..............................................................................................................  136

Uchwała nr 20/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Rzecznik prasowy i biuro prasowe diecezji.  
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski”  ...............................................................  136

Rzecznik prasowy i biuro prasowe diecezji. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski  ......  137
Uchwała nr 22/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia polskiego tłumaczenia nowych wezwań Litanii do świętego Józefa  .........  139
Litania do świętego Józefa  ..................................................................................................  140
Uchwała nr 23/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia członka Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  ...............  141
Uchwała nr 24/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r.  

w sprawie zwrócenia się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o udzielenie zezwolenia  
w sprawach przekazywania kopii akt procesowych  .......................................................  141

Uchwała nr 25/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia prezesa Zarządu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski  ... 142

Uchwała nr 26/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie  
zatwierdzenia Sprawozdań finansowych z działalności Sekretariatu Konferencji Episkopatu  
Polski oraz podmiotów podległych Konferencji Episkopatu Polski za 2020 rok  ..............  142



10 SPIS TREŚCI

Uchwała nr 27/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności i stanu finansów Caritas Polska  
za rok 2020  ...................................................................................................................  143

Uchwała nr 28/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r.  
w sprawie opinii dotyczącej rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego  ...............................  143

Uchwała nr 29/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Listów Pasterskich oraz Apelu na sierpień – miesiąc abstynencji 2021  ............  144

390. Zebranie Plenarne KEP (18-19.11.2021)  .................................................................  144
Uchwała nr 1/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji, Podkomisji oraz Zespołu Konferencji  
Episkopatu Polski  .........................................................................................................  144

Uchwała nr 2/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie powołania Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ..............  145

Uchwała nr 3/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie  
utworzenia Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ..............  145

Uchwała nr 4/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie powołania Delegatów Konferencji Episkopatu Polski  ...................................  146

Uchwała nr 5/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie  
mianowania Asystenta Kościelnego Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”  .................  146

Uchwała nr 6/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie  
wyboru Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce ............................  147

Uchwała nr 7/390/2021 Konferencji Episkopatu Polskiz dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia składu Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski  ...............  147

Uchwała nr 8/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia składu Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski  ..............  148

Uchwała nr 9/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Członków Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski .............  149

Uchwała nr 10/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie 
utworzenia nowego Zespołu „Laudato si” przy Radzie ds. Społecznych KEP  ................  150

Uchwała nr 11/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie  
zatwierdzenia Członków Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja  ..  150

Uchwała nr 12/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia członków i konsultorów Komisji i Zespołu KEP ................  151

Uchwała nr 13/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Duszpasterza Krajowego Stowarzyszenia Harcerstwa  
Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego .....................................  151

Uchwała nr 14/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie powołania Duszpasterza Krajowego Więziennictwa  .................................  152

Uchwała nr 15/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie powołania Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ósmej kadencji 
(2021-2024) ..................................................................................................................  152

Uchwała nr 16/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu Fundacji Opoka .......................  153

Uchwała nr 17/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia kandydata na Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji  ......  153

Uchwała nr 18/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski dla kandydatki na Zastępcę Dyrektora  
Caritas Polska  ..............................................................................................................  154



SPIS TREŚCI 11

Uchwała nr 19/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie odwołania Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych  
Dni Młodzieży  .............................................................................................................  154

Uchwała nr 22/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu  
Prawa Kanonicznego z 1983 r.  ....................................................................................  155

Uchwała nr 23/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2021 r.  
w sprawie powołania Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych  
Dni Młodzieży ..............................................................................................................  155

Uchwała nr 24/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej  ................  156

Statut Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej  ...................................................................  156
Uchwała nr 25/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2021 r.  

w sprawie ustalenia daty obchodów oraz hasła XXII Dnia Papieskiego w 2022 roku  ........ 161
Uchwała nr 26/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2021 r.  

w sprawie opinii dotyczącej rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego  ..........................  161
Uchwała nr 27/390/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2021 r.  

w sprawie opinii dotyczącej rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego  ..........................  162

3. Komunikaty, oświadczenia, apele i stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, 
jej organów, gremiów statutowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski ...  163

3.1. Komunikaty z Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski  .............  163

Komunikat z 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (11.03.2021) .......  163
Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (12.06.2021) .......  164
Komunikat z 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (19.11.2021) .......  165

3.2. Dokumenty Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  ...............................  167

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po spotkaniu  
na Jasnej Górze (3.05.2021)  ........................................................................................  167

Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie apelu  
Papieża Franciszka (22.12.2021)  ................................................................................  168

3.3. Dokumenty Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski  ....   168

Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski po spotkaniu  
na Jasnej Górze (25.08.2021)  ......................................................................................................  168

3.4. Dokumenty Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  ...................  169

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
z okazji spotkania noworocznego zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych 
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (21.01.2021)  .............................................  169

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w 76. rocznicę wyzwolenia Auschwitz (27.01.2021)  .................................................  171

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
na Wielki Post roku 2021 (10.02.2021) .......................................................................  172

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych 
(26.03.2021)  ................................................................................................................  172



12 SPIS TREŚCI

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej (11.05.2021) .....  173

Oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu  
Polski na temat Rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. prawa do aborcji jako  
prawa człowieka (22.06.2021)  ....................................................................................  174

Oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji  
Episkopatu Polski w kwestii szczepień przeciw COVID-19 (8.07.2021)  ..................  175

Apel abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie Dnia Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce,  
Niemczech, Belgii i Holandii (16.07.2021)  ................................................................  176

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie (17.07.2021) ................  177

Nominacja prof. Aleksandra Bańki – na delegata Kościoła w Polsce na otwarcie  
procesu synodalnego (20.08.2021)  .............................................................................  177

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie Dnia Solidarności z Afgańczykami (27.08.2021) .......................................  178

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
ws. pomocy humanitarnej dla migrantów (4.10.2021)  ...............................................  179

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w kontekście zbliżającej się uroczystości  
Wszystkich Świętych (22.10.2021)  .............................................................................  180

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,  
ws. pomocy migrantom (8.11.2021)  ...........................................................................  180

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej (10.11.2021)  .........................  181

3.5. Dokumenty Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski  .........  181

Komunikat bp. Jerzego Mazura, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  
na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6.01.2021)  .............................................................. 181

Słowo abp. Wacława Depo, Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu  
Konferencji Episkopatu Polski do ludzi mediów (10.01.2021) ............................................ 183

List bp. Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów  
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w związku ze zbliżającym się 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego (14.01.2021) ................................................... 184

Słowo bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu  
Polski ds. Dialogu z Judaizmem na XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim  
w Polsce (17.01.2021) ............................................................................................................. 184

Słowo bp. Henryka Ciereszki, Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami 
Niechrześcijańskimi z okazji XXI Dnia Islamu w Kościele katolickim  
w Polsce (26.01.2021)  .................................................................................................  187

List bp. Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia  
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia  
Konsekrowanego (2.02.2021) ......................................................................................  189

Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski  
ds. Misji na II niedzielę Wielkiego Postu „Ad gentes” (28.02.2021) ..........................  191

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
(24.03.2021) ............................................................................................................................. 192

Słowo bp. Wiesława Szlachetki, Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji  
Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (31.03.2021) .................................................. 194



SPIS TREŚCI 13

Stanowisko bp. Józefa Wróbla SCJ, Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP  
ds. Bioetycznych w sprawie szczepionek przeciw COVID-19 (14.04.2021) ...................... 195

Słowo bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem 
z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (19.04.2021)  ................ 196

Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek ws. organizowania  
pielgrzymek w czasie pandemii (18.05.2021)  ....................................................................... 197

Komunikat bp. Adama Bałabucha, Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny  
Sakramentów ws. tekstów liturgicznych na Święto NMP Matki Kościoła (19.05.2021)  .... 198

Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski  
ds. Misji na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (4.06.2021)  ................................ 199

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości  
i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021 (1.08.2021)  ....................... 201

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek  
ws. uchodźców docierających do Polski (22.08.2021)  ......................................................... 204

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji  
rozpoczęcia nowego roku szkolnego (1.09.2021) .................................................................. 206

Komunikat bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem 
KEP ws. antysemickich wydarzeń w Kaliszu (12.11.2021) .................................................. 207

Słowo bp. Piotra Gregera, Przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP  
do środowisk muzyków kościelnych (22.11.2021)................................................................ 207

Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie na XXII Dzień modlitwy  
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie (5.12.2021)  ............................................. 208

List Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę  
Świętej Rodziny (26.12.2021) .............................................................................................. 209

3.6. Dokumenty delegatów Konferencji Episkopatu Polski ...................................  212

List bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa  
Emigracji Polskiej, na Dzień Życia Konsekrowanego (1.02.2021) ..........................................  212

Oświadczenie abp. Wojciecha Polaka, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci  
i Młodzieży (15.02.2021) ..........................................................................................................  213

Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej (3.04.2021) ...................................................................  214

Słowo bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa  
Emigracji Polskiej, z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą (23.04.2021)  .......................  215

Komunikat abp. Wojciecha Polaka, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, dotyczący  
sygnalizowanych zaniedbań biskupa Stefana Regmunta (25.06.2021) ....................................  216

Oświadczenie abp. Wojciecha Polaka, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży,   
po opublikowaniu raportu Komisji badającej sprawę o. Pawła M. (15.09.2021)  ...................  216

Życzenia bożonarodzeniowe  bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji  
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej (24.12.2021) .....................  217

4. Listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski  .....................................................  219

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy  
List do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku (11.03.2021)  .................................  219

Budujmy cywilizację miłości! 
List w setną rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu  
Pana Jezusa (11.03.2021)  ............................................................................................  222

W blasku ojcostwa św. Józefa 
List z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce (12.06.2021)  .................................  224



14 SPIS TREŚCI

Nie lękajcie się! 
List zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego (12.06.2021)  ............................  227

Połączyła ich świętość  
List z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego  
i M. Elżbiety Róży Czackiej (25.08.2021)  ..................................................................  230

Synod, czyli nasza wspólna droga  
List w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów (7.10.2021)  ....  233

5. Korespondencja Konferencji Episkopatu Polski (wybór)  .....................................  236

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Marka Solarczyka, nowego biskupa diecezji radomskiej (5.01.2021)  .................... 236

Życzenia bożonarodzeniowe abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji  
Episkopatu Polski dla grekokatolików (5.01.2021)  .............................................................. 236

Życzenia bożonarodzeniowe abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji  
Episkopatu Polski dla prawosławnych (5.01.2021)  .............................................................. 237

Podziękowania abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla ks. Tomasza Atłasa, Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych  
w latach 2011-2021 (14.01.2021)  ........................................................................................... 238

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
do kard. Vincenta Nicholsa, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii,  
o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth (19.01.2021)  ...... 239

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
po śmierci ks. Artura Godnarskiego, sekretarza Zespołu Konferencji Episkopatu Polski  
ds. Nowej Ewangelizacji (21.01.2021)  .................................................................................. 240

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Arkadiusza Trochanowskiego, pierwszego ordynariusza eparchii  
olsztyńsko-gdańskiej (22.01.2021)  ........................................................................................ 240

Gratulacje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Damiana Bryla, nowego biskupa diecezji kaliskiej (25.01.2021) ............................ 241

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
na uroczystości pogrzebowe bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza 
(26.01.2021)  ............................................................................................................................ 242

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Marka Solarczyka z okazji ingresu do katedry radomskiej (27.01.2021)  ............... 243

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Roberta Chrząszcza, nowego biskupa pomocniczego archidiecezji  
krakowskiej (5.02.2021)  ......................................................................................................... 244 

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
na uroczystości pogrzebowe s. Maksymiliany Wojnar (23.02.2021)  .................................. 245

Gratulacje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla abp. Tadeusza Wojdy SAC (2.03.2021)  .......................................................................... 246

List Konferencji Episkopatu Polski do Papieża Franciszka z okazji 8. rocznicy wyboru  
na Stolicę Piotrową (11.03.2021)  ........................................................................................... 246

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla wspólnoty żydowskiej z okazji Świąt Paschy (27.03.2021)  .......................................... 247

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
po śmierci abp. Wojciecha Ziemby (22.04.2021)  ................................................................. 248

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Krzysztofa Wętkowskiego, nowego biskupa diecezji włocławskiej (27.04.2021)  .... 248



SPIS TREŚCI 15

Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego po śmierci  
m. Pauliny Słomki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (26.05.2021)  .......... 249

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów z powodu utrzymywania  
obostrzeń dotyczących liczby wiernych w kościołach (7.06.2021)  ...................................... 250

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w związku ze zmniejszeniem  
obostrzeń dotyczących liczby wiernych w kościołach (10.06.2021)  ................................... 251

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
po śmierci abp. Alaina Lebeaupina, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej  
przy Unii Europejskiej w latach 2012-2020 (26.06.2021)  ................................................... 252

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Andrzeja Siemieniewskiego, nowego biskupa diecezji legnickiej (28.06.2021)  ...... 252

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla prof. Stanisława Grygiela (29.06.2021)  ........................................................................... 253

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Józefa Guzdka, nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (16.07.2021)  .... 254

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
i bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Emigracji Polskiej do ks. Mariana Łękawy 
SAC z Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji po pożarze kościoła w Glasgow (29.07.2021)  ..... 255

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego  Konferencji Episkopatu Polski  
podczas pogrzebu abp. Henryka Hosera SAC (20.08.2021)  ................................................ 255

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego  Konferencji Episkopatu Polski 
dla abp. Józefa Guzdka w dniu ingresu (4.09.2021)  ............................................................. 256

Życzenia noworoczne abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji  
Episkopatu Polski dla Wspólnoty Żydów Polskich (7.09.2021)  .......................................... 256

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
po śmierci bp. Mariana Dusia (9.09.2021)  ............................................................................ 257

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Krzysztofa Włodarczyka, nowego biskupa bydgoskiego (21.09.2021)  .................. 258

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
po śmierci ks. Mariana Roli (24.09.2021)  ............................................................................. 258

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Krzysztofa Włodarczyka w dniu ingresu do katedry bydgoskiej (13.11.2021)  ...... 259

List polskich biskupów do Ojca Świętego Franciszka z podziękowaniem za wizytę  
ad limina apostolorum (19.11.2021)  ...................................................................................... 260

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
na uroczystości pogrzebowe o. Krystiana Gwioździka OSPPE, prefekta gości  
na Jasnej Górze (15.12.2021)  ................................................................................................. 261

III. INNE DOKUMENTY  .......................................................................................................  263

Wspólny dokument Rzeczników Kościołów różnych denominacji chrześcijańskich  
na Wielki Post ‒ Czas Pasyjny (18.02.2021)  ..............................................................  263

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
i abp. Wiktora Skworca, Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji  
Episkopatu Polski o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy (5.03.2021)  ....  263

Wspólny komunikat ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego (24.03.2021)  ........................  265



16 SPIS TREŚCI

Komunikat kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego w związku z 
 beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej (23.04.2021)  .............  265

Komunikat po spotkaniu Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży  
z Państwową Komisją ds. Pedofilii (11.05.2021)  ........................................................  265

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres  
od 6 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. (7.06.2021)  ..............................................  266

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
(11.06.2021)  ................................................................................................................  270

Apel abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego,  
z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (30.07.2021)  ...................  270

Komunikat dotyczący współpracy Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży  
z Państwową Komisją ds. Pedofilii (5.08.2021)  .........................................................  271

Przesłanie abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego,  
na Święto Wojska Polskiego (9.08.2021)  ....................................................................  272

Komunikat Kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (13.08.2021)  ....  273
Komunikat Kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (16.08.2021)  ....  274
Słowo abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego,  

w związku z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej (31.08.2021)  .......................  274
Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi (7.10.2021)  ...  275

Komunikaty z diecezji nt. postępowań Stolicy Apostolskiej dotyczących  
sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych  
przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich  ........................................  275

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący bp. Tadeusza Rakoczego,  
biskupa seniora diecezji bielsko-żywieckiej (28.05.2021)  .........................................  275

Komunikat Archidiecezji Poznańskiej dotyczący bp. Stanisława Napierały, biskupa  
seniora diecezji kaliskiej, biskupa kaliskiego w latach 1992-2012 (25.06.2021)  .............  276

Komunikat Archidiecezji Lubelskiej dotyczący abp. Zbigniewa Kiernikowskiego, 
biskupa legnickiego, biskupa siedleckiego w latach 2002-2014 (28.06.2021)  ...........  276

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący abp. Wiktora Skworca, metropolity  
katowickiego, biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011 (9.07.2021)  ......................  276

Komunikat Archidiecezji Wrocławskiej dotyczący abp. Mariana Gołębiewskiego,  
arcybiskupa seniora wrocławskiego (21.08.2021)  ......................................................  277

Orędzia telewizyjne  ...........................................................................................................  277
Orędzie telewizyjne na Wielkanoc wygłoszone przez abp. Adama Szala,  

metropolitę przemyskiego (3.04.2021)  .......................................................................  277
Orędzie telewizyjne na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny wygłoszone  

przez abp. Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego (31.10.2021)  .........  278
Orędzie telewizyjne na Boże Narodzenie wygłoszone przez abp. Tadeusza Wojdę SAC,  

metropolitę gdańskiego (24.12.2021)  .........................................................................  279

IV. STATYSTYKA  ..................................................................................................................  281

1. Zestawienia dotyczące Konferencji Episkopatu Polski  .........................................  281

2. Statystyka duszpasterstwa Kościoła i religijności katolików w Polsce  ..........  284

Parafie  ..................................................................................................................................  284 
Siły apostolskie  ...................................................................................................................  285
Życie sakramentalne  ...........................................................................................................  291
Edukacja religijna  ...............................................................................................................  296



WPROWADZENIE 17

WPROWADZENIE

Miniony rok ‒ podobnie jak poprzedni ‒ upłynął na całym świecie pod znakiem pandemii. Do-
datkowo niepokoje społeczne wzbudziła sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Mimo 
wielu innych trudnych spraw rok 2021 przyniósł też wiele radosnych wydarzeń w życiu Kościoła 
w Polsce. Niewątpliwie jednym z najważniejszych była długo oczekiwana beatyfikacja Prymasa Ty-
siąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 12 września w Warszawie wraz z beatyfikacją 
matki Elżbiety Róży Czackiej. Należy też wspomnieć o wizycie ad limina apostolorum polskich bi-
skupów, która po ponad siedmiu latach od poprzedniej odbyła się w dniach od 4 do 29 października. 
Ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła powszechnego była również inauguracja XVI Zgroma-
dzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat synodalności (Rzym, 9-10 października 2021). 

Bieżący, 33 już numer „Akt Konferencji Episkopatu Polskiˮ, oprócz decyzji Stolicy Apostol-
skiej dotyczących polskiego Kościoła, zawiera dokumenty, które wydała w roku 2021 Konferencja 
Episkopatu Polski. Przede wszystkim są to uchwały podjęte podczas trzech zebrań plenarnych, któ-
re miały miejsce w marcu, czerwcu i listopadzie. Jest wśród nich m.in. uchwała w sprawie przyjęcia 
uaktualnionego tłumaczenia Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, a także decyzje personalne 
dotyczące składu gremiów Episkopatu czy też uchwały o rozpoczynających się procesach beatyfi-
kacyjnych. „Akta KEP” zawierają również dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa zatwierdzający 
dokument Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia z no-
wymi zasadami formacji kapłańskiej w Polsce oraz dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski 
dotyczący wieku oraz przymiotów kandydatów i kandydatek do stałego lektoratu i akolitatu.

Kolejne działy „Akt” dokumentują stanowiska, jakie zajmowali biskupi w ciągu roku, m.in. 
w ważnych sprawach społecznych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki dwukrotnie apelował o pomoc humanitarną dla migrantów, którzy znaleźli się w drama-
tycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a w sierpniu ogłosił Dzień Solidarności z Afgań-
czykami. O wsparcie dla migrantów i uchodźców prosił też bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący 
Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Rada Stała KEP w specjalnym oświadczeniu 
z 22 grudnia wsparła natomiast papieskie wezwanie o umożliwienie Kościołom lokalnym przyjęcia 
u siebie osób pilnie potrzebujących pomocy. Biskupi wyrażali również swoje stanowisko m.in. 
w związku ze szczepieniami przeciw koronawirusowi. Uwagę zwracają także dokumenty delegata 
KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży w sprawach przestępstw i grzechu wykorzystywania seksual-
nego nieletnich przez niektórych duchownych. 

Ostatni dział „Akt”, zawierający dane statystyczne, w tym roku jest uboższy o badania doty-
czące dominicantes i communicantes, które w roku 2020 ‒ ze względu na pandemię ‒ nie zostały 
przeprowadzone.

Oddając publikację w ręce Czytelników, zachęcam serdecznie do sięgania zarówno po papierowe 
wydania „Akt Konferencji Episkopatu Polski”, jak również do dokumentów zebranych na stronie 
internetowej www.episkopat.pl w zakładce: „Akta KEP” (www.episkopat.pl/akta_kep_dokumenty).

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa,  31 grudnia 2021 r.





Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 19

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ I NUNCJATURY 
APOSTOLSKIEJ W POLSCE

1. Dokumenty Papieża Franciszka
List apostolski w formie Motu proprio „Spiritus Domini” Ojca Świętego Franciszka 

o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego na temat dopuszczenia osób 
płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu (10.01.2021)

Duch Pana Jezusa, odwieczne źródło życia i misji Kościoła, udziela członkom ludu Bożego da-
rów, które pozwalają każdemu z nich, w odmienny sposób, przyczynić się do budowania Kościoła 
i głoszenia Ewangelii. Te charyzmaty, zwane posługami, o ile są publicznie uznawane i ustanawia-
ne przez Kościół, są w stałej formie oddawane do dyspozycji wspólnoty i jej misji.

W niektórych przypadkach takie posługiwanie ma swoje źródło w konkretnym sakramencie, 
a mianowicie w sakramencie święceń. Inne zadania na przestrzeni dziejów zostały ustanowione 
w Kościele i powierzone przez niesakramentalny obrzęd liturgiczny poszczególnym wiernym, na 
mocy szczególnej formy sprawowania kapłaństwa chrzcielnego oraz celem wsparcia ściśle określo-
nej posługi biskupów, prezbiterów i diakonów.

Zgodnie z czcigodną tradycją, przyjmowanie „świeckich posług”, które św. Paweł VI uregu-
lował w Motu Proprio Ministeria quaedam (17 sierpnia 1972 r.), poprzedzało – na sposób przy-
gotowania – przyjęcie sakramentu święceń, choć posług takich udzielano również innym zdatnym 
wiernym płci męskiej.

Niektóre zgromadzenia Synodu Biskupów podkreśliły potrzebę doktrynalnego pogłębienia tej 
kwestii, aby odpowiedzieć naturze wspomnianych charyzmatów oraz potrzebom czasów, a tak-
że aby udzielić odpowiedniego wsparcia dla zadania ewangelizacji, za którą odpowiedzialna jest 
wspólnota kościelna.

Przyjmując te zalecenia, osiągnięto w ostatnich latach rozwój doktrynalny, który pokazał, 
w jaki sposób określone posługi ustanowione przez Kościół mają za podstawę wspólną kondycję 
człowieka ochrzczonego i królewskie kapłaństwo otrzymane w sakramencie chrztu; są one zasad-
niczo różne od posługi święceń, którą otrzymuje się w sakramencie święceń. Również ugruntowana 
praktyka w Kościele łacińskim istotnie potwierdziła, że takie świeckie posługi, opierając się na sa-
kramencie chrztu, mogą być powierzane wszystkim zdatnym wiernym, zarówno mężczyznom jak 
i kobietom, zgodnie z tym, co zostało już domyślnie przewidziane w kanonie 230 § 2.

W związku z tym, po zapoznaniu się z opinią właściwych dykasterii, uznałem za stosowne do-
konanie zmiany kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dlatego zarządzam, aby kanon 230 
§ 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego miał od tej pory następujące brzmienie:

„Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episko-
patu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i ako-
litatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze 
strony Kościoła”.

Zarządzam również zmianę innych przepisów, mających moc prawną, które odnoszą się do tego 
kanonu.

Polecam, aby to, co zostało zarządzone w niniejszym Liście Apostolskim w formie Motu 
Proprio, było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, na-
wet gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez opublikowanie 
w L’Osservatore Romano, wchodząc w życie tego samego dnia, a następnie aby zostało opubliko-
wane w oficjalnym komentarzu Acta Apostolicae Sedis.
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Rzym, u św. Piotra, dnia 10 stycznia 2021 roku, w święto Chrztu Pańskiego, w ósmym roku 
mojego pontyfikatu.

Franciszek

(tłum. za: www.vatican.va, link bezpośredni: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/docu-
ments/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html (dostęp: 31.12.2021)

List apostolski w formie Motu proprio papieża Franciszka „Antiquum Ministerium”,  
w którym ustanawia posługę katechety (10.05.2021) 

1. Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolodzy są zgodni, że o pierwszych ka-
techetach jest mowa już na kartach Nowego Testamentu. Służba nauczania znajduje swoją pierwot-
ną formę w „nauczycielach”, o których wspomina Apostoł, pisząc do wspólnoty w Koryncie: „I tak 
ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy 
rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy proro-
kują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posia-
dają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy 
starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12,28-31).

Podobnie Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię zaświadczając: „Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł prze-
konać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono” (Łk 1,3-4). Ewangelista wydaje się dobrze 
wiedzieć, że poprzez swoje pisma proponuje specyficzną formę nauczania, skutecznie dodającą sił 
i wytrwałości tym, którzy już otrzymali chrzest. Apostoł Paweł powraca na nowo do tego argumen-
tu, kiedy poleca Galatom: „Ten, kto pobiera naukę, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, 
kto go naucza” (Ga 6,6). Jak można zauważyć, tekst dodaje pewien podstawowy szczegół: komunię 
życia jako charakterystykę owocności otrzymanej, prawdziwej katechezy.

2. Już od swoich początków wspólnota chrześcijańska doświadczała rozpowszechnionej formy 
posługi, która konkretyzowała się w służbie mężczyzn i kobiet, którzy to, posłuszni działaniu Du-
cha Świętego, poświęcili swoje życie dla budowania Kościoła. Charyzmaty, których Duch nigdy nie 
przestał udzielać ochrzczonym, przybierały w niektórych momentach widzialną i namacalną formę, 
ukierunkowaną na służbę wspólnocie chrześcijańskiej w jej wielorakich przejawach, tak iż została 
ona uznana jako diakonia nieodzowna dla wspólnoty. Apostoł Paweł autorytatywnie wyjaśnia to, gdy 
oświadcza: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś 
objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugie-
mu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroc-
two, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języ-
ków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12,4-11).

Wewnątrz wielkiej tradycji charyzmatycznej Nowego Testamentu jest zatem możliwe rozpo-
znanie rzeczywistej obecności ochrzczonych, którzy sprawowali posługę przekazywania naucza-
nia apostołów oraz ewangelistów w formie bardziej naturalnej, ciągłej oraz powiązanej z różnymi 
okolicznościami życia (por. Sob. Wat. II, Konst. dogm. Dei Verbum, 8). Kościół zechciał uznać tę 
służbę, jako konkretny wyraz osobistego charyzmatu, który w niemałym stopniu ułatwił spełnianie 
jego misji ewangelizacyjnej. Spojrzenie na życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które za-
angażowały się w głoszenie i rozwój Ewangelii, również dziś ponagla Kościół do rozeznania, jakie 
mogą być nowe wyrazy trwania w wierności Słowu Pana, by umożliwić dotarcie Jego Ewangelii 
do każdego stworzenia. 
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3. Cała historia ewangelizacji ostatnich dwóch tysięcy lat pokazuje w sposób ewidentny, jak 
bardzo była skuteczna misja katechetów. Biskupi, prezbiterzy oraz diakoni, razem z wieloma męż-
czyznami i kobietami konsekrowanymi, poświęcili swoje życie dla nauczania katechetycznego, 
aby wiara była prawdziwym wsparciem dla osobistej egzystencji każdej istoty ludzkiej. Inni jesz-
cze zgromadzili wokół siebie kolejnych braci i siostry, którzy dzieląc ten sam charyzmat, założyli 
Zgromadzenia zakonne dla całkowitej służby na rzecz katechezy.

Nie można zapomnieć niezliczonej liczby świeckich, którzy wzięli bezpośredni udział w krze-
wieniu Ewangelii poprzez nauczanie katechetyczne. Mężczyźni i kobiety, autentyczni świadkowie 
świętości, ożywieni wielką wiarą, w niektórych przypadkach byli również założycielami Kościo-
łów, składając nawet ofiarę ze swojego życia. Również w naszych czasach, wielu zdolnych i wy-
trwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych regionach i wypełnia niezastąpioną misję 
przekazywania i pogłębiania wiary. Długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczen-
ników naznaczył misję Kościoła, z którą warto zapoznać się, ponieważ stanowi obfite źródło nie 
tylko dla katechezy, ale dla całej historii duchowości chrześcijańskiej. 

4. Począwszy od Soboru Ekumenicznego Watykańskiego II, Kościół odczuł z odnowioną 
świadomością wagę zaangażowania świeckich w dzieło ewangelizacyjne. Ojcowie soborowi po-
twierdzili wiele razy, jak bardzo jest konieczne, dla „plantatio Ecclesiae” i dla rozwoju wspólno-
ty chrześcijańskiej, bezpośrednie zaangażowanie wiernych świeckich w różne formy działalności, 
w których może wyrazić się ich charyzmat. „Również godny pochwały jest ów zastęp tak bardzo 
zasłużony w dziele misyjnym, mianowicie zastęp katechistów, mężczyzn jak i niewiast, którzy peł-
ni apostolskiego ducha, są dzięki swej wybitnej pracy szczególną i wręcz nieodzowną pomocą przy 
rozszerzaniu wiary i Kościoła. W naszych czasach, kiedy odczuwa się brak kapłanów do głoszenia 
Ewangelii tak licznym wiernym i do wykonywania posługi duszpasterskiej, urząd katechistów po-
siada szczególne znaczenie” (por. Sob. Wat. II, Dekr. Ad gentes, 17).

Wraz z bogatym nauczaniem soborowym, koniecznie trzeba odnieść się do stałego zaintereso-
wania Papieży, Synodu Biskupów, Konferencji Biskupów oraz indywidualnych Pasterzy, którzy 
w ciągu tych dziesięcioleci w znaczącej mierze przyczynili się do odnowy katechezy. Katechizm 
Kościoła Katolickiego, Adhortacja Apostolska Catechesi tradendae, Ogólna Instrukcja Kate-
chetyczna, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, niedawne Dyrektorium o Katechizacji, wraz z wie-
loma Katechizmami narodowymi, regionalnymi i diecezjalnymi, są wyrazem centralnego znaczenia 
dzieła katechetycznego, które stawia na pierwszym planie nauczanie oraz formację stałą wiernych.

5. Niczego nie odbierając misji właściwej Biskupowi, będącemu pierwszym katechetą swojej 
diecezji wraz z prezbiterium, które dzieli z nim tę samą troskę duszpasterską, jak i odpowiedzial-
ności przypadającej rodzicom, a dotyczącej formacji chrześcijańskiej ich dzieci (por. KPK kan. 774 
§ 2; KKKW kan. 618), konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu 
chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej (por. KPK kan. 225; KKKW kan. 
401 i 406). Ta obecność staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach z powodu odnowionej świa-
domości ewangelizacji w świecie współczesnym (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 163-168) 
oraz dlatego, że współczesna kultura globalizacyjna ma znaczny wpływ (por. Enc. Fratelli tutti, 
100.138) i domaga się przez to autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, nie zapominając 
o potrzebie posiadania odpowiedniej metodologii i kreatywnych narzędzi, które umożliwiłyby gło-
szenie Ewangelii odpowiednio do transformacji misyjnej, jaką powziął Kościół. Wierność przeszło-
ści i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać 
swoją misję w świecie.

Budzenie osobistego entuzjazmu każdego ochrzczonego i ożywianie świadomości bycia powo-
łanym do wypełnienia własnej misji we wspólnocie, domaga się wsłuchiwania w głos Ducha, który 
nie pozostawia nas bez swojej płodnej obecności (por. KPK kan. 774 § 1; KKKW kan. 617). Duch 
wzywa również dziś mężczyzn i kobiety, aby wyruszyli w drogę, wychodząc na spotkanie wielu, 
którzy oczekują na poznanie piękna, dobra oraz prawdy wiary chrześcijańskiej. Zadaniem Pasterzy 
jest wspieranie tej wędrówki i wzbogacanie życia wspólnoty chrześcijańskiej poprzez uznanie po-



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

22 DOKUMENTY

sług świeckich, zdolnych przyczyniać się do przemiany społeczności dzięki „przenikaniu wartości 
chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego” (Evangelii gaudium, 102). 

6. Apostolat laikatu posiada bezdyskusyjny walor świecki. Wymaga on, by „szukać Królestwa 
Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” (por. Sob. Wat. II, Konst. 
dogm. Lumen Gentium, 31). Życie codzienne świeckich jest utkane z relacji i więzi rodzinnych oraz 
społecznych, które pozwalają zweryfikować, jak bardzo „powołani są do tego, aby czynić obecnym 
i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy 
stać się on może solą ziemi” (Lumen Gentium, 33). Dobrze jest pamiętać, że oprócz tego apostolatu, 
„ludzie świeccy mogą być także powoływani w różny sposób do bardziej bezpośredniej współpra-
cy z apostolatem hierarchii, na wzór owych mężów i niewiast, co pomagali Pawłowi w głoszeniu 
Ewangelii, wielce się trudząc w Panu” (Lumen Gentium, 33).

Tak szczególna funkcja, jak ta pełniona przez katechetę, ukonkretnia się pośród innych posług 
obecnych we wspólnocie chrześcijańskiej. Katecheta jest bowiem powołany przede wszystkim po to, 
by wyrazić swoje kompetencje w posłudze duszpasterskiej przekazywania wiary, która rozwija się 
na różnych swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, 
które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze 
gotowym „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3,15). 
Katecheta jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który 
naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni 
udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością (por. Pa-
pieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechezie, 113). 

7. Z dalekowzrocznością św. Paweł VI opublikował List apostolski Ministeria quaedam z za-
miarem nie tylko dostosowania do zmieniającego się momentu historycznego posługi lektora oraz 
akolity (zob. List apost. Spiritus Domini), ale również by zachęcić Konferencje Biskupów, aby 
stały się one promotorami innych posług, wśród których znajduje się posługa katechety: „Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby oprócz powszechnych urzędów Kościoła łacińskiego Konferencje bisku-
pie prosiły Stolicę Apostolską o utworzenie innych, których ustanowienie we własnym regionie 
uważałyby ze szczególnych względów za konieczne lub bardzo pożyteczne. Do tych należą np. 
funkcje ostiariusza, egzorcysty i katechety”. To samo ponaglające zaproszenie powróciło w Adhor-
tacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, kiedy to, prosząc o umiejętne odczytanie aktualnych potrzeb 
wspólnoty chrześcijańskiej, pozostającej w wiernej kontynuacji ze swoimi początkami, zachęcał 
do znalezienia nowych form posługiwania dla odnowionego duszpasterstwa: „Posługi tego rodzaju 
z pozoru wydają się czymś nowym, ale w rzeczywistości zgadzają się z dawnymi doświadczenia-
mi Kościoła na przestrzeni jego długich dziejów – posługi takie, jak np. katechistów, […] są jak 
najbardziej korzystne w zakładaniu Kościoła, ożywianiu go i powiększaniu, a także mogą sprawić, 
że będzie on bardziej promieniował wokoło i dotrze do tych, którzy stoją z daleka” (Św. Paweł VI, 
Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 73).

Nie można negować zatem, że „wzrosła świadomość tożsamości oraz misji świeckiego w Ko-
ściele. Dysponujemy licznym laikatem, choć niewystarczającym, z zakorzenionym poczuciem 
wspólnotowym i wielką wiernością zaangażowaniu w miłość, katechezę, celebrowanie wiary” 
(Evangelii gaudium, 102). Wynika stąd, że otrzymanie posługi świeckiej, takiej jak katecheta, wy-
ciska mocniejszy akcent na zaangażowaniu misyjnym, charakterystycznym dla każdego ochrzczo-
nego, które musi realizować się jednakowoż w pełnej formie świeckiej, bez wpadania w jakikol-
wiek wyraz klerykalizacji. 

8. Posługa katechety posiada dużą wartość powołaniową, która domaga się należytego roze-
znania przez Biskupa i podkreślenia przez ryt ustanowienia. Posługa ta jest bowiem stałą służbą na 
rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez Ordynariusza miej-
sca, ale wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą naturą tejże posługi. Dobrze jest, aby do 
ustanowionej posługi katechety byli powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzało-
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ści ludzkiej, by brali czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni do przyjmowa-
nia innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by otrzymywali należną formację biblijną, 
teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by 
mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy (por. Sob. Wat. II, Dekr. Christus Dominus, 14; 
KPK kan. 231 § 1; KKKW kan. 409 § 1). Wymaga się, aby były to osoby wiernie współpracujące 
z prezbiterami oraz diakonami, dyspozycyjne do wykonywania posługi tam, gdzie jest to koniecz-
ne, i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski.

Dlatego też, po rozważeniu każdego aspektu, na mocy autorytetu apostolskiego
ustanawiam

posługę świecką katechety
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikuje w najbliższym czasie ryt 
ustanowienia posługi świeckiego katechety. 

9. Zapraszam, zatem, Konferencje Biskupów do urzeczywistnienia posługi katechety, ustalając 
konieczną ścieżkę formacyjną oraz kryteria normatywne wymagane do otrzymania tejże posługi, 
a także znajdując odpowiednie formy służby, jaką podejmą osoby powołane do jej pełnienia zgod-
nie z tym, co zostało wyrażone w niniejszym Liście apostolskim. 

10. Synody Kościołów Wschodnich oraz Zgromadzenia Hierarchów będą mogły przyjąć to, 
co zostało tu ustanowione dla odpowiednich Kościołów sui iuris, na podstawie własnego prawa 
partykularnego. 

11. Niech Pasterze nie przestają przyjmować zachęty Ojców Soborowych, którzy przypominali: 
„Wiedzą mianowicie pasterze, iż nie po to ustanowieni zostali przez Chrystusa, aby całe zbawcze po-
słannictwo Kościoła w stosunku do świata wziąć na siebie samych, lecz że ich zaszczytnym zadaniem 
jest tak sprawować opiekę pasterską nad wiernymi i tak uznawać ich posługi oraz charyzmaty, żeby 
wszyscy oni pracowali zgodnie, każdy na swój sposób, dla wspólnego dzieła” (Lumen Gentium, 30). 
Rozeznanie darów, których Duch Święty nigdy nie skąpi swojemu Kościołowi, niech będzie dla nich 
należnym wsparciem tak, aby urzeczywistnić posługę katechety dla wzrostu powierzonej im wspólnoty.

Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w niniejszym Liście apostolskim w formie „Motu 
Proprio”, było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, na-
wet gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez opublikowanie 
w „L’Osservatore Romano”, wchodząc w życie tego samego dnia a następnie, aby zostało opubli-
kowane w oficjalnym periodyku „Acta Apostolicae Sedis”.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 10 maja 2021 roku, we wspomnienie Świętego Jana z Avili, 
kapłana i doktora Kościoła, w dziewiątym roku mojego pontyfikatu

Franciscus
(tłum. za: www.vatican.va, link bezpośredni: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/docu-
ments/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html, dostęp: 30.12.2021 r.) 

Konstytucja apostolska „Pascite Gregem Dei” reformująca  
Księgę VI Kodeksu Prawa Kanonicznego (23.05.2021)

„Paście stado Boże, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce” (por. 1 P 5,2). 
Echo tych natchnionych słów apostoła Piotra rozbrzmiewa w obrzędzie święceń biskupich: „Nasz 
Pan, Jezus Chrystus, posłany przez Ojca w celu odkupienia ludzkości, sam wysłał na świat Dwu-
nastu Apostołów, aby napełnieni mocą Ducha Świętego, głosili Ewangelię i gromadząc wszystkie 
ludy w jednym Kościele, uświęcali je i kierowali nimi. (…) przez mądrość i roztropność bisku-
pa sam Chrystus prowadzi was w doczesnej pielgrzymce do wiecznego szczęścia” (por. Obrzędy 
święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999, nr 39). Pasterze zaś swoje zadania winni 
wypełniać „radami, zachętami i przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy” 
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(Lumen gentium, nr 27), ponieważ miłość i miłosierdzie wymagają, by Ojciec działał, ilekroć cho-
dzi o skorygowanie tego, co jest niegodziwe.

W swej ziemskiej pielgrzymce Kościół już od czasów apostolskich wyznacza sobie reguły po-
stępowania, które na przestrzeni wieków utworzyły spójny korpus wiążących norm, jednoczących 
Lud Boży, za przestrzeganie których są odpowiedzialni biskupi. Normy te odzwierciedlają wiarę, 
którą my wszyscy wyznajemy, z której czerpią one swą wiążącą moc i, o którą oparte, są przejawem 
matczynego miłosierdzia Kościoła, który wie, iż ma zawsze jako cel zbawienie dusz. Ponieważ 
normy te mają regulować życie wspólnoty na przestrzeni czasu, niezbędne jest ich ścisłe powiąza-
nie ze zmianami społecznymi i nowymi potrzebami Ludu Bożego, dlatego też niekiedy zachodzi 
konieczność ich modyfikacji i dostosowania do zmienionych okoliczności.

W obliczu szybkich zmian społecznych, jakie są naszym udziałem, świadomi, że „doświadcza-
my nie tylko epoki zmian, ale zmiany epoki” (Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji Bożego 
Narodzenia, 21 grudnia 2019 roku), aby móc adekwatnie odpowiadać na potrzeby Kościoła na ca-
łym świecie, oczywista wydała się konieczność rewizji m.in. przepisów karnych, promulgowanych 
przez św. Jana Pawła II, 25 stycznia 1983 roku w Kodeksie prawa kanonicznego, oraz potrzeba ich 
zmiany w taki sposób, by Pasterze mieli w nich sprawne zbawienne narzędzie i odpowiednie do 
korygowania, które będą mogli stosować na czas i z pasterską miłością, aby zapobiegać większemu 
złu i leczyć rany zadane przez ludzką słabość.

W tym celu, Benedykt XVI, mój czcigodny Poprzednik, w 2007 roku zlecił Papieskiej Radzie 
ds. Tekstów Prawnych prace nad nowelizacją przepisów karnych, zawartych w Kodeksie z 1983 
roku. Otrzymawszy takie zadanie, Dykasteria ta zajęła się z uwagą analizowaniem konkretnych no-
wych potrzeb, wskazaniem ograniczeń i braków obowiązującego prawa i określeniem możliwych 
– jasnych i prostych – rozwiązań. Prace te przebiegały w duchu kolegialności i współpracy, również 
przy zaangażowaniu ekspertów i Pasterzy, a także z myślą o dostosowaniu możliwych rozwiązań do 
potrzeb i natury poszczególnych Kościołów lokalnych.

Został zatem opracowany pierwszy projekt nowej Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, 
który został rozesłany do wszystkich Konferencji Biskupów, do dykasterii Kurii Rzymskiej, do 
wyższych przełożonych instytutów zakonnych, do wydziałów prawa kanonicznego, a także innych 
instytucji kościelnych, aby zebrać ich uwagi. Jednocześnie zwrócono się też do licznych kano-
nistów i specjalistów prawa karnego z całego świata. Wnioski zebrane w toku tych pierwszych 
konsultacji zostały następnie odpowiednio uporządkowane i przekazane specjalnemu zespołowi 
ekspertów, który na podstawie otrzymanych sugestii przeprowadził weryfikację projektu tekstu, 
a następnie ponownie skierował go do oceny doradców. Ostatecznie, po kolejnych zmianach i we-
ryfikacjach, projekt tekstu końcowego, został rozpatrzony podczas Sesji Plenarnej przez członków 
Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. W końcu, po wprowadzeniu przez to forum ostatnich po-
prawek, w lutym 2020 roku tekst został przekazany Biskupowi Rzymu.

Do przestrzegania przepisów karnych zobowiązany jest cały Lud Boży, jednak odpowiedzialność 
za ich prawidłowe stosowanie – jak stwierdzono powyżej – spoczywa w sposób szczególny na Paster-
zach i Przełożonych poszczególnych wspólnot. Zadania tego nie można w żaden sposób oddzielić od 
powierzonego im munus pastorale, i należy je wypełniać jako konkretny i nieodzowny wymóg miło-
ści nie tylko względem Kościoła, chrześcijańskiej wspólnoty i ewentualnych ofiar, ale również wobec 
tego, kto popełnił przestępstwo, a który od Kościoła potrzebuje zarówno miłosierdzia, jak i skarcenia.

Wiele szkody przyniosło w przeszłości niezauważanie ścisłego związku, jaki istnieje w Koście-
le pomiędzy praktykowaniem miłości a przestrzeganiem przepisów karnych tam, gdzie okolicz-
ności się tego domagają. Taki sposób myślenia – czego uczy doświadczenie – grozi zaistnieniem 
w życiu zachowań sprzecznych z normami obyczajowymi, do naprawienia których nie wystar-
czą same tylko zachęty czy sugestie. Sytuacja ta często niesie ze sobą niebezpieczeństwo, iż wraz 
z upływem czasu zachowania takie utrwalają się do tego stopnia, że ich korekta staje się coraz 
trudniejsza i wywołuje w wielu przypadkach zgorszenie i zamieszanie wśród wiernych. Dlatego 
też stosowanie kar przez Pasterzy i Przełożonych staje się koniecznością. Zaniechanie ze strony 
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Pasterza posługiwania się prawem karnym jest przejawem tego, iż nie pełni on właściwie i wiernie 
swej funkcji, którą wyraźnie przywoływałem w ostatnich dokumentach, m.in. listach apostolskich 
opublikowanych w formie „motu proprio” (Come una Madre amorevole z 4 czerwca 2016 r. i Vos 
estis lux mundi z 7 maja 2019 r.).

Miłość bowiem wymaga, by Pasterze stosowali prawo karne zawsze tam, gdzie zaistnieje taka 
potrzeba, pamiętając o trzech celach, które sprawiają, iż jest ono niezbędne we wspólnocie kościelnej, 
a mianowicie: przywrócenie koniecznej sprawiedliwości, poprawa sprawcy i naprawienie zgorszeń.

Jak stwierdziłem wcześniej, kara kanoniczna pełni też rolę środka poprawczego i zbawczego, 
i szuka przede wszystkim dobra samego wiernego, dla którego „stanowi pozytywny środek do 
urzeczywistniania Królestwa, do odbudowy sprawiedliwości we wspólnocie wiernych, wezwanych 
do osobistej i wspólnej świętości” (Do uczestników posiedzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. 
Tekstów Prawnych, 21 lutego 2020 r.).

Zachowując zatem ciągłość ogólnych zasad systematyki prawa kanonicznego, która wpisuje się 
w utrwaloną w czasie tradycję Kościoła, nowy tekst wprowadza różnego rodzaju zmiany do obo-
wiązującego prawa i wprowadza nowe kategorie przestępstw, odpowiadając tym samym na coraz 
wyraźniejszą potrzebę, odczuwaną przez wiele wspólnot, aby przywrócone zostały sprawiedliwość 
i porządek, naruszone przez te przestępstwa.

Tekst został też udoskonalony z technicznego punktu widzenia, zwłaszcza w zakresie dotyczącym 
zasadniczych aspektów prawa karnego, jak np. prawo do obrony, przedawnienie karalności, bardziej 
precyzyjne określenie kar, co odpowiada wymogom legalności prawa karnego i wyznacza ordynariu-
szom oraz sędziom obiektywne kryteria wyboru najbardziej stosownej kary w konkretnym przypadku.

W nowelizacji przepisów uwzględniono także zasadę zredukowania zakresu przypadków, 
w których wymierzenie kary pozostawia się uznaniu właściwej władzy, co będzie ułatwiało stoso-
wanie kar, servatis de iure servandis, a także sprzyjało jedności kościelnej, zwłaszcza w przypadku 
tych przestępstw, które wywołują we wspólnocie największą krzywdę i zgorszenie.

Uwzględniwszy powyższe, niniejszą konstytucją apostolską, promulguję znowelizowany tekst 
księgi VI Kodeksu prawa kanonicznego, tak jak został uporządkowany i zreformowany, w nadziei, 
że okaże się on narzędziem służącym dobru dusz i że jego przepisy będą stosowane przez Pasterzy 
wtedy, gdy to potrzebne, ze sprawiedliwością i miłosierdziem oraz ze świadomością, iż do ich po-
sługi, jako powinności sprawiedliwości – naczelnej cnoty kardynalnej – należy wymierzanie kar, 
kiedy wymaga tego dobro wiernych.

Wreszcie, aby wszyscy mogli w dogodny sposób dogłębnie zrozumieć przepisy, o których mowa, 
rozporządzamy, by niniejsza nowelizacja księgi VI Kodeksu prawa kanonicznego była promulgo-
wana poprzez opublikowanie jej w „L’Osservatore Romano”, aby weszła w życie z dniem 8 grudnia 
2021 roku, a następnie została opublikowana w oficjalnym periodyku „Acta Apostolicae Sedis”.

Rozporządzamy też, że wraz z wejściem w życie nowej księgi VI, uchylona zostaje obecnie 
obowiązująca księga VI Kodeksu prawa kanonicznego, niezależnie od wszelkich rozporządzeń 
przeciwnych, choćby zasługiwały na szczególną wzmiankę.

W Rzymie, u Świętego Piotra, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 23 maja 2021 r., 
w dziewiątym roku mego pontyfikatu.

Franciszek

(tłum. A. Soroka-Kulma / korekta ekspercka: ks. L. Adamowicz, ks. P. Majer / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

26 DOKUMENTY

List Apostolski w formie Motu proprio Jego Świątobliwości Papieża Franciszka „Traditionis 
Custodes” w sprawie stosowania liturgii rzymskiej  

sprzed reformy z 1970 r. (16.07.2021) 

Biskupi, będąc opiekunami tradycji, w jedności z Biskupem Rzymu, stanowią widzialne źródło 
i fundament jedności w swoich Kościołach partykularnych [1]. Pod kierownictwem Ducha Święte-
go, przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie Eucharystii, kierują powierzonymi sobie Kościołami 
partykularnymi [2].

Dla szerzenia zgody i jedności Kościoła, z ojcowską troską o tych, którzy w niektórych regio-
nach przylgnęli do form liturgicznych sprzed reformy, jakiej pragnął Sobór Watykański II, moi 
Czcigodni Poprzednicy, św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, przyznali i uregulowali prawo do uży-
wania Mszału Rzymskiego wydanego przez św. Jana XXIII w 1962 r. [3]. W ten sposób zamierzali 
„ułatwić komunię kościelną tym katolikom, którzy żywią przywiązanie do niektórych dawnych 
form liturgii”, a nie do innych [4].

Zgodnie z inicjatywą mojego Czcigodnego Poprzednika Benedykta XVI, aby zachęcić bisku-
pów do oceny stosowania motu proprio Summorum Pontificum trzy lata po jego opublikowaniu, 
Kongregacja Nauki Wiary przeprowadziła w 2020 r. szeroką konsultację z biskupami, której wyniki 
zostały starannie rozważone w świetle doświadczenia zdobytego w tych latach.

Obecnie, rozważywszy życzenia wyrażone przez episkopat i wysłuchawszy opinii Kongregacji 
Nauki Wiary, pragnę niniejszym listem apostolskim jeszcze bardziej kontynuować nieustanne dąże-
nie do komunii kościelnej. W związku z tym uznałem za stosowne ustalić, co następuje:

Art. 1. Księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, 
zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi Rytu Rzymskiego.

Art. 2. Do zadań biskupa diecezjalnego jako moderatora, promotora i stróża całego życia litur-
gicznego w powierzonym mu Kościele partykularnym [5], należy regulowanie celebracji liturgicz-
nych w swojej diecezji [6]. Dlatego do jego wyłącznej kompetencji należy zezwolenie na używanie 
w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 r., z zastosowaniem się do wytycznych Stolicy Apostolskiej.

Art. 3. W diecezjach, w których dotychczas jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących 
według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup:

§ 1. niech się upewni, że grupy te nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, 
nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży;

§ 2. niech wskaże jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do tych grup mogą gro-
madzić się na sprawowanie Eucharystii (jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia no-
wych parafii personalnych);

§ 3. niech ustanowi we wskazanym miejscu dni, w których dozwolone są celebracje euchary-
styczne z użyciem Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r. [7] W tych 
celebracjach czytania niech będą wygłaszane w językach narodowych, z wykorzystaniem przekładów 
Pisma Świętego do użytku liturgicznego, zatwierdzonych przez właściwe Konferencje Episkopatów;

§ 4. niech mianuje kapłana, który jako delegat biskupa będzie odpowiedzialny za celebracje 
i opiekę duszpasterską nad tymi grupami wiernych. Kapłan winien nadawać się do tego zadania, 
posiadać umiejętność posługiwania się Missale Romanumsprzed reformy z 1970 r., znać język ła-
ciński w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych, być ożywiony 
żywą miłością pasterską i poczuciem komunii kościelnej. Jest bowiem konieczne, aby odpowie-
dzialny kapłan miał na uwadze nie tylko godne sprawowanie liturgii, ale także opiekę duszpasterską 
i duchową nad wiernymi;

§ 5. niech w parafiach personalnych, erygowanych kanonicznie dla dobra tych wiernych, prze-
prowadzi stosowne sprawdzenie ich rzeczywistej przydatności dla rozwoju duchowego i niech oce-
ni, czy należy je utrzymać, czy też nie;

§ 6. niech zatroszczy się o to, by nie zezwalać na tworzenie nowych grup.
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Art. 4. Prezbiterzy wyświęceni po opublikowaniu niniejszego Motu Proprio, którzy chcą ce-
lebrować według Missale Romanum z 1962 r., muszą zwrócić się z formalną prośbą do Biskupa 
diecezjalnego, który przed udzieleniem zezwolenia skonsultuje się ze Stolicą Apostolską.

Art. 5. Prezbiterzy, którzy już celebrują według Missale Romanum z 1962 r., poproszą biskupa 
diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia.

Art. 6. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, ustanowione 
przez Papieską Komisję Ecclesia Dei, przechodzą pod kompetencję Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Art. 7. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacja ds. Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w sprawach należących do ich 
kompetencji, będą wykonywać władzę Stolicy Apostolskiej, czuwając nad przestrzeganiem tych 
postanowień.

Art. 8. Wcześniejsze normy, instrukcje, zezwolenia i zwyczaje, które nie są zgodne z postano-
wieniami niniejszego Motu Proprio, zostają uchylone.

Zarządzam, aby wszystko to, co postanowiłem w niniejszym Liście apostolskim w formie Motu 
Proprio, było przestrzegane w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, nawet 
jeśli gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zostało ogłoszone poprzez opublikowanie 
w dzienniku „L’Osservatore Romano”, wchodząc w życie natychmiast, a następnie aby zostało 
opublikowane w oficjalnym komentarzu Stolicy Apostolskiej, „Acta Apostolicae Sedis”.

W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 16 lipca 2021 r., w liturgiczne wspomnienie Matki 
Bożej z Góry Karmel, w dziewiątym roku mojego pontyfikatu.

Franciszek

[1] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 21 listopada 1964, n. 23: 
AAS 57 (1965) 27.

[2] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 21 listopada 1964, n. 23: 
AAS 57 (1965) 32; Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele 
Christus Dominus, 28 października 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, n. 833.

[3] Por. Jan Paweł II, List apostolski Motu proprio datae Ecclesia Dei, 2 lipca 1988: AAS 80 
(1988) 1495-1498; Benedykt XVI, List apostolski Motu proprio Summorum Pontificum, 7 lipca 
2007: AAS 99 (2007) 777-781; List apostolski Motu proprio Ecclesiam unitatem, 2 lipca 2009: 
AAS 101 (2009) 710-711.

[4] Jan Paweł II, List apostolski Motu proprio datae Ecclesia Dei, 2 lipca 1988, n. 5: AAS 80 (1988) 
1498.

[5] Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 4 grudnia 1963, 
n. 41: AAS 56 (1964) 111; Ceremoniale Episcoporum, n. 9; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eu-
charystią Redemptionis Sacramentum, 25 marca 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 375 § 1; kanon 392.
[7] Kongregacja Nauki Wiary, Dekret Quo magis dotyczący zatwierdzenia siedmiu nowych pre-

facji dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, 22 lutego 2020 r. oraz Dekret Cum sanctissima, 
dotyczący celebracji liturgicznej ku czci świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, 22 lu-
tego 2020 r., „L’Osservatore Romano”, 26 marca 2020 r., s. 6.
(tłum. o. S. Tasiemski OP, ks. D. Ostrowski / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)
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List Ojca Świętego Franciszka do biskupów całego świata  
w celu przedstawienia Motu proprio „Traditionis Custodes”  

o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. (16.07.2021) 

Drodzy Bracia w Biskupstwie,
Podobnie jak uczynił to mój Poprzednik Benedykt XVI w Summorum Pontificum, także i ja za-

mierzam dołączyć do Motu proprio Traditionis custodes list, aby wyjaśnić powody, które skłoniły 
mnie do podjęcia tej decyzji. Zwracam się do Was z zaufaniem i szczerością, w imię tej wspólnej 
„troski o cały Kościół, która w poważnym stopniu przyczynia się do pożytku Kościoła powszech-
nego”, jak przypomina nam Sobór Watykański II [1].

Dla wszystkich oczywiste są powody, które skłoniły św. Jana Pawła II i Benedykta XVI do 
zezwolenia na możliwość używania Mszału Rzymskiego promulgowanego przez św. Piusa V, wy-
danego przez św. Jana XXIII w 1962 r., do sprawowania Ofiary eucharystycznej. Uprawnienie 
udzielone przez Kongregację ds. Kultu Bożego w 1984 r. [2] i potwierdzone przez św. Jana Pawła II 
w Motu proprio Ecclesia Dei z 1988 r. [3], było podyktowane przede wszystkim pragnieniem zaże-
gnania schizmy związanej z ruchem kierowanym przez abp. Lefebvre’a. Skierowana do biskupów 
prośba, aby wielkodusznie zaakceptowali „słuszne życzenia” wiernych, którzy prosili o używanie 
tego Mszału, miała zatem na względzie motywację eklezjalną – przywrócenia jedności Kościoła.

To uprawnienie było przez wiele osób w Kościele postrzegane jako możliwość swobodnego 
używania Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Piusa V,określając jego użycie jako 
równorzędne wobec Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Pawła VI. Aby unormować 
tę sytuację, Benedykt XVI zabrał głos w tej sprawie wiele lat później, regulując stan rzeczy w Ko-
ściele, ponieważ wielu kapłanów i wiele wspólnot „z wdzięcznością skorzystało z możliwości, któ-
rą dawało Motu proprio św. Jana Pawła II. Podkreślając, że rozwój ten nie mógł być przewidziany 
w 1988 r., Motu proprio Summorum Pontificum z 2007 r. miało na celu wprowadzenie „jaśniejszych 
regulacji prawnych” [4]. Aby ułatwić dostęp wszystkim, także młodym, którzy „odkrywają tę formę 
liturgiczną, odczuwają jej piękno i odnajdują w niej ten sposób spotkania z Tajemnicą Najświętszej 
Eucharystii, który byłby najlepiej do nich dopasowany” [5], Benedykt XVI stwierdził, że „Mszał 
Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być 
uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi)”, przyznając „szerszą 
możliwość używania Mszału z 1962 r.” [6]

Argumentem stojącym u podstaw jego wyboru było przekonanie, że takie rozporządzenie nie 
podważy jednej z zasadniczych decyzji Soboru Watykańskiego II, osłabiając tym samym jego au-
torytet: Motu proprio w pełni uznawało, że „Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwy-
czajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego” [7]. 
Uznanie Mszału promulgowanego przez św. Piusa V „jako nadzwyczajnego wyrazu tej samej za-
sady modlitwy (Lex orandi) nie miało w żadnym wypadku na celu nieuznania reformy liturgicznej, 
lecz było podyktowane pragnieniem wyjścia naprzeciw „usilnym prośbom tych wiernych”, przy-
znając im możliwość „odprawiania Ofiary Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego 
ogłoszoną przez bł. Jana XXIII w 1962 r. i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii 
Kościoła” [8]. W jego rozeznaniu pocieszał go fakt, że osoby,które chciały„zachować drogą im 
formę świętej liturgii”, „zaakceptowali postanowienia Soboru Watykańskiego Drugiego i pozostali 
wierni Papieżowi i Biskupom” [9]. Za bezpodstawne uznawał poza tym obawy przed rozłamem we 
wspólnotach parafialnych, gdyż „obie Formy Rytu Rzymskiego mogą się przecież wzajemnie ubo-
gacać” [10]. Zachęcał zatem Biskupów do przezwyciężenia wątpliwości i obaw oraz do przyjęcia 
norm, „czuwania, by wszystko dokonywało się w pokoju i zgodzie”, obiecując, że „będzie można 
poszukać sposobów ich pokonania trudności”, gdyby po tym, jak Motu proprio wejdzie w życie, 
powstały „naprawdę poważne trudności” [11].

Trzynaście lat później zleciłem Kongregacji Nauki Wiary przesłanie Wam kwestionariusza do-
tyczącego stosowania Motu proprio Summorum Pontificum. Odpowiedzi, które otrzymałem, ujaw-
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niły sytuację, która mnie smuci i niepokoi, utwierdzając mnie w przekonaniu o potrzebie inter-
wencji. Niestety, pasterska intencja moich poprzedników, którzy zamierzali „dołożyć wszelkich 
starań potrzebnych do tego, by ci, którzy prawdziwie chcą jedności Kościoła mogli w tej jedności 
pozostać lub do niej powrócić” [12], była często poważnie lekceważona. Możliwość zaoferowana 
przez Jana Pawła II, a z jeszcze większą wielkodusznością przez Benedykta XVI, mająca na celu 
przywrócenie jedności ciała kościelnego, z uszanowaniem różnych wrażliwości liturgicznych, zo-
stała wykorzystana do powiększenia dystansów, zaostrzenia różnic i budowania przeciwieństw, 
które ranią Kościół i hamują jego postęp, narażając go na ryzyko podziałów.

W równym stopniu niepokoją mnie nadużycia jednej i drugiej strony w sprawowaniu liturgii. 
Podobnie jak Benedykt XVI, ja również ubolewam nad faktem, że „w wielu miejscach odprawiano 
liturgię nie stosując się do wskazań nowego Mszału, które rozumiano wyłącznie jako przyzwolenie 
na kreatywność liturgiczną – a nawet jako wymaganie takowej. To często prowadziło do trudnych 
do zniesienia deformacji liturgii” [13]. Ale nie mniej zasmuca mnie instrumentalne używanie Mis-
sale Romanum z 1962 r., które coraz bardziej charakteryzuje się rosnącym odrzuceniem nie tylko 
reformy liturgicznej, ale i Soboru Watykańskiego II, z bezpodstawnym i niemożliwym do obrony 
twierdzeniem, że zdradził on Tradycję i „prawdziwy Kościół”. Jeśli prawdą jest, że drogę Kościoła 
należy rozumieć w dynamizmie Tradycji, „pochodzącej od Apostołów, rozwijającej się w Kościele 
pod opieką Ducha Świętego” (Dei Verbum 8), to Sobór Watykański II stanowi najnowszy etap tego 
dynamizmu, w którym episkopat katolicki wsłuchiwał się w rozeznawanie drogi, jaką Duch Święty 
wskazywał Kościołowi. Wątpienie w Sobór to wątpienie w intencje Ojców, którzy na Soborze Po-
wszechnym uroczyście sprawowali swoją władzę kolegialną cum Petro et sub Petro [14], a w osta-
teczności wątpić w samego Ducha Świętego, który prowadzi Kościołem.

To właśnie Sobór Watykański II wyjaśnia sens decyzji o ponownym rozważeniu zezwolenia, 
udzielonego przez moich Poprzedników. Wśród postulatów, na które Biskupi wskazali z najwięk-
szym naleganiem, wyłania się nacisk na pełne, świadome i czynne uczestnictwo całego Ludu Boże-
go w liturgii [15], zgodnie z tym, co wskazywał już Pius XII w encyklice Mediator Dei o odnowie 
liturgii [16]. Konstytucja Sacrosanctum Concilium potwierdziła to życzenie, dążąc do „odnowienia 
i rozwoju liturgii” [17] i wskazując zasady, które powinny kierować reformą [18]. W szczególności 
ustalił, że zasady te dotyczą Rytu Rzymskiego, podczas gdy w odniesieniu do innych prawowicie 
uznanych rytów prosił, aby zostały one „roztropnie i gruntownie zmienione w duchu zdrowej tra-
dycji oraz aby im nadano nową żywotność, stosownie do współczesnych warunków i potrzeb” [19]. 
W oparciu o te zasady przeprowadzono reformę liturgiczną, która swój najwyższy wyraz znalazła 
w Mszale Rzymskim, opublikowanym w wydaniu wzorcowym przez św. Pawła VI [20] i popra-
wionym przez św. Jana Pawła II [21]. Należy więc uznać, że Ryt Rzymski, wielokrotnie w ciągu 
wieków dostosowywany do potrzeb czasu, nie tylko zachowano, ale i odnowiono „trzymając się 
wiernie Tradycji” [22]. Ci, którzy pragną z pobożnością celebrować według dawnej formy litur-
gicznej, nie będą mieli trudności z odnalezieniem w Mszale Rzymskim, zreformowanym według 
myśli Soboru Watykańskiego II, wszystkich elementów Rytu Rzymskiego, a zwłaszcza Kanonu 
Rzymskiego, który stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów.

Chcę dodać jeszcze jeden powód jako podstawę mojej decyzji: w słowach i postawach wielu 
osób coraz wyraźniej widać, że istnieje ścisły związek między wyborem celebracji według ksiąg li-
turgicznych sprzed Soboru Watykańskiego II, a odrzuceniem Kościoła i jego instytucji w imię tego, 
co uważają za „prawdziwy Kościół”. Jest to zachowanie sprzeczne z komunią, podsycające dążenie 
do podziału – „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa” – na które apostoł 
Paweł zareagował stanowczo [23]. Właśnie w celu obrony jedności Ciała Chrystusa jestem zmuszony 
odwołać zezwolenie udzielone przez moich Poprzedników. Wypaczony użytek, jaki się z niego czyni, 
jest sprzeczny z powodami, które skłoniły ich do przyznania swobody odprawiania Mszy św. według 
Missale Romanum z 1962 r. Ponieważ „czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz 
uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest «sakramentem jedności» [24], muszą być 
one sprawowane w komunii z Kościołem. Sobór Watykański II, potwierdzając zewnętrzne więzy 
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włączenia do Kościoła – wyznanie wiary, sakramentów, komunii – potwierdził za św. Augustynem, że 
warunkiem zbawienia jest trwanie w Kościele nie tylko „ciałem”, ale i „sercem” [25].

Drodzy Bracia w Biskupstwie, konstytucja Sacrosanctum Concilium wyjaśniła, że Kościół 
jest „sakramentem jedności”, ponieważ jest „ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym 
pod zwierzchnictwem biskupów” [26]. Lumen gentium, przypominając Biskupowi Rzymu, że jest 
„trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak wszystkich wier-
nych”, mówi, że Wy jesteście „widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach 
partykularnych, uformowanych na wzór Kościoła powszechnego, w których istnieje i z których się 
składa jeden i jedyny Kościół katolicki” [27].

Odpowiadając na Wasze prośby, podejmuję stanowczą decyzję uchylenia wszystkich norm, in-
strukcji, zezwoleń i zwyczajów uprzednich względem obecnego Motu proprio, i uznania ksiąg litur-
gicznych promulgowanych przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami 
Soboru Watykańskiego II, za jedyny wyraz lex orandi Rytu Rzymskiego. Pociesza mnie w tej de-
cyzji fakt, że po Soborze Trydenckim św. Pius V również zniósł wszystkie obrzędy, które nie mogły 
poszczycić się udokumentowaną starożytnością, ustanawiając jeden Missale Romanum dla całego 
Kościoła łacińskiego. Przez cztery wieki Missale Romanum promulgowany przez św. Piusa V był 
więc głównym wyrazem lex orandi Rytu Rzymskiego, pełniąc funkcję jednoczącą w Kościele. Nie 
dla zaprzeczenia godności i wspaniałości tego rytu Biskupi zgromadzeni na soborze powszechnym 
prosili o jego zreformowanie; ich intencją było, aby „wierni nie uczestniczyli jak obcy lub milczący 
widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności bra-
li udział świadomie, pobożnie i czynnie” [28]. Św. Paweł VI, przypominając, że dzieło dostosowania 
Mszału Rzymskiego zostało rozpoczęte już przez Piusa XII, oświadczył, że rewizja Mszału Rzym-
skiego, przeprowadzona w świetle najdawniejszych źródeł liturgicznych, miała na celu umożliwienie 
Kościołowi wznoszenia w różnych językach „jednej i tej samej modlitwy”, która wyrażałaby jego 
jedność [29]. Pragnę, aby ta jedność została przywrócona w całym Kościele Rytu Rzymskiego.

Sobór Watykański II, opisując katolickość Ludu Bożego, przypomina, że „we wspólnocie ko-
ścielnej prawomocnie istnieją Kościoły partykularne, korzystające z własnej tradycji. Pozostaje 
przy tym nienaruszony prymat Stolicy Piotrowej, która przewodzi całemu zgromadzeniu miłości, 
sprawuje opiekę nad prawowitymi odrębnościami, a jednocześnie czuwa, aby nie przeszkadzały one 
jedności, lecz raczej jej służyły” [30]. W chwili, gdy wypełniając moją posługę w służbie jedności, 
podejmuję decyzję o zawieszeniu zezwolenia udzielonego przez moich poprzedników, proszę Was, 
abyście dzielili ze mną ten ciężar jako formę uczestnictwa w trosce o cały Kościół. W Motu proprio 
pragnąłem potwierdzić, że do Biskupa, jako moderatora, promotora i stróża życia liturgicznego 
w Kościele, którego jest on zasadą jedności, należy normowanie celebracji liturgicznych. Do Was 
zatem, jako ordynariuszy miejsca, należy udzielanie zezwolenia w waszych Kościołach na uży-
wanie Mszału Rzymskiego z 1962 r., stosując normy zawarte w niniejszym Motu proprio. Przede 
wszystkim do Was należy działanie na rzecz powrotu do jednolitej formy celebracji, weryfikując 
w każdym przypadku prawdziwą sytuację grup celebrujących według tego Missale Romanum.

Wskazania dotyczące postępowania w diecezjach są podyktowane głównie dwiema zasadami: 
z jednej strony, aby zadbać o dobro tych, którzy się zakorzenili w uprzedniej formie celebracji i po-
trzebują czasu na powrót do Rytu Rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana 
Pawła II; z drugiej strony, aby powstrzymać tworzenie nowych parafii personalnych, związanych 
bardziej z pragnieniem i wolą poszczególnych prezbiterów, niż z rzeczywistą potrzebą „świętego 
wiernego Ludu Bożego”. Jednocześnie proszę Was o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana 
godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykań-
skim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia. Do tej wierności przepisom 
Mszału i ksiąg liturgicznych, w których odbija się reforma liturgiczna, jakiej pragnął Sobór Waty-
kański II, niech będą wychowywani seminarzyści i nowi prezbiterzy.

Proszę Zmartwychwstałego Pana o Ducha dla Was, aby uczynił was mocnymi i wytrwałymi 
w służbie Ludowi, który Pan wam powierzył, aby przez waszą troskę i czujność wyrażał komunię 
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także w jedności jednego Rytu, w którym zachowane jest wielkie bogactwo rzymskiej tradycji li-
turgicznej. Modlę się za Was. Wy módlcie się za mnie.

Rzym, 16 lipca 2021 r.

Franciszek
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List Ojca Świętego Franciszka  
na uroczystość Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi (2.10.2021)

Jego Ekscelencja 
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

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

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

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

Lateran, 2 października 2021 r.

Franciszek

List Ojca Świętego Franciszka do małżonków  
z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” (26.12.2021)

Drodzy małżonkowie całego świata!
Z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” zwracam się do was, aby, w tym szczególnym okre-

sie, który przeżywamy, wyrazić wobec was całą moją miłość i bliskość. W moich modlitwach 
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zawsze pamiętałem o rodzinach, tym bardziej w okresie pandemii, która wystawiła na ciężką próbę 
wszystkich, a zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych. Czas, przez który przechodzimy, skłania 
mnie do tego, aby z pokorą, czułością i radością podejść do każdej osoby, każdego małżeństwa 
i każdej rodziny w sytuacjach, jakich doświadczacie.

Te szczególne okoliczności zapraszają nas do przeżywania słów, którymi Pan powołuje Abraha-
ma do opuszczenia swojej ziemi ojczystej i domu swego ojca, by udał się ku ziemi nieznanej, którą 
On sam mu ukaże (por. Rdz 12,1). My także, bardziej niż kiedykolwiek, doświadczyliśmy niepew-
ności, samotności, straty osób bliskich i zostaliśmy popchnięci do wyjścia z naszych stref bezpie-
czeństwa, z naszych przestrzeni „pod kontrolą”, z naszych sposobów załatwiania spraw, z naszych 
ambicji – po to, aby troszczyć się nie tylko o dobro naszej rodziny, ale także o dobro społeczeństwa, 
które zależy również od naszych osobistych zachowań.

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

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

Drodzy małżonkowie, wiedzcie, że wasze dzieci – a szczególnie te młodsze – uważnie was ob-
serwują i szukają w was świadectwa silnej i niezawodnej miłości. „Jak ważne jest, aby ludzie młodzi 
mogli na własne oczy zobaczyć miłość Chrystusa żywą i obecną w miłości małżonków, którzy swoim 
konkretnym życiem świadczą, że miłość na zawsze jest możliwa!” [1]. Dzieci zawsze są darem, zmie-
niają historię każdej rodziny. Są spragnione miłości, wdzięczności, szacunku i zaufania. Ojcostwo 
i macierzyństwo wzywa was do bycia twórczymi i płodnymi, aby dać waszym dzieciom radość od-
krycia, że są dziećmi Boga, dziećmi Ojca, który od pierwszej chwili czule je kocha i codziennie bierze 
je za rękę. To odkrycie może dać waszym dzieciom wiarę i zdolność do ufania Bogu.

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

Z drugiej strony, jak już wspomniałem, wzrosła świadomość tożsamości i misji świeckich w Ko-
ściele i w społeczeństwie. Waszą misją jest przekształcanie społeczeństwa poprzez obecność w świecie 
pracy i zapewnienie, aby potrzeby rodzin były brane pod uwagę. Również we wspólnocie parafialnej 
i diecezjalnej małżonkowie powinni podejmować inicjatywę (primerear) [2] ze swoimi propozycjami 
i kreatywnością, dążąc do komplementarności charyzmatów i powołań jako wyrazu komunii kościel-
nej. W szczególności tej komunii „małżonków obok duszpasterzy, aby szli z innymi rodzinami, aby 
pomagali słabszym, aby głosili, że także w trudnościach Chrystus staje się obecny”[3].

Dlatego zachęcam was, drodzy małżonkowie, do uczestnictwa w Kościele, zwłaszcza w dusz-
pasterstwie rodzin. Ponieważ „współodpowiedzialność za misję wzywa […] małżonków i szafarzy 
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święceń, zwłaszcza biskupów, do owocnej współpracy w trosce i opiece nad Kościołami domowy-
mi” [4]. Pamiętajmy, że rodzina jest „podstawową komórką społeczeństwa” (Adhort. apost. Evan-
gelii gaudium, 66). Małżeństwo jest rzeczywiście projektem budowania „kultury spotkania” (Enc. 
Fratelli tutti, 216). Dlatego właśnie zadaniem rodzin jest budowanie mostów między pokoleniami, 
aby przekazywać wartości, które budują człowieczeństwo. Potrzeba nowej kreatywności, aby po-
śród dzisiejszych wyzwań wyrażać wartości, które czynią z nas lud w naszych społeczeństwach 
i w Kościele, będącym Ludem Bożym.

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

Jedynie powierzając się w ręce Pana, będziecie mogli żyć tym, co wydaje się niemożliwe. Drogą 
do tego jest uznanie własnej słabości i bezsilności, której doświadczamy w obliczu wielu sytuacji 
wokół nas, ale jednocześnie pewność, że dzięki temu siła Chrystusa objawia się w naszej słabości 
(por. 2 Kor 12,9). To właśnie w czasie burzy apostołowie doszli do poznania godności królewskiej 
i boskości Jezusa, i nauczyli się w Nim pokładać nadzieję.

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

W ten sposób bycie razem nie będzie pokutą, ale schronieniem pośród burz. Niech rodzina 
będzie miejscem akceptacji i zrozumienia. Zachowajcie w waszych sercach radę, której udzieliłem 
małżeństwom w trzech słowach: „proszę, dziękuję i przepraszam” [5]. A kiedy pojawia się jakiś 
konflikt, „niech nigdy dzień rodziny nie kończy się bez pogodzenia się” [6]. Nie wstydźcie się 
uklęknąć razem przed Jezusem obecnym w Eucharystii, aby znaleźć chwile pokoju i wzajemnego 
spojrzenia pełnego czułości i dobroci. Albo wziąć drugą osobę za rękę, gdy jest trochę rozgniewana, 
i sprawić, by odwzajemniła wasz uśmiech. A może wieczorem przed snem odmówić razem na głos 
krótką modlitwę, wspólnie z Jezusem obecnym pośród was.

Jednak dla niektórych małżeństw przebywanie razem, do którego zostały zmuszone w czasie 
kwarantanny, było szczególnie trudne. Problemy, które już istniały, pogłębiały się, rodząc konflik-
ty, które niejednokrotnie stawały się wręcz nie do zniesienia. Wielu doświadczyło nawet rozpadu 
związku trwającego w kryzysie, którego nie byli w stanie lub nie chcieli przezwyciężyć. Chciałbym 
również tym osobom okazać moją bliskość i miłość.

Rozpad relacji małżeńskiej jest źródłem wielu cierpień z powodu niesprostania wielu aspira-
cjom. Brak zrozumienia powoduje kłótnie i rany, które niełatwo naprawić. Także dzieciom nie można 
oszczędzić bólu, gdy widzą, że ich rodzice nie są już razem. Mimo to nie przestawajcie szukać po-
mocy, aby konflikty mogły być w jakiś sposób przezwyciężone i nie powodowały jeszcze większego 



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 35

cierpienia między wami, a waszymi dziećmi. Pan Jezus, w swoim nieskończonym miłosierdziu pod-
sunie wam sposób, jak iść naprzód pośród tak wielu trudności i smutków. Nie pomijajcie wzywania 
Go i szukania w Nim schronienia, światła na drogę, a we wspólnocie „ojcowskiego domu, gdzie jest 
miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem” (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 47).

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

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

Zanim zakończę, chciałbym przekazać specjalne pozdrowienia dla dziadków i babć, którzy 
w czasie izolacji nie mogli zobaczyć swoich wnuków i być z nimi, dla osób starszych, które jeszcze 
bardziej cierpiały z powodu samotności. Rodzina nie może się obejść bez dziadków, są oni żywą 
pamięcią ludzkości, „ta pamięć może pomóc nam w tworzeniu świata bardziej ludzkiego, bardziej 
otwartego na przyjęcie” [7].

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

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

Wasz brat

Franciszek

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

[1] Przesłanie wideo do uczestników Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, 
Rodziny i Życia w ramach Roku „Rodzina Amoris laetitia” (9 czerwca 2021): „L’Osservatore Ro-
mano”, wyd. polskie, n. 7 (434)/2021, s. 8.

[2] Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 24.
[3] Przesłanie wideo do uczestników Forum zorganizowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, 

Rodziny i Życia w ramach Roku „Rodzina Amoris laetitia” (9 czerwca 2021): „L’Osservatore Ro-
mano”, wyd. polskie, n. 7 (434)/2021, s. 8.
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[4] Tamże.
[5] Rozważanie podczas spotkania modlitewnego z rodzinami z okazji Roku Wiary (26 paź-

dziernika 2013): AAS 105 (2013), 980; „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 12 (357)/2013, 
s. 11; por. Posynodalna adhort. apost. Amoris laetitia, 133.

[6] Audiencja Generalna (13 maja 2015): „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 6 (373)/2015, 
s. 44; por. Posynodalna adhort. ap. Amoris laetitia, 104.

[7] Orędzie na I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” 
(31 maja 2021).
(tłum. z języka włoskiego za: www.vatican.va. Link do dokumentu: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/
letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html, dostęp: 30.12.2021 r.)
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2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na temat 

Środy Popielcowej dotycząca nałożenia popiołu w okresie pandemii (12.01.2021)

Nałożenie popiołu w okresie pandemii
Prot. N. 17/21

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą 
święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę 
z Mszału Rzymskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem 
i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół 
na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, 
którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021.

Robert Kard. Sarah 
Prefekt

+ Artur Roche 
Arcybiskup Sekretarz

Ks. Maciej Będziński – dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych (15.01.2021) 

Nr Prot. 4028/20
KONGREGACJA EWANGELIZACJI NARODÓW

DEKRET

Ponieważ Kierownictwo Krajowe Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce zawakowało, ta Dykaste-
ria Misyjna, po wysłuchaniu tych, którzy są zainteresowani i po dojrzałym rozważeniu wszystkie-
go, przez niniejszy Dekret

Wielebnego Księdza 
MACIEJA BĘDZIŃSKIEGO 

Z duchowieństwa Diecezji Radomskiej

DYREKTOREM KRAJOWYM W POLSCE

Papieskiej Unii Misyjnej i Papieskich Dzieł Misyjnych od Dzieła Rozkrzewiania Wiary, od Dzie-
ła Świętego Piotra Apostoła i od Dzieła Misyjnego Dzieci na pięć lat (15.01.2021 – 14.01.2026) 
wybiera, mianuje i ustanawia, ze wszystkimi prawami i powinnościami, obowiązkami i przywile-
jami złączonymi z tym urzędem według Statutów zatwierdzonych przez Ojca Świętego i według 
Instrukcji tejże Dykasterii.

Dane w Rzymie, z Siedziby Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 
dnia 15 stycznia Roku Pańskiego 2021.

+ kard. Luis Antonio TAGLE 
prefekt

+ abp Giovanni Pietro Dal TOSO 
Sekretarz

(tłum. Maria Jurczyszyn)
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Nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Biskupów 
i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia (17.02.2021)

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. N. 96/21
NOTA DO BISKUPÓW I KONFERENCJI EPISKOPATÓW 

W SPRAWIE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA 2021

Intencją niniejszej noty jest przedstawienie kilku prostych wskazówek, które pomogą Biskupom 
w wypełnieniu ich zadania oceny konkretnych sytuacji i zapewnienia duchowego dobra pasterzom 
i wiernym, w przeżyciu tego Wielkiego Tygodnia roku liturgicznego.

Nadal przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian, także w na-
szym zwyczajnym sposobie sprawowania liturgii. Normy i wskazania zawarte w księgach liturgicz-
nych, opracowane z myślą o normalnych czasach, nie do końca znajdują zastosowanie w wyjątko-
wych momentach kryzysu, takich jak obecne. Dlatego biskup, jako moderator życia liturgicznego 
w swoim Kościele, jest wezwany do podejmowania roztropnych decyzji, aby liturgia mogła być 
sprawowana owocnie dla Ludu Bożego i dla dobra dusz powierzonych jego pieczy, z zachowaniem 
zasad ochrony zdrowia i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne.

Raz jeszcze przypominamy Biskupom o dekrecie wydanym przez tę dykasterię z upoważnienia 
Ojca Świętego 25 marca 2020 r. (Prot. N. 154/20), w którym zaproponowano pewne wytyczne 
dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Dekret ten jest aktualny również w tym roku. Zachę-
camy zatem do ponownego zapoznania się z nim, mając na uwadze decyzje, jakie Biskupi będą 
musieli podjąć w związku z nadchodzącymi celebracjami paschalnymi w konkretnej sytuacji swo-
jego kraju. W wielu krajach nadal obowiązują surowe warunki kwarantanny, które uniemożliwiają 
obecność wiernych w kościele, podczas gdy w innych powraca się do bardziej normalnego sposobu 
sprawowania kultu.

– Wykorzystanie mediów społecznościowych bardzo pomogło duszpasterzom w zapewnieniu 
wsparcia i bliskości swoim wspólnotom w okresie pandemii. Obok tych pozytywnych rezultatów 
zaobserwowano również aspekty problematyczne. W obchodach Wielkiego Tygodnia sugeruje się 
ułatwienie i uprzywilejowanie medialnych relacji z uroczystości pod przewodnictwem Biskupa, 
zachęcając wiernych, którzy nie mogą udać się do swojego kościoła, do śledzenia uroczystości 
diecezjalnych jako znaku jedności.

– We wszystkich celebracjach, w łączności z Konferencją Episkopatu, należy zwrócić uwagę 
na pewne szczególne momenty i gesty, zgodnie z wymogami służby zdrowia (por. List Kardynała 
Prefekta do Przewodniczących Konferencji Episkopatów: Z radością powróćmy do Eucharystii!, 
15 sierpnia 2020 r., Prot. N. 432/20).

– W razie potrzeby można przenieść Mszę Świętą Krzyżma na inny, bardziej odpowiedni dzień; 
wskazane jest, aby uczestniczyła w niej znaczna reprezentacja pasterzy, szafarzy i wiernych.

– W odniesieniu do celebracji Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku 
i Wigilii Paschalnej zachowują ważność wskazania podane w ubiegłym roku.

– Zachęca się do przygotowania odpowiednich pomocy dla modlitwy rodzinnej i osobistej, tak-
że z wykorzystaniem niektórych części Liturgii Godzin.

Kongregacja składa serdeczne podziękowania Biskupom i Konferencjom Episkopatów za ich 
duszpasterską odpowiedź na szybko zmieniającą się sytuację w ciągu roku. Mamy świadomość, że 
podjęte decyzje nie zawsze były łatwe do zaakceptowania przez duszpasterzy i wiernych świeckich. 
Wiemy jednak, że zostały one podjęte w celu zapewnienia, aby święte tajemnice były celebrowa-
ne w sposób jak najbardziej skuteczny dla naszych wspólnot, z poszanowaniem dobra wspólnego 
i zdrowia publicznego.
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Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

17 lutego 2021 r., Środa Popielcowa.

Robert Kardynał Sarah 
Prefekt

+ Arthur Roche 
Arcybiskup Sekretarz

(tłum. z języka włoskiego o. S. Tasiemski / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary 
odnośnie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci (22.02.2021)

NA PRZEDŁOŻONĄ WĄTPLIWOŚĆ:
Czy Kościół ma władzę udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci?

ODPOWIEDŹ BRZMI:
Negatywnie.

Nota wyjaśniająca

W niektórych obszarach kościelnych rozpowszechniają się projekty i propozycje błogosławieństw 
dla związków osób tej samej płci. Nierzadko projekty te motywowane są szczerym pragnieniem 
przyjęcia i towarzyszenia osobom homoseksualnym, którym proponuje się drogi wzrostu w wierze, 
„aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji 
woli Bożej w ich życiu” [1].

Na tej drodze słuchanie słowa Bożego, modlitwa, udział w czynnościach liturgicznych Kościoła 
oraz praktykowanie miłości bliźniego mogą odegrać ważną rolę w podtrzymywaniu zaangażowa-
nia w odczytywanie własnej historii oraz w wolnym i odpowiedzialnym podążaniu za własnym 
powołaniem chrzcielnym, ponieważ „Bóg kocha każdego człowieka i podobnie czyni Kościół” [2], 
odrzucając wszelką niesprawiedliwą dyskryminację.

Wśród liturgicznych czynności Kościoła szczególne znaczenie mają sakramentalia, „święte 
znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiąga-
ne dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sa-
kramentów i uświęcają różne okoliczności życia” [3]. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje 
zatem, że „sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez 
modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią” (nr 1670).

Do gatunku sakramentaliów należą błogosławieństwa, przez które Kościół „wzywa ludzi do 
wielbienia Boga, zaprasza do modlitwy o Jego opiekę, zachęca do zasługiwania świętym życiem 
na Jego miłosierdzie” [4]. Ponadto, „błogosławieństwa ustanowione na wzór sakramentów zawsze 
oznaczają przede wszystkim duchowe skutki, które osiąga się przez wstawiennictwo Kościoła” [5].

W konsekwencji, aby być w zgodzie z naturą sakramentaliów, kiedy wzywa się błogosławień-
stwa dla jakichś relacji międzyludzkich, konieczne jest – oprócz właściwej intencji uczestniczących 
w tym osób – aby to, co jest błogosławione, było obiektywnie i pozytywnie ukierunkowane na 
otrzymanie i wyrażenie łaski, w funkcji planów Boga wpisanych w stworzenie i w pełni objawio-
nych przez Chrystusa Pana. Dlatego tylko te rzeczywistości, które same w sobie są skierowane na 
służenie tym planom, są zgodne z istotą błogosławieństwa udzielanego przez Kościół.

Z tego powodu nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom, także stałym związ-
kom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem (czyli poza nie-
rozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie jest otwarty na przekazywanie 
życia), jak to ma miejsce w przypadku związków między osobami tej samej płci [6]. Obecność 
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w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenie-
nie, nie może jednak ich usprawiedliwić i w ten sposób uczynić z nich prawowitego przedmiotu 
błogosławieństwa kościelnego, ponieważ elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunko-
wany według zamysłu Stwórcy.

Ponadto, ponieważ błogosławieństwa osób mają związek z sakramentami, błogosławieństwo 
związków homoseksualnych nie może być uznane za dozwolone, ponieważ w pewnym sensie sta-
nowiłoby ono naśladowanie lub analogiczne odniesienie do błogosławieństwa zaślubin [7], wzy-
wanego nad mężczyzną i kobietą, którzy jednoczą się w sakramencie małżeństwa, ponieważ „nie 
istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związ-
kami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny” [8].

Stwierdzenie nieprawności błogosławieństw związków między osobami tej samej płci nie jest 
więc i nie ma na celu niesprawiedliwej dyskryminacji, lecz przypomnienie prawdy obrządku litur-
gicznego i tego, co głęboko odpowiada istocie sakramentaliów, tak jak je rozumie Kościół.

Wspólnota chrześcijańska i duszpasterze są wezwani do przyjmowania z szacunkiem i delikat-
nością osób o skłonnościach homoseksualnych, umiejąc znaleźć najbardziej odpowiednie sposoby, 
zgodne z nauczaniem Kościoła, aby głosić im pełnię Ewangelii. Jednocześnie osoby te powinny 
uznać szczerą bliskość Kościoła – który modli się za nich, towarzyszy im i dzieli ich drogę wiary 
chrześcijańskiej [9] – i przyjąć jego nauczanie ze szczerą otwartością.

Odpowiedź na zgłoszoną wątpliwość nie wyklucza udzielania błogosławieństwa pojedynczym 
osobom o skłonnościach homoseksualnych [10], które przejawiają pragnienie życia w wierności ob-
jawionym planom Bożym, tak jak naucza Kościół, ale uznaje za niedozwoloną jakąkolwiek formę 
błogosławieństwa, która zmierzałaby do uznania ich związków. W tym przypadku bowiem błogosła-
wieństwo przejawiałoby zamiar nie tyle powierzenia opiece i pomocy Bożej niektórych pojedynczych 
osób w wyżej wspomnianym sensie, ile aprobaty i zachęty do wyboru i praktyki życia, które nie mogą 
być uznane za obiektywnie ukierunkowane według objawionych planów Bożych [11].

Jednocześnie Kościół przypomina, że sam Bóg nigdy nie przestaje błogosławić każdemu ze 
swoich dzieci pielgrzymujących na tym świecie, ponieważ dla Niego „jesteśmy ważniejsi niż 
wszystkie grzechy, które możemy popełnić” [12]. Ale On nie błogosławi i nie może błogosławić 
grzechu: On błogosławi grzesznika, aby ten uznał, że jest częścią Jego planu miłości i pozwolił się 
przemienić przez Niego. On bowiem „przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nigdy nas takimi 
nie zostawia” [13].

Z tych powodów Kościół nie ma ani nie może mieć władzy błogosławienia związków osób tej 
samej płci w znaczeniu, o którym mowa powyżej.

Papież Franciszek, w trakcie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Sekretarzowi tej Kongregacji, 
został poinformowany o wyżej wymienionym „Responsum ad dubium”, z załączoną „Notą wyja-
śniającą”, i wyraził zgodę na ich publikację.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 22 lutego 2021 r., w Święto katedry św. Piotra

Luís F. Kard. Ladaria, S.I. 
Prefekt

+ Giacomo Morandi 
Arcybiskup tytularny Cerveteri 

Sekretarz

[1] Franciszek, Adhort. apost. Amoris laetitia, nr 250.
[2] Synod Biskupów, Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogölnego, nr 150.
[3] Sobór Watykański II, Konst. Sacrosanctum Concilium, nr 60.
[4] Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auc-

toritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, nr 9.
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[5] Tamże, nr 10.
[6] Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2357.
[7] W istocie błogosławieństwo to odnosi się do opowiadania o stworzeniu, w którym Boże 

błogosławieństwo nad mężczyzną i kobietą związane jest z ich płodnym zjednoczeniem (por. Rdz 
1,28) i ich komplementarnością (por. Rdz 2,18-24).

[8] Franciszek, Adhort. apost. Amoris laetitia, nr 251.
[9] Por. Kongregacja Nauki Wiary, List Homosexualitatis problema o duszpasterstwie osób ho-

moseksualnych, nr 15.
[10] Rytuał De benedictionibus przedstawia bowiem obszerną listę sytuacji, w których można 

przywoływać błogosławieństwa Pana.
[11] Por. Kongregacja Nauki Wiary, List Homosexualitatis problema o duszpasterstwie osób 

homoseksualnych, nr 7.
[12] Franciszek, Audiencja generalna z 2 grudnia 2020, Katecheza o modlitwie: błogosławieństwo.
[13] Tamże.

Komentarz do Responsum ad dubium Kongregacji Nauki Wiary 
odnośnie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci 

Obecna wypowiedź Kongregacji Nauki Wiary jest odpowiedzią na pytanie – czyli w klasycznym 
ujęciu: na dubium – postawione, jak to zwykle bywa, przez pasterzy i wiernych potrzebujących orien-
tacji w kontrowersyjnej kwestii. Wobec niepewności, jaką budzą problematyczne wypowiedzi lub 
praktyki w dziedzinach kluczowych dla życia chrześcijańskiego, prosi się o odpowiedź twierdzącą lub 
przeczącą, a następnie o przedstawienie argumentów na poparcie przyjętego stanowiska. Celem tej 
wypowiedzi jest wspieranie Kościoła powszechnego w lepszym odpowiadaniu na wymagania Ewan-
gelii, rozwiązywanie sporów oraz promowanie zdrowej komunii w świętym Ludzie Bożym.

Kwestia sporna pojawia się „w ramach szczerego pragnienia przyjęcia i towarzyszenia osobom 
homoseksualnym, którym proponuje się drogi wzrostu w wierze” (Nota wyjaśniająca), tak jak to 
wskazał Ojciec Święty Franciszek na zakończenie dwóch zgromadzeń synodalnych poświęconych 
rodzinie, „aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej 
realizacji woli Bożej w ich życiu” (Adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 250). Jest to zapro-
szenie do oceny, przy pomocy odpowiedniego rozeznania, projektów i propozycji duszpasterskich 
proponowanych w tym względzie. Wśród nich znajdują się również błogosławieństwa udzielane 
związkom osób tej samej płci. Stąd pojawia się pytanie, czy Kościół ma władzę udzielania im bło-
gosławieństwa: taka jest formuła zawarta w „zapytaniu”.

Odpowiedź – Responsum ad dubium – jest wyjaśniona i uzasadniona w załączonej Nocie wy-
jaśniającej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 22 lutego 2021 r., na której publikację wyraził zgodę 
sam papież Franciszek.

Nota koncentruje się na podstawowym i decydującym rozróżnieniu między osobami a ich 
związkiem. Tak więc negatywny osąd co do błogosławieństwa związków osób tej samej płci nie 
pociąga za sobą osądu dotyczącego osób.

Przede wszystkim liczą się osoby. Punktem, z którego nie ma tu odwrotu, jest to, co zostało 
zadeklarowane w Uwagach dotyczących projektów legalizacji związków między osobami homosek-
sualnymi (nr 4), wydanymi przez tę samą Kongregację i przypomniane przez Katechizm Kościoła 
Katolickiego: „według nauczania Kościoła, mężczyźni i kobiety o skłonnościach homoseksualnych 
«powinni być traktowani z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wo-
bec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji» (2358)”. Jest to nauczanie przypomniane 
i powtórzone przez Notę.
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Jeśli chodzi o związki osób tej samej płci, odpowiedź na dubium„uznaje za niedozwoloną ja-
kąkolwiek formę błogosławieństwa, która zmierzałaby do uznania ich związków”. Jest to niepraw-
ność, którą Nota wyjaśniająca ukazuje przy pomocy trzech powiązanych ze sobą przyczyn.

Pierwsza z nich wynika z prawdy i wartości błogosławieństw. Należą one do gatunku sakra-
mentaliów, czyli „liturgicznych czynności Kościoła”, które wymagają zgodności życia z tym, co 
oznaczają i powodują. Są to znaki i rezultaty łaski, które Nota przedstawia w zwięzłej formie. 
W konsekwencji błogosławieństwo relacji międzyludzkiej wymaga, aby była ona ukierunkowana 
na przyjęcie i wyrażenie dobra, które jest jej obwieszczane i przekazywane.

W ten sposób dochodzimy do drugiej przyczyny: porządek, który czyni człowieka zdolnym do 
przyjęcia daru, jest stanowiony przez „plany Boga wpisane w stworzenie i w pełni objawione przez 
Chrystusa Pana”. Są to plany, którym nie odpowiadają „związki, także stałe związki partnerskie, 
które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem”, to znaczy „poza nierozerwalnym 
związkiem mężczyzny i kobiety otwartym sam w sobie na przekazywanie życia”. Tak to ma miej-
sce w przypadku związków między osobami tej samej płci. Ale nie chodzi tu tylko o nie, jak gdyby 
problem dotyczył tylko takich związków, ale o każdy związek, który pociąga za sobą praktykowa-
nie seksualności poza małżeństwem, co jest niedozwolone z moralnego punktu widzenia, zgodnie 
z tym, czego naucza nieprzerwanie Urząd Nauczycielski Kościoła.

Chodzi o władzę, której Kościół nie posiada, ponieważ nie może on rozporządzać Bożymi za-
mysłami, które w przeciwnym razie zostałyby zignorowane i zanegowane. Kościół nie jest arbitrem 
tych planów i prawd życiowych, które one wyrażają, ale ich wiernym interpretatorem i głosicielem.

Trzeci powód wynika z błędu, w który łatwo można wpaść, polegającego na przyrównaniu 
błogosławieństwa związków osób tej samej płci do błogosławieństwa związków małżeńskich. Ze 
względu na powiązanie, jakie istnieje między błogosławieństwami osób a sakramentami, błogo-
sławieństwo takich związków mogłoby w pewien sposób stanowić „naśladowanie lub analogiczne 
odniesienie do błogosławieństwa zaślubin”, udzielanego mężczyźnie i kobiecie jednoczącym się 
w sakramencie małżeństwa. Byłoby to niewłaściwe i wprowadzające w błąd.

Z powyższych względów „błogosławieństwo związków homoseksualnych nie może być uznane 
za dozwolone”. To oświadczenie nie zaprzecza w żaden sposób ludzkiemu i chrześcijańskiemu sza-
cunkowi, z jakim Kościół traktuje każdą osobę. Dlatego odpowiedź na dubium „nie wyklucza udzie-
lania błogosławieństwa pojedynczym osobom o skłonnościach homoseksualnych, które przejawiają 
pragnienie życia w wierności objawionym planom Bożym, tak jak wykłada je nauczanie Kościoła”.

Ks. Tomasz Atłas – powołany do pracy w Kongregacji Ewangelizacji Narodów (12.04.2021) 

Kongregacja Ewangelizacji Narodów
Prot. 1097/21

KARDYNAŁ PREFEKT 
Przewodniczący Najwyższego Komitetu Papieskich Dzieł Misyjnych 

niniejszym pismem mianuje

Ks. Prałata Tomasza ATŁASA 
z duchowieństwa diecezji tarnowskiej w Polsce,

„Adeptem Sekretariatu 2. Klasy”, na 7. poziomie funkcji w Papieskim Dziele Świętego Piotra Apo-
stoła, na okres próbny jednego roku, począwszy od 15 maja 2021 r., ze wszystkimi odnośnymi wy-
maganiami i wynagrodzeniami, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Ogólnym Kurii Rzymskiej.

Podczas okresu próbnego dana osoba jest zaszeregowana na poziomie wynagrodzenia o stopień 
bezpośrednio niższy od tego, na który jest przeznaczona do zatrudnienia, zgodnie z przepisami art. 
19 § 3 wyżej wymienionego Regulaminu.
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Niniejsze pismo przekazuje się Ks. Prałatowi Tomaszowi Atłasowi do jego wiadomości i sto-
sowania się. 

 Z siedziby Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 12 kwietnia 2021 r.

+ Luis Antonio Kard. Tagle  
KARDYNAŁ PREFEKT

+ Giovanni Pietro DAL TOSO 
Przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Przewodniczących 
Konferencji Episkopatów na temat nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (1.05.2021)

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Prot. N. 133/21

Z Watykanu, 1 maja 2021, Św. Józefa Rzemieślnika
Eminencjo/Ekscelencjo,

w sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia św. Józefa jako Patrona Kościoła powszechnego, Ojciec 
Święty ogłosił List Apostolski Patris corde, którego celem było „wzbudzenie większej miłości dla 
tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naślado-
wania jego cnót i jego zaangażowania.”

W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 
r. przez Stolicę Apostolską (por. „Acta Apostolicae Sedis” 1 [1909] 290-292), włączając do niej 
siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi Papieży, którzy rozważali aspekty postaci Patrona 
Kościoła powszechnego. Są one następujące: «Custos Redemptoris» (por. św. Jan Paweł II, Adhor-
tacja Apostolska Redemptoris custos); «Serve Christi» (por. św. Paweł VI, homilia z 19.03.1966, 
cytowana w Redemptoris custos nr 8 i Patris corde nr 1); «Minister salutis» (św. Jan Chryzostom, 
cytowany w Redemptoris custos, nr 8); «Fulcimen in diffìcultatibus» (por. Franciszek, List Apostol-
ski Patris corde, Wstęp); «Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, nr 5).

Nowe wezwania zostały przedstawione Ojcu Świętemu Franciszkowi, który zatwierdził ich 
włączenie do Litanii do Św. Józefa, zgodnie z tekstem załączonym do niniejszego Listu.

Zadaniem Konferencji Episkopatów będzie zarządzenie przekładu Litanii na języki narodowe 
podlegające ich kompetencji oraz jego opublikowanie; przekłady te nie wymagają potwierdzenia 
Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z roztropnym osądem Konferencje Episkopatów będą mogły również 
włączyć do Litanii inne wezwania, poprzez które w ich krajach oddaje się w sposób szczególny 
cześć św. Józefowi, z zachowaniem rodzaju literackiego oraz we właściwym miejscu.

Przekazując z radością Waszej Eminencji/Ekscelencji to rozporządzenie do wiadomości i wpro-
wadzenia w życie, przekazuję wyrazy mojego uszanowania i oddania w Panu.

+ Artur Roche 
Arcybiskup Sekretarz

Ks. Konrad Maggioni S.M.M. 
Podsekretarz
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Dokument Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów dotyczący procesu synodalnego 
(21.05.2021) 

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”  
XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów  

Dokument dotyczący procesu synodalnego

Prezentacja programu synodalnego zatwierdzonego przez Ojca Świętego Franciszka podczas audien-
cji udzielonej Kardynałowi Sekretarzowi Generalnemu Synodu Biskupów dnia 24 kwietnia 2021 roku. 

1. „Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. To, 
czego domaga się od nas Pan, w pewnym sensie jest już w całości zawarte w słowie «synod». Po-
dążanie razem – wierni, pasterze, Biskup Rzymu – to idea łatwa do wyrażenia słowami, ale nie jest 
takie proste realizowanie tego w praktyce” (Przemówienie Ojca Świętego Franciszka dla upamięt-
nienia 50. rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów, 17 października 2015). Z tego powodu najbliż-
sze Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów będzie miało za temat: „Ku Kościołowi 
synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. 

2. Faktycznie synodalność prowadzi nas na nowo do samej istoty Kościoła, do jego rzeczy-
wistości konstytutywnej, i ukierunkowuje się na ewangelizację. Jest to eklezjalny sposób bycia 
i proroctwo dla dzisiejszego świata. „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu człon-
ków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystu-
sem” (1 Kor 12,12). Święty Augustyn nazywa to Chrystusem całkowitym (por. Kazanie 341), głowa 
i członki w jedności niepodzielnej, nierozerwalnej. Tylko z jedności w Chrystusie – Głowie nabiera 
znaczenia różnorodność członków ciała, która ubogaca Kościół, przezwyciężając wszelkie pokusy 
uniformizacji. Wychodząc od tej jedności w różnorodności z mocą Ducha Świętego, Kościół jest 
wezwany do otwierania dróg i jednocześnie do wyruszenia samemu w drogę. 

3. Synod Biskupów jest punktem zbieżnym dynamiki wzajemnego słuchania w Duchu Świę-
tym, realizowanego na wszystkich poziomach życia Kościoła (por. Przemówienie Ojca Świętego 
Franciszka dla upamiętnienia 50. rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów, 17 października 2015). 
Nie jest to tylko wydarzenie, ale proces, który angażuje w synergii Lud Boży, Kolegium Biskupów 
i Biskupa Rzymu, każdego zgodnie ze swoją funkcją (por. Przemówienie kard. Mario Grecha do 
Ojca Świętego na Konsystorzu do spraw kreowania nowych kardynałów, 28 listopada 2020). 

PROGRAM CELEBRACJI SYNODU
4. Zważywszy, że Kościoły partykularne, w których istnieje i z których składa się jeden i jedyny 

Kościół katolicki, przyczyniają się efektywnie do dobra całego ciała mistycznego, które jest także 
ciałem Kościołów (por. Lumen gentium 23), integralny proces synodalny urzeczywistni się w spo-
sób autentyczny, tylko wtedy, gdy zaangażują się w niego Kościoły partykularne. A autentyczne 
zaangażowanie Kościołów partykularnych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uczestniczą w nim 
także pośrednie organy synodalności, to znaczy Synody katolickich Kościołów wschodnich, Rady 
i Zgromadzenia Kościołów sui iuris oraz Konferencje Episkopatu, z ich przejawem krajowym, 
regionalnym i kontynentalnym. 

5. W związku z tym proces synodalny rozpocznie się uroczystym otwarciem i będzie przebiegać 
w trzech fazach:

5.1. OTWARCIE SYNODU: październik 2021
Będzie miało miejsce zarówno w Watykanie, jak i w każdym Kościele partykularnym. 
5.1.1. Otwarcie z Ojcem Świętym w Watykanie: 9-10 października 2021. 

a. Moment spotkania/refleksji 
b. Moment modlitwy/celebracji (Eucharystia) 

5.1.2. Otwarcie w Kościołach partykularnych: niedziela 17 października 2021. 
Proponuje się ten sam schemat, pod przewodnictwem właściwego biskupa diecezjalnego: 
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c. Moment spotkania/refleksji 
d. Moment modlitwy/celebracji (Eucharystia) 

5.2. ETAP W KOŚCIOŁACH PARTYKULARNYCH I INNYCH STRUKTURACH EKLE-
ZJALNYCH: październik 2021 – kwiecień 2022

Celem tego etapu jest konsultacja Ludu Bożego (por. Episcopalis Communio, 5,2), aby proces 
synodalny urzeczywistniał się w słuchaniu wszystkich ochrzczonych, będących podmiotem sensus 
fidei nieomylnych in credendo. 

W celu ułatwienia konsultacji i uczestnictwa wszystkim, przedstawiamy następujący program: 

SEKRETARIAT GENERALNY SYNODU:
5.2.1. Sekretariat Generalny Synodu roześle Dokument Przygotowawczy wraz z kwestionariu-

szem i Vademecum zawierającym propozycje przeprowadzenia konsultacji w każdym Kościele 
partykularnym. 

5.2.2. Dokument zostanie przesłany również do dykasterii Kurii Rzymskiej, do Unii Przełożo-
nych Wyższych [Zakonów Męskich i Żeńskich], do innych unii/federacji życia konsekrowanego, 
do międzynarodowych ruchów świeckich i uniwersytetów/wydziałów teologicznych. 
KOŚCIOŁY PARTYKULARNE I KONFERENCJE EPISKOPATÓW LUB ODPOWIADAJĄCE 
IM ORGANY: 

5.2.3. Każdy biskup mianuje diecezjalną osobę odpowiedzialną (zespół) za konsultacje synodalne, 
która mogłaby pełnić rolę punktu odniesienia i łącznika z Konferencję Episkopatu, i która by towa-
rzyszyła konsultacjom w Kościele partykularnym na każdym ich etapie (Przed październikiem 2021).

5.2.4. Każda Konferencja Episkopatu (lub odpowiadający jej organ) mianuje z kolei osobę od-
powiedzialną (zespół), która mogłaby pełnić rolę referenta i łącznika tak z odpowiedzialnymi die-
cezjalnymi, jak i z Sekretariatem Generalnym Synodu. (Przed październikiem 2021). 

KOŚCIOŁY PARTYKULARNE:
5.2.5. Konsultacja w Kościołach partykularnych odbywać się będzie za pośrednictwem orga-

nów uczestniczących przewidzianych prawem, nie wykluczając innych form, uznanych za stosow-
ne, aby konsultacje były rzeczywiste i efektywne (por. Episcopalis Communio, 6). 

5.2.6. Konsultacja Ludu Bożego w każdym Kościele partykularnym zakończy się Zebraniem 
presynodalnym, które będzie momentem kulminacyjnym rozeznawania diecezjalnego. 

5.2.7. Po zakończeniu etapu diecezjalnego, każdy Kościół partykularny prześle swój wypraco-
wany dokument (contributi) do Konferencji Episkopatu w terminie ustalonym przez swoją Kon-
ferencję Episkopatu. W Kościołach Wschodnich wypracowany dokument będzie przesyłany do 
odpowiadających im organów. 

KONFERENCJE EPISKOPATÓW LUB ODPOWIADAJĄCE IM ORGANY: 
5.2.8. Rozpocznie się okres rozeznawania przez pasterzy zebranych na zgromadzeniu (Konfe-

rencja Episkopatu), którzy są proszeni o wsłuchanie się w to, co Duch Święty wzbudzi w powie-
rzonych im Kościołach. 

5.2.9. W procesie redakcji syntezy będą również uczestniczyć: osoba odpowiedzialna z ra-
mienia Konferencji Episkopatu za to, co odnosi się do procesu synodalnego ze swoim zespołem, 
jak również przedstawiciele wybrani do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu 
w Rzymie, po ratyfikacji przez Ojca Świętego. 

5.2.10. Synteza zostanie przesłana do Sekretariatu Generalnego Synodu. Przesyłane będą rów-
nież uwagi każdego Kościoła partykularnego (Przed kwietniem 2022).

INNE WYPRACOWANE DOKUMENTY: 
5.2.11. Będą również przyjmowane dokumenty wypracowane przez Dykasterie Kurii Rzym-

skiej, Uniwersytety/Wydziały Teologiczne, Unie Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich 
i Żeńskich (USG/UISG), inne unie/federacje życia konsekrowanego oraz międzynarodowe ruchy 
świeckich (Przed kwietniem 2022). 
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SEKRETARIAT GENERALNY SYNODU: 
5.2.12 Sekretariat Generalny Synodu przystąpi do opracowania pierwszego Instrumentum La-

boris. (Przed wrześniem 2022). 
5.2. ETAP KONTYNENTALNY: wrzesień 2022 – marzec 2023 
Celem tego etapu jest dialog na poziomie kontynentalnym na temat tekstu pierwszego Instrumentum 

laboris, dokonując kolejnego aktu rozeznawania w świetle specyfiki kulturowej każdego kontynentu. 

SEKRETARIAT GENERALNY SYNODU: 
5.3.1. Sekretariat Generalny Synodu opublikuje i roześle pierwsze Instrumentum Laboris. (We 

wrześniu 2022). 

MIĘDZYNARODOWE ZEBRANIA KONFERENCJI EPISKOPATÓW: 
5.3.2. Każde Międzynarodowe Zgromadzenie Konferencji Episkopatów wyznaczy z kolei oso-

bę, która będzie mogła pełnić funkcję osoby kontaktowej i łącznika zarówno z Konferencjami Epi-
skopatów, jak i z Sekretariatem Generalnym Synodu. (Przed wrześniem 2022). 

5.3.3. Rozeznawanie presynodalne w zgromadzeniach kontynentalnych. Należy ustanowić kry-
teria uczestnictwa biskupów rezydencjalnych i innych członków Ludu Bożego. 

5.3.4. Zgromadzenia zakończą się zredagowaniem dokumentu końcowego, który zostanie prze-
słany do Sekretariatu Generalnego Synodu. (W marcu 2023). 

INNE WYPRACOWANE DOKUMENTU:
5.3.5. Równocześnie z presynodalnymi spotkaniami na szczeblu kontynentalnym, zaleca się, 

aby odbywały się również międzynarodowe zgromadzenia specjalistów, którzy mogą przesyłać 
swoje wypracowane dokumenty do Sekretariatu Generalnego Synodu (w marcu 2023). 

SEKRETARIAT GENERALNY SYNODU: 
5.3.6. Sekretariat Generalny Synodu przystąpi do redakcji drugiego Instrumentum Laboris. 

(Przed czerwcem 2023). 
5.4. ETAP KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO: październik 2023
5.4.1. Sekretariat Generalny Synodu prześle drugie Instrumentum laboris do uczestników Zgro-

madzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 
5.4.2. Celebracja Synodu Biskupów w Rzymie, zgodnie z procedurami ustalonymi w Konstytu-

cji Apostolskiej Episcopalis Communio (Październik 2023) 

*******

6. Sformułowanie różnych etapów procesu synodalnego pozwala na rzeczywiste wysłuchanie Ludu 
Bożego, a jednocześnie na zaangażowanie wszystkich biskupów na różnych poziomach życia kościelne-
go (Kościoły partykularne, Konferencje Episkopatów lub odpowiadające im organy, Zebrania Między-
narodowe Konferencji Episkopatów). Zapewnia się w ten sposób uczestnictwo wszystkich w procesie 
synodalnym i nabiera formy realizacja zasady kolegialności w ramach realizacji synodalności, w per-
spektywie podkreślonej przez papieża Franciszka z okazji 50. rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów. 

7. W duchu współpracy, Sekretariat Generalny Synodu jest do dyspozycji, by wyjaśniać lub towa-
rzyszyć w każdym momencie tego procesu synodalnego, który musi być w swej istocie duchowym 
wydarzeniem rozeznawania. „Jeden wysłuchuje innych; a wszyscy wsłuchują się w Ducha Świętego” 
(Przemówienie Ojca Świętego Franciszka dla upamiętnienia 50. rocznicy ustanowienia Synodu Bi-
skupów, 17 października 2015). 

Mario Card. Grech  
Sekretarz Generalny 

Watykan, 21 maja 2021 r.
(tłum. z języka włoskiego o. S. Tasiemski OP / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)
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Abp Stanisław Budzik – członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (22.06.2021)

Sekretariat Stanu

Papież Franciszek 
na okres pięciu lat włączył Przewielebnego Arcybiskupa

Stanisława Budzika 

w poczet członków Kongregacji Edukacji Katolickiej.

To podaje się do wiadomości tegoż Przewielebnego Arcybiskupa Budzika, aby w odpowiedni spo-
sób był bardziej pewny tej sprawy i aby postępował zgodnie z jej wymogami. 

Z Pałacu Watykańskiego, dnia 22 miesiąca czerwca 2021 roku.

Piotr Kard. Parolin 
Sekretarz Stanu

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Ks. prof. Marek Jagodziński – członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (27.07.2021) 

Sekretariat Stanu

Papież 
FRANCISZEK

Włączył na okres pięciu lat w poczet członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej  
 Wielebnego Księdza

MARKA JAGODZIŃSKIEGO

To podaje się do wiadomości tegoż Wielebnego Księdza Jagodzińskiego, by wiedział o tej sprawie 
i aby postępował zgodnie z przepisami odnośnie do tej sprawy.

Z Pałacu Watykańskiego, dnia 27 miesiąca lipca roku 2021.

Pietro Kard. Parolin 
Sekretarz Stanu

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Dekret Penitencjarii Apostolskiej ws. rozszerzenia na cały listopad 2021 
odpustów zupełnych za wiernych zmarłych (27.10.2021) 

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pa-
sterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 
2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. 
N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały 
przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postano-
wienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w sy-
nowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.
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Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.

Kard. Mauro Piacenza 
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel 
Regens

Komunikat Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów  
ws. przedłużenia terminu pierwszego etapu drogi synodalnej (29.10.2021)

Liczne wiadomości, które otrzymaliśmy w tych pierwszych tygodniach drogi synodalnej od Kon-
ferencji Episkopatów, diecezji i eparchii są istotną zachętą dla zaangażowanych w celebrowanie 
pierwszej fazy procesu synodalnego w Kościele, którego tematem jest „Ku Kościołowi synodalne-
mu: komunia, uczestnictwo i misja”, na którą składają się konsultacje z ludem Bożym. Jesteśmy 
prawdziwie wdzięczni za to wszystko.

W tym okresie wielokrotnie i z różnych stron docierały do nas prośby o przedłużenie czasu 
trwania pierwszej fazy drogi synodalnej, aby zapewnić ludowi Bożemu większą możliwość auten-
tycznego doświadczenia słuchania i dialogu.

Świadomi, że Kościół synodalny jest Kościołem słuchającym, uznając, że ten pierwszy etap 
jest kluczowy na drodze synodalnej i oceniając te prośby, poszukując zawsze dobra Kościoła, Rada 
Zwyczajna Synodu Biskupów postanowiła przedłużyć do 15 sierpnia 2022 r. termin przedstawienia 
syntez konsultacji przez Konferencje Episkopatów, Katolickie Kościoły Wschodnie sui iuris i inne 
jednostki kościelne.

Watykan, 29 października 2021 r.

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. obchodów 
wspomnienia dowolnego bł. Stefana Wyszyńskiego 28 maja we wszystkich diecezjach  

w Polsce (2.12.2021) 

Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów 
Prot. N. 619/21

DLA POLSKI

Na prośbę Jego Ekscelencji Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną listem z dnia 23 listopada 2021, na mocy 
uprawnień udzielonych tejże Kongregacji przez Ojca świętego FRANCISZKA, z radością pozwa-
lamy, aby celebracja błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa, mogła zostać umieszczona 
w Kalendarzu własnym diecezji Polski pod dniem 28 maja w stopniu wspomnienia dowolnego 
odprawianego corocznie. Co zaś się tyczy tekstów liturgicznych ku czci tegoż Błogosławionego, 
to niechaj będą używane te, które już zostały zatwierdzone do użytku Archidiecezji Warszawskiej 
(por. Prot. N. 141/20, z dnia 2 października 2020 roku) i dołączone do tegoż Dekretu.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.
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Z pałacu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 2 grudnia 2021 r.

+ Artur Roche 
Prefekt

+ Wiktor Franciszek Viola, O.F.M. 
Arcybiskup Sekretarz 

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Teksty liturgiczne na wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa 

Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów 
Prot. N. 141/20

WARSZAWSKA

Tekst łaciński i polski modlitwy kolekty oraz drugiej Lekcji dla Godziny Czytań Liturgii Godzin ku 
czci przyszłego błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa,

Zatwierdzony,

Z pałacu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 2 miesiąca października 
2020 r., we wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.

+ Artur Roche 
Arcybiskup Sekretarz

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BISKUPA

Msza wspólna o biskupach.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza do-
brego i mężnego; spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, 
wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania wspólne o pasterzach.

PIERWSZE CZYTANIE

Poza okresem wielkanocnym:
Jr 1, 4-9: Pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę

W okresie wielkanocnym:

Dz 2, 17-18a. 28-32. 36: Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem
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PSALM RESPONSORYJNY

Ps. 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R. por. 8a i 9a)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

J 10, 14
EWANGELIA

J 10, 11-16: Dobry pasterz oddaje życie za owce. 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Wstąpił do seminarium duchownego 
we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 1946 roku został mianowany 
biskupem diecezji lubelskiej, zaś w roku 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszaw-
skim oraz Prymasem Polski. Przez ponad trzy lata był więziony przez ówczesne władze komu-
nistyczne, które prowadziły jawną walkę z Kościołem. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II 
i roztropnie wprowadzał jego decyzje w Kościele polskim. Zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 
roku i został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej.

Teksty wspólne o pasterzach.

GODZINA CZYTAŃ

II CZYTANIE

Z homilii bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa

(Homilia wygłoszona podczas obchodów Millennium Chrztu Polski, 
24 czerwca 1966 roku: 

Dzieła zebrane, t. XVII, Warszawa 2016, 201-207)

Naród ochrzczony patrzący w jutro

Oto naród ochrzczony na przestrzeni swoich dziejów dziś patrzący w jutro. Na swą wyprawę 
w wiary nowe tysiąclecie bierze on ze zdobyczy dziejowych Kościoła dwudziestu wieków i z mi-
lenijnego Kościoła w Polsce, czerpie z myśli soborowych i z bogactw Wielkiej Nowenny. Jako 
wyposażenie na przyszłość bierze naukę o wysokiej godności każdego człowieka, wspaniałego czy 
sponiewieranego, potężnego czy nieudolnego, wraz ze wskazaniem: „Będziesz miłował bliźniego 
swego”. I to każdego! Tego, co ma serdeczne oczy i tego, który ma oczy szklane. Tego, co ma żar 
w piersi i tego, co nosi w piersi kamień. Tego, który ma ku tobie wyciągniętą braterską dłoń i tego, 
który cię dźga oczyma. Każdego! Bóg nie tworzy granic, nie przeprowadza ich między ludźmi, ale 
mówi: „Będziesz miłował bliźniego swego, jak samego siebie” 

Bazując miłość w Źródle, które nie wygasa – w Sercu Boga, który jest Miłością, masz stamtąd 
czerpać jak kwiat wodę i masz się uśmiechać miłością do wszystkich: do tych, co cię miłują i do 
tych, którzy cię nienawidzą. Jak poucza Apostoł: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj”. Nie daj się sprowokować. Zachowaj spokój. Uszanuj nawet tego, który cię nienawidzi, 
bo tak czyniąc, „węgli żarzących” nasypiesz na głowę przeciwnika. Ciągle was pouczam, że ten 
zwycięża, choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten 
ostatni przegrał. Kto nienawidzi – przegrał! Kto mobilizuje nienawiść – przegrał! Kto walczy z Bo-
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giem Miłości – przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – ten, kto miłuje, 
przebacza, kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich.

Ze swojego doświadczenia dwudziestu wieków Kościół wydobył potężną naukę o godności czło-
wieka, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi. Dopiero wte-
dy zrozumiemy, co Kościół wnosi w wiary nowe tysiąclecie. Ten, kto zamknął się w nienawiści, już 
się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże, 
spojrzał ku wszystkim dzieciom Bożym bez wyjątku i powiedział: Przyjacielu! Bracie! Mój bracie 
nieszczęśliwy, ale jednak – bracie! Wszędzie słowo „panie” zamienimy na słowo „bracie”. To słowo 
będzie wszczepione w serce, które miłuje. Matko Pięknej Miłości! Weź w opiekę naród cały, który 
żyje dla Twej chwały! Weź do swojego macierzyńskiego Serca cały naród, każde serce i każdą duszę, 
każde dzieciątko, każde dziewczę i młodzieńca, każdą matkę i każdego ojca! Tak gorąco pragnęliby-
śmy wyjść z tej świątyni odmienieni, nowi, inni, bo idziemy w wiary nowe tysiąclecie.

Dzieci najmilsze! Oto przed wami wasz biskup, biskup Warszawy, „miasta niezwyciężonego”, 
nieustraszonego, które jest kuźnią nowych dni i nowych czasów – da Bóg – lepszych, miasta niespo-
kojnego i uspokajającego, w którym śmierć i życie zwarły się w straszliwym pojedynku. A jednak 
zwyciężył Chrystus i zwycięża nadal, bo jest Ojcem przyszłego wieku dla Warszawy, dla diecezji, 
dla Polski i dla świata. Matko! Jeżeli heroiczna wiara jest słabością, to mi ja przebacz, bo ją mam! 
Tą heroiczną wiarą korzę się przed Tobą, Pańska Służebnico, prosząc pokornie, abyś mnie nauczyła 
tak służyć ludowi mojemu, jak to czynił Twój Syn, który przyjął postać Sługi i powiedział: „Kto 
chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą wszystkich”. Składamy u Twoich stóp, Służebni-
co Pańska, nasze życie, serca, umysły i wole, wszystko co mamy i co kochamy, prosząc: naucz nas 
służyć w pokorze i w miłości jedni drugim. To będzie nasze największe zwycięstwo, dar i wyposa-
żenie na wiary nowe tysiąclecie.

RESPONSORIUM 2 Tm 4, 2. 5; por. Dz 20, 28

W. Głoś naukę, † nastawaj w porę i nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpli-
wością, ilekroć nauczasz. * Czuwaj we wszystkim, wykonaj dzieło ewangelisty.
K. Uważaj na całe stado, nad którym Duch Święty cię ustanowił biskupem, kieruj Kościołem Bo-
żym. W. Czuwaj we wszystkim.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza 
dobrego i mężnego; spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, 
wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą o zgodę na obchody 

wspomnienia dowolnego bł. Stefana Wyszyńskiego 28 maja we wszystkich diecezjach w Polsce 
(23.11.2021)

SEP - D/ 6.5-25 (1)

Warszawa, 23 listopada 2021

Czcigodny Księże Arcybiskupie,
Po beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się w Warszawie 12 września 2021 r., 

wszyscy biskupi diecezjalni Konferencji Episkopatu Polski, podczas 390. Zebrania Plenarnego 
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Konferencji Episkopatu, które odbyło się w Częstochowie w dniach 18-19 listopada 2021 r., wy-
razili swoje jednomyślne poparcie na wprowadzenie jego wspomnienia we wszystkich diecezjach 
Polski, z uwzględnieniem postanowień norm dotyczących własnych kalendarzy („Notyfikacja do-
tycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych” nr 1, 9 i 7; instrukcja 
„Calendaria particularia” nr 8 i 14).

Nowy Błogosławiony, będąc Prymasem Polski od 1948 roku aż do śmierci, uważany jest za 
prawdziwego ojca całego narodu polskiego, którego nie opuścił, gdy ten stawiał czoła najtrudniej-
szym chwilom próby wiary i nadziei. W przypadku tego Błogosławionego można bez wątpienia 
powiedzieć, że jego cześć w sposób naturalny rozszerza się nie tylko na Archidiecezję Warszawską, 
ale także na cały obszar Polski, dla której jego działalność apostolska i nauczanie, razem z jego 
przykładem wiary, mają dziś ogromne znaczenie, będąc także ważną częścią historii naszej religii 
(por. instr. „Calendaria particularia” nr 14).

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zwracam się z prośbą do Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów o wprowadzenie do kalendarza liturgicznego Kościoła w Polsce, w dniu 28 
maja, wspomnienia ad libitum bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, z pozwoleniem na użycie tekstów 
liturgicznych już zatwierdzonych przez Kongregację dla Archidiecezji Warszawskiej (Prot. N. 141/20).

Chętnie korzystam z okazji, aby przekazać Jego Ekscelencji moje wyrazy szacunku i posłu-
szeństwa w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja  
Ksiądz Arcybiskup Arthur ROCHE 
Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
(tłum. z języka włoskiego Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Przewodniczących 
Konferencji Biskupów na temat obrzędu ustanowienia katechetów (3.12.2021)

Kongregacja ds. Kultu Bożego 
 i Dyscypliny Sakramentów

LIST 
DO PRZEWODNICZĄCYCH KONFERENCJI BISKUPÓW 
NA TEMAT OBRZĘDU USTANOWIENIA KATECHETÓW

Wasza Eminencjo/Ekscelencjo,
Papież Franciszek wypowiedział się w dwóch Listach Apostolskich w formie „Motu Proprio” na 

temat posług ustanowionych. Pierwszy z nich, Spiritus Domini z 10 stycznia 2021 r., zmodyfikował kan. 
230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczący dostępu osób płci żeńskiej do ustanowionej posługi 
Lektoratu i Akolitatu. Drugi, Antiquum ministerium z 10 maja 2021 r., ustanowił posługę Katechety.

Wypowiedzi Ojca Świętego, pogłębiające refleksję nad posługami, rozpoczętą przez św. Pawła 
VI Listem Apostolskim w formie „Motu Proprio” Ministeria quaedam z 15 sierpnia 1972 r., którym 
została odnowiona w Kościele łacińskim w Kościele łacińskim dyscyplina dotycząca pierwszej 
tonsury, święceń niższych i subdiakonatu - kierują ją w stronę przyszłości.

Opublikowanie Obrzędu Ustanowienia Katechetów, ze względu na to, że legem credendi lex 
statuat supplicandi[1], stwarza dodatkową okazję do refleksji nad teologią posług, aby powstała 
organiczna wizja odrębnych posług.
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Aby zaspokoić w miarę szybko potrzebę obrzędu ustanowienia, ta Editio typica, będąca częścią 
Pontyfikału Rzymskiego, zostaje opublikowana bez Praenotanda. 50. rocznica Ministeria quaedam 
(1972-2022) mogłaby być okazją do opublikowania Editio typica altera z tekstem Praenotanda.

Obecna Editio typica może być w szerokim zakresie przystosowana przez Konferencje Episko-
patu, których zadaniem jest zdefiniowanie profilu i roli katechetów, zaproponowanie im odpowied-
nich programów formacyjnych, formowanie wspólnot, aby rozumiały ich posługę.[2] Przystosowa-
nie to musi być zgodne z rozporządzeniami zawartymi w ogólnym Dekrecie wykonawczym Motu 
Proprio Magnum Principium[3], aby uzyskać confirmatio lub recognitio Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Obecny list, który towarzyszy opublikowaniu Editio typica Obrzędu Ustanowienia Katechetów, 
pragnie wnieść wkład w refleksję Konferencji Episkopatów, przedstawiając kilka wskazań odno-
śnie do posługi Katechety, do koniecznych wymagań, do sprawowania obrzędu ustanowienia.

I. Posługa Katechety

1. Posługa Katechety jest „stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpa-
sterskich rozeznanych przez Ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na sposób świecki, zgodnie 
z samą naturą tejże posługi”[4] - jest ona szeroka i zróżnicowana.

2. Przede wszystkim należy podkreślić, że chodzi o posługę świecką, której fundamentem jest 
wspólna kondycja ochrzczonych i królewskie kapłaństwo otrzymane w Sakramencie Chrztu i jest 
ona zasadniczo różna od posługi święceń, którą otrzymuje się w Sakramencie Święceń.[5]

3. “Stałość” posługi Katechety jest analogiczna do stałości innych posług ustanowionych. Okre-
ślenie tej posługi jako stałej, wyrażając fakt, że w Kościele jest ona „stale” obecna, oznacza również 
uznanie, że świeccy, którzy mają odpowiedni wiek i spełniają wymagania określone dekretem Kon-
ferencji Episkopatu, mogą być przyjęci na stałe (jak Lektorzy i Akolici)[6] do posługi Katechety 
– odbywa się to za pośrednictwem obrzędu ustanowienia, który nie może zatem być powtórzony. 
Jednakże wykonywanie posługi może i musi być uregulowane odnośnie do czasu trwania, zakresu 
i sposobu przez poszczególne Konferencje Episkopatów, stosownie do potrzeb duszpasterskich.[7]

4. Katecheci są na mocy Chrztu powołani do współodpowiedzialności w Kościele lokalnym za 
głoszenie i przekazywanie wiary, a pełnią tę rolę we współpracy z kapłanami i pod ich kierownic-
twem. „Katechizować, to znaczy w pewien sposób doprowadzić kogoś do przebadania Tajemnicy 
Chrystusa we wszystkich jej aspektach. (…) Jest to więc odkrywanie w Osobie Chrystusa całego 
odwiecznego planu Bożego, który w Niej się wypełnił. Jest to dążenie do zrozumienia znaczenia 
czynów i słów Chrystusa, oraz znaków dokonanych przez Niego, ponieważ zawierają one w sobie, 
a zarazem ukazują, Jego Tajemnicę. W tym znaczeniu ostatecznym celem katechezy jest doprowa-
dzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej 
z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczest-
nictwa w życiu Trójcy Świętej”.[8]

5. Cel ten obejmuje różne aspekty, a jego osiągnięcie wyraża się w różnorodnych formach, 
określonych przez potrzeby wspólnoty i rozeznanie Biskupów. Z tego powodu - aby uniknąć nie-
porozumień - należy pamiętać, że termin „katecheta” odnosi się do rzeczywistości różniących się 
od siebie w zależności od kontekstu eklezjalnego, w którym jest używany. Katecheci na terenach 
misyjnych różnią się od katechetów działających w Kościołach o bardzo dawnej tradycji. Ponadto 
również w poszczególnych doświadczeniach eklezjalnych kształtują się cechy i sposoby działania 
tak bardzo zróżnicowane, że trudno je opisać w sposób jednolity i syntetyczny.[9]

6. W wielkiej różnorodności form można w sposobach bycia Katechetami wyróżnić – nie w spo-
sób sztywny – dwa główne typy. Jedni z nich mają specyficzne zadanie prowadzenia katechezy, inni 
mają zadanie szersze, uczestniczą bowiem w różnych formach apostolatu, we współpracy z kapła-
nami, posłuszni ich kierownictwu. Konkretna rzeczywistość (Kościoły o bardzo dawnej tradycji; 
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Kościoły młode; rozległość terytorium; liczba kapłanów; organizacja duszpasterstwa…) decyduje 
o przyjęciu się jednego bądź drugiego typu.[10]

7. Należy zauważyć, że ze względu na to, iż posługa ta ma „dużą wartość powołaniową, która 
domaga się należytego rozeznania przez Biskupa”[11], a jej zakres zostaje zdefiniowany przez po-
szczególne Konferencje Episkopatów (oczywiście zgodnie z tym, co wyłożone jest w Antiquum mi-
nisterium), nie wszystkie osoby, które są nazywane „katechetami”, bo pełnią posługę katechetyczną 
lub są współpracownikami w duszpasterstwie, muszą być ustanawiane. 

8. Zaleca się, by nie byli ustanawiani Katechetami:
- ci, którzy są już na drodze prowadzącej do Święceń, szczególnie jeśli zostali już przyjęci do gro-

na kandydatów do diakonatu i kapłaństwa - jak zostało przypomniane, posługa Katechety jest posługą 
świecką, zasadniczo różną od posługi święceń, którą otrzymuje się w Sakramencie Święceń[12];

- bracia i siostry zakonne (niezależnie od tego, czy należą do Instytutów, których charyzmatem 
jest katecheza), chyba że pełnią rolę odpowiedzialnych we wspólnocie parafialnej lub koordynatorów 
działalności katechetycznej. Przypomina się, że w przypadku braku osób ustanowionych do posług 
mogą oni – jak wszyscy ochrzczeni – pełnić posługi de facto, właśnie na mocy Chrztu, który jest 
również fundamentem ich profesji zakonnej;

- ci, którzy pełnią posługę skierowaną wyłącznie do członków określonego ruchu kościelnego 
– funkcja ta, równie cenna, zostaje bowiem powierzona przez odpowiedzialnych za poszczególne 
ruchy kościelne, a nie - jak w przypadku posługi Katechety - przez Biskupa diecezjalnego na pod-
stawie jego rozeznania odnośnie do potrzeb duszpasterskich;

- ci, którzy uczą religii katolickiej w szkołach, chyba że wykonują jednocześnie inne zadania 
eklezjalne w służbie parafii lub diecezji.

9. Na uważną refleksję – którą z pewnością można będzie pogłębić przez przemyślenie na nowo 
w sposób harmonijny wszystkich posług ustanowionych jako całości – zasługuje przypadek osób, 
które towarzyszą w drodze inicjacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie wydaje się właściwe, by 
wszyscy oni byli ustanawiani jako Katecheci – jak już zostało przypomniane, posługa ta ma „dużą 
wartość powołaniową, która domaga się należytego rozeznania przez Biskupa”[13]. Absolutnie 
właściwe jest raczej, aby wszyscy oni otrzymywali na początku każdego roku katechetycznego 
publiczny mandat kościelny, którym zostaje im powierzona ta niezbędna funkcja.[14]

Nie wyklucza się, że niektóre z osób zajmujących się inicjacją, po właściwym rozeznaniu, 
otrzymają ustanowienie do posługi. Jednakże należy zadać sobie pytanie, ze względu na specyficz-
ny zakres każdej posługi, która z nich jest najbardziej odpowiednia – Lektora czy Katechety.

Obrzęd ustanowienia Lektorów mówi bowiem, że ich zadaniem jest wychowywanie dzieci i doro-
słych do wiary oraz prowadzenie ich do godnego przyjęcia Sakramentów[15]. Biorąc pod uwagę fakt, 
że zgodnie z bardzo dawną tradycją każda posługa jest związana bezpośrednio ze szczególnym oficjum 
w celebracji liturgicznej, rzeczą oczywistą jest, że proklamowanie Słowa w zgromadzeniu dobrze wyra-
ża posługę osoby, która towarzyszy w drodze inicjacji – ci, do których skierowane jest nauczanie kate-
chetyczne, widzieliby w Lektorze, który staje się głosem Słowa, liturgiczny wyraz jego posługi dla nich.

Gdyby natomiast tym, którzy zajmują się inicjacją, zostało powierzone - pod kierownictwem 
kapłanów – zadanie formacji lub odpowiedzialność za koordynowanie całej działalności kate-
chetycznej, wówczas wydawałoby się bardziej odpowiednie ustanowienie ich Katechetami.

Podsumowując – nie wszyscy, którzy przygotowują do inicjacji dzieci, młodzież i dorosłych, 
muszą być ustanawiani Katechetami; rozeznanie Biskupa może powołać niektórych z nich, zgodnie 
z ich zdolnościami i z potrzebami duszpasterskimi, do posługi Lektora lub Katechety.

10. Z uwagi na to, co zostało dotąd powiedziane, kandydaci do ustanowionej posługi Katechety 
– którzy muszą mieć zgromadzone uprzednio doświadczenie w dziedzinie katechezy[16] – mogą 
zatem być wybierani spośród tych osób, które w sposób bardziej konkretny pełnią posługę przepo-
wiadania – są oni wezwani do znajdowania skutecznych i spójnych form pierwszego głoszenia, aby 
potem towarzyszyć tym, którzy je przyjęli, na etapie właściwej inicjacji.

Odgrywana przez nich aktywna rola w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej dorosłych wyraża 
wagę ich posługi.[17] W fazie prekatechumenatu Katecheci współpracują z Pasterzami, Poręczy-
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cielami i Diakonami w znajdowaniu najbardziej spójnych form pierwszego głoszenia Ewangelii, 
uwrażliwiając na wiarę i nawrócenie; pomagają rozeznać zewnętrzne znaki dyspozycji osób, które 
chcą być dopuszczone do katechumenatu.[18] W tej fazie prowadzą stosowną katechezę, dostoso-
waną do roku liturgicznego i opartą na liturgiach Słowa, która prowadzi „katechumenów nie tylko 
do odpowiedniego poznania dogmatów i przykazań, ale również do głębokiego poznania tajemnicy 
zbawienia”.[19] „Katechetom naprawdę godnym i odpowiednio przygotowanym” Biskup powierza 
odmawianie mniejszych egzorcyzmów.[20]

Po wprowadzeniu katechumenów do Sakramentów inicjacji chrześcijańskiej Katecheci pozostają 
we wspólnocie jako świadkowie wiary, nauczyciele i mistagodzy, towarzyszący i pedagodzy, gotowi 
na wszelkie sposoby wspierać wiernych, aby dostosowywali swoje życie do otrzymanego chrztu.[21] 
Są oni również wzywani do znajdowania nowych i odważnych dróg głoszenia Ewangelii, które po-
zwolą wzbudzić i ożywić wiarę w sercach tych, którzy nie odczuwają już tej potrzeby.[22]

11. Jednakże dziedzina głoszenia i nauczania stanowi jedynie część działalności ustanowionych 
Katechetów – są oni bowiem powołani do współpracy z kapłanami w różnych formach apostolatu 
i pełnią pod kierownictwem duszpasterzy różnorodne funkcje. Aby przedstawić ich listę – choć 
niepełną – można wskazać przewodzenie modlitwie wspólnotowej, zwłaszcza liturgii niedzielnej 
w przypadku nieobecności kapłana lub diakona; posługę chorym; przewodzenie obrzędom pogrze-
bowym; formowanie innych Katechetów i kierowanie nimi; koordynowanie inicjatyw duszpaster-
skich; promocję ludzką zgodnie ze społecznym nauczaniem Kościoła; pomaganie ubogim; umac-
nianie relacji między wspólnotą i kapłanami.

12. Ten szeroki zakres i różnorodność funkcji nie powinny zaskakiwać - wykonywanie tej po-
sługi świeckiej wyraża w pełni następstwa bycia ochrzczonymi i - w szczególnej sytuacji braku 
stałej obecności kapłanów - jest uczestniczeniem w ich działalności duszpasterskiej. Stwierdza to 
Kodeks Prawa Kanonicznego[23], przewidując możliwość powierzenia osobie nie mającej święceń 
kapłańskich udziału w pieczy pasterskiej o parafię, zawsze pod kierownictwem kapłana. Należy za-
tem formować wspólnotę, aby nie widziała w Katechecie osoby zastępującej kapłana lub diakona, 
lecz wiernego świeckiego, który żyje swoim chrztem w owocnej współpracy i współodpowiedzial-
ności z kapłanami, aby ich opieka duszpasterska objęła wszystkich.[24]

13. Jest zatem zadaniem Konferencji Episkopatów jasne określenie profilu, roli i najodpowied-
niejszych form wypełniania posługi Katechetów na terytorium należącym do ich kompetencji, 
zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Antiquum ministerium. Muszą też zostać wypracowane od-
powiednie programy formacyjne dla kandydatów.[25] Na koniec należy też zatroszczyć się o przy-
gotowanie wspólnot, aby zrozumiały sens tej posługi.

II. Wymagania

14. Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest rozeznanie powołania do posługi Katechety na pod-
stawie oceny potrzeb wspólnoty i umiejętności kandydatów.[26] Mogą być dopuszczani do grona 
kandydatów mężczyźni i kobiety, którzy otrzymali sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i skiero-
wali do Biskupa diecezjalnego prośbę, napisaną i podpisaną w sposób wolny.

15. Opisując wymagania, Motu Proprio wyraża się w następujący sposób: „Dobrze jest, aby do 
ustanowionej posługi Katechety byli powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrza-
łości ludzkiej, biorący czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, zdolni do przyjmowania 
innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, którzy otrzymali należną formację biblijną, 
teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by 
mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy. Wymaga się, aby były to osoby wiernie współ-
pracujące z prezbiterami oraz diakonami, dyspozycyjne do wykonywania posługi tam, gdzie jest to 
konieczne, i inspirowane przez prawdziwy zapał apostolski”.[27]
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III. Celebracja

16. Posługa Katechety udzielana jest przez Biskupa diecezjalnego - lub przez kapłana przez 
niego delegowanego - za pomocą obrzędu liturgicznego De Institutione Catechistarum, promulgo-
wanego przez Stolicę Apostolską.

17. Posługa może być udzielana podczas Mszy św. lub liturgii Słowa Bożego.
18. Struktura obrzędu przewiduje – po liturgii Słowa – wezwanie (tekst ten nadaje się dobrze 

do przystosowania przez Konferencje Episkopatów w zależności od tego, jak zechcą określić rolę 
Katechetów); wezwanie do modlitwy; tekst błogosławieństwa; wręczenie krzyża.

* * *

Na zakończenie pragnę na nowo posłuchać z wami słów – jeszcze raz profetycznych – św. Paw-
ła VI z Adhortacji Apostolskiej Evangelii nuntiandi:

„Z wielką wewnętrzną radością obserwujemy rzeszę pasterzy, osób zakonnych i świeckich, któ-
rzy, powodowani gorliwością o przepowiadanie Chrystusa, usiłują skutecznie głosić Ewangelię 
w coraz odpowiedniejszy sposób. My popieramy to szerokie otwarcie w działaniu, jakie po tej linii 
i z taką troską podejmuje współczesny Kościół. Ta szeroka akcja dotyczy przede wszystkim rozmy-
ślania, a następnie usług kościelnych zdolnych przyczynić się do odmłodzenia i umocnienia jego 
dynamizmu w ewangelizacji. Bez wątpienia, obok funkcji nałożonych przez sakrament Kapłań-
stwa, na mocy których istnieją Pasterze i w szczególny sposób oddają się służbie na rzecz wspólno-
ty, Kościół uznaje jeszcze inne funkcje, które chociaż nie są związane ze święceniami kapłańskimi, 
to jednak przysposabiają do pełnienia szczególnego zadania w Kościele”.[28]

Maryi, Matce Kościoła, zawierzamy naszą posługę na rzecz budowania Królestwa.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3 grudnia 2021 r., wspo-

mnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana.

+ Arthur Roche 
Prefekt

(tłum. Dorota Swat)

[1] Por. Indiculus, cap. 8: Denz. n. 246 [ex n. 139]. Por. również Prosper z Akwitanii, De vocatione omnium 
gentium, 1,12: CSEL 97,104.

[2] Por. Franciszek, Antiquum ministerium, n. 9.
[3] Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Postquam Summus Pontifex. Dekret wyko-

nawczy dotyczący rozporządzeń kan. 838 Kodeksu Prawa Kanonicznego (22 października 2021 r.).
[4] Franciszek, Antiquum ministerium, n. 8.
[5] Por. Franciszek, Spiritus Domini.
[6] Por. Codex Iuris Canonici, kan. 230 § 1: „Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządze-

niem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu 
i akolitatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

[7] Por. Franciszek, Antiquum ministerium, n. 9.
[8] Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (16 października 1979 r.), n. 5, w: AAS 71 

(1979) 1281.
[9] Por. Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Przewodnik dla katechetów (3 grudnia 1993 r.), n. 4.
[10] Por. tamże.
[11] Franciszek, Antiquum ministerium, n. 8.
[12] Por. Franciszek, Spiritus Domini.
[13] Franciszek, Antiquum ministerium, n. 8.
[14] Por. Rytuał Rzymski, De Benedictionibus, editio typica 1984, nn. 361-377.
[15] Por. Pontyfikał Rzymski, De institutione Lectorum et Acholytorum, n. 4: „Lectores seu verbi Dei relatores 

effecti, adiutorium huic muneri praestabitis, et proinde peculiare officium in populo Dei suscipietis, et servitio fi-
dei, quae in verbo Dei radicatur, deputabimini. Verbum enim Dei in coetu liturgico proferetis, pueros et adultos in 
fide et ad Sacramenta digne recipienda instituetis, nuntiumque salutis hominibus, qui adhuc illud ignorant, annun-
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tiabitis. Hac via et vestro auxilio, homines ad cognitionem Dei Patris Filiique eius, Iesu Christi, quem ipse misit, 
pervenire poterunt et vitam assequi aeternam”.

[16] Por. Franciszek, Antiquum ministerium, n. 8.
[17] Por. Rytuał Rzymski, Ordo initiationis christianæ adultorum. Prænotanda, editio typica 1972, n. 48.
[18] Por. tamże, nn. 11.16.
[19] Por. tamże, n.19 § 1.
[20] Por. tamże, n. 44.
[21] Por. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, n. 113.
[22] Por. tamże, n. 41.
[23] Codex Iuris Canonici, kan. 517 § 2: „Gdyby, na skutek braku kapłanów, biskup diecezjalny doszedł do 

wniosku, że do współudziału w trosce o pasterzowanie parafii należy dopuścić diakona lub jakąś inną osobę nie 
mającą święceń kapłańskich, albo jakąś wspólnotę osób, to powinien ustanowić jakiegoś kapłana, który by posia-
dając władzę i uprawnienia proboszczowskie, kierował działalnością pasterską”.

[24] Por. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Christifideles laici (30 grudnia 1988 r.), n. 15; 
Benedykt XVI, Przemówienie na otwarcie zgromadzenia duszpasterskiego Diecezji Rzymskiej na temat: “Przy-
należność do Kościoła i współodpowiedzialność duszpasterska” (26 maja 2009 r.); Franciszek, Przemówienie do 
Włoskiej Akcji Katolickiej (3 maja 2014 r.).

[25] Por. Franciszek, Antiquum ministerium, n. 9.
[26] Por. tamże, n. 8.
[27] Tamże.
[28] Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975 r.), n. 73, w: AAS 68 (1976) 72-73.

Odpowiedzi na wątpliwości 
w sprawie niektórych postanowień Listu Apostolskiego 

w formie Motu proprio Traditionis Custodes papieża Franciszka (4.12.2021) 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 

DO PRZEWODNICZĄCYCH KONFERENCJI EPISKOPATÓW

Eminencjo/Ekscelencjo,
po opublikowaniu przez papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie Motu proprio Traditio-

nis custodes na temat używania ksiąg liturgicznych sprzed reformy Soboru Watykańskiego II, dotarły 
do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – która sprawuje władzę Stolicy Apostol-
skiej w sprawach należących do jej kompetencji (por. Traditionis custodes, nr 7) – różne prośby o wy-
jaśnienie jego właściwego zastosowania. Niektóre pytania były zgłaszane z różnych miejsc i z więk-
szą częstotliwością: dlatego po ich dokładnej ocenie, po poinformowaniu Ojca Świętego i uzyskaniu 
jego zgody, obecnie publikowane są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Tekst Motu proprio i towarzyszący mu list do wszystkich biskupów jasno wyrażają powody de-
cyzji papieża Franciszka. Pierwszym celem jest kontynuacja „nieustannego poszukiwania komunii 
kościelnej” (Traditionis custodes, Wstęp), co wyraża się uznaniem w księgach liturgicznych pro-
mulgowanych przez Świętych Papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Wa-
tykańskiego II, jedyny wyraz lex orandi Rytu rzymskiego (por. Traditionis custodes, nr 1). W tym 
kierunku chcemy podążać i taki jest sens odpowiedzi, które tutaj publikujemy: każda przepisana 
norma ma zawsze za jedyny cel strzeżenie daru jedności kościelnej, idąc razem, z przekonaniem 
umysłu i serca, w kierunku wskazanym przez Ojca Świętego.

Przykro jest patrzeć, jak najgłębsza więź jedności – uczestnictwo w jednym łamanym Chlebie, 
którym jest Jego Ciało złożone w ofierze, aby wszyscy stanowili jedno (por. J 17,21) – staje się 
przyczyną podziału: jest zadaniem Biskupów, „z Piotrem i pod zwierzchnictwem Piotra” (cum Pe-
tro et sub Petro), zachować komunię, warunek konieczny – przypomina nam o tym apostoł Paweł 
(por. 1 Kor 11,17-34) – aby uczestniczyć w uczcie eucharystycznej.
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Jeden fakt jest niezaprzeczalny: Ojcowie soborowi czuli pilną potrzebę reformy, aby prawda ce-
lebrowanej wiary ukazywała się coraz bardziej w całym swoim pięknie, a Lud Boży wzrastał w peł-
nym, czynnym i świadomym udziale w celebracji liturgicznej (por. Konstytucja o liturgii świętej, 
nr 14), która jest aktualizacją historii zbawienia, pamiątką Paschy Pana, naszej jedynej nadziei.

Jako Pasterze nie możemy poddawać się jałowym polemikom, zdolnym jedynie do tworzenia po-
działów, w których rytualny fakt jest często wykorzystywany przez wizje ideologiczne. Wszyscy jeste-
śmy raczej wezwani do ponownego odkrycia wartości reformy liturgicznej poprzez ochronę prawdy 
i piękna Rytu, który ta reforma nam ofiarowała. Aby tak się stało, zdajemy sobie sprawę, że konieczna 
jest odnowiona i ciągła formacja liturgiczna zarówno prezbiterów, jak i wiernych świeckich.

Na uroczystym zamknięciu drugiej sesji Soboru (4 grudnia 1963) św. Paweł VI wyraził się na-
stępująco (nr 11):

„W końcu ta żarliwa i złożona dyskusja nie była pozbawiona obfitych owoców: w istocie ten 
temat, który został poruszony przed wszystkimi innymi i który w pewnym sensie wyróżnia się 
w Kościele zarówno ze względu na swoją naturę, jak i godność – mamy na myśli świętą Liturgię 
– doszedł do szczęśliwego zakończenia i dzisiaj jest on ogłoszony przez Nas uroczyście. Dlatego 
nasza dusza weseli się szczerą radością. W tym fakcie uznajemy, że przestrzegany jest właściwy 
porządek wartości i obowiązków: w ten sposób uznaliśmy, że honorowe miejsce musi być zarezer-
wowane dla Boga; że jako pierwszy obowiązek jesteśmy zobowiązani wznosić modlitwy do Boga; 
że święta liturgia jest głównym źródłem tej boskiej wymiany, w której zostaje nam przekazane 
życie Boże, jest pierwszą szkołą naszej duszy, pierwszym darem, jaki winien być dany przez nas 
ludowi chrześcijańskiemu, zjednoczonemu z nami w wierze i wytrwałości modlitwy; wreszcie – 
pierwszym wezwaniem dla ludzkości, aby rozwiązać swój niemy język w świętych i szczerych 
modlitwach i poczuć tę niewysłowioną odradzającą siłę duszy, która jest nieodłączna ze śpiewaną 
z nami pieśnią chwały Boga i nadzieją ludzi, przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym”.

Kiedy papież Franciszek (Przemówienie do uczestników 68. Narodowego Tygodnia Liturgicz-
nego, Rzym, 24 sierpnia 2017 r.) przypomina nam, że „po tym nauczaniu, po tej długiej drodze mo-
żemy z pewnością i z autorytetem Urzędu Nauczycielskiego stwierdzić, że reforma liturgiczna jest 
nieodwracalna”, pragnie on wskazać jedyny kierunek, w którym jako Pasterze jesteśmy wezwani, 
aby z radością kierować nasze zaangażowanie.

Maryi, Matce Kościoła, zawierzamy naszą posługę, aby „zachować jedność ducha poprzez więź 
pokoju” (Ef 4,3).

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 4 grudnia 2021 r., w 58. 
rocznicę ogłoszenia Konstytucji o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium.

+ Arthur Roche 
Prefekt

Papież Franciszek podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów w dniu 18 listopada 2021 r. został poinformowany i wyraził zgodę na publikację 
tych RESPONSA AD DUBIA wraz z UWAGAMI WYJAŚNIAJĄCYMI.

****

Traditionis custodes
Art. 3. W diecezjach, w których dotychczas jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących 
według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup:
[…]
§ 2. niech wskaże jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do tych grup mogą gro-
madzić się na sprawowanie Eucharystii (jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia 
nowych parafii personalnych);
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Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy tam, gdzie nie ma możliwości wskazania kościoła, kaplicy lub oratorium, które mogłyby przy-

jąć wiernych celebrujących według Missale Romanum (editio typica 1962), biskup diecezjalny może 
zwrócić się do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o dyspensę od rozporządzenia 
Motu proprio Traditionis custodes (art. 3 § 2), a zatem dopuścić celebrację w kościele parafialnym?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Motu proprio Traditionis custodes w art. 3 § 2 wskazuje, aby w diecezjach, w których do tej pory 

istnieje jedna lub więcej grup celebrujących według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup wskazał 
„jedno lub więcej miejsc, w których wierni należący do tych grup mogą gromadzić się na sprawowa-
nie Eucharystii (jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia nowych parafii personalnych)”. 
Wyłączenie kościoła parafialnego oznacza, że   sprawowanie Eucharystii według poprzedniego rytu, 
jako zezwolenie ograniczone do ww. grup, nie należy do zwykłego życia wspólnoty parafialnej.

Kongregacja ta, sprawując władzę Stolicy Apostolskiej w zakresie swoich kompetencji (por. 
Traditionis custodes, nr 7), może na prośbę biskupa diecezjalnego zezwolić na wykorzystanie ko-
ścioła parafialnego do celebracji zgodnie z Missale Romanum z 1962 r. tylko w przypadku stwier-
dzenia niemożności skorzystania z innego kościoła, oratorium lub kaplicy. Ocenę tej niemożliwości 
należy przeprowadzić ze skrupulatną uwagą.

Co więcej, nie jest stosowne, aby taką celebrację włączać do planu Mszy parafialnych, ponieważ 
uczestniczą w niej tylko wierni należący do grupy. Wreszcie należy unikać zbieżności z działalno-
ścią duszpasterską wspólnoty parafialnej. Rozumie się, że gdy inna lokalizacja stanie się dostępna, 
takie zezwolenie zostanie wycofane.

W przepisach tych nie ma intencji marginalizowania wiernych, którzy są zakorzenieni w po-
przedniej formie celebracyjnej: mają one jedynie na celu przypomnienie, że mamy do czynienia tu-
taj z ustępstwem ze względu na troskę o ich dobro (ze względu na powszechne stosowanie jedynego 
lex orandi Rytu rzymskiego), a nie okazją do promowania poprzedniego rytu.

Traditionis custodes
Art. 1. Księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, 
zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi Rytu rzymskiego.
Art. 8. Wcześniejsze normy, instrukcje, zezwolenia i zwyczaje, które nie są zgodne z postanowie-
niami niniejszego Motu proprio, zostają uchylone.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy jest możliwe, zgodnie z postanowieniami Motu proprio Traditionis custodes, sprawowanie 

sakramentów z użyciem Rituale Romanum i Pontificale Romanum sprzed reformy liturgicznej So-
boru Watykańskiego II?

Odpowiada się:

Przecząco.

Jedynie w przypadku kanonicznie erygowanych parafii personalnych, które zgodnie z postanowie-
niami Motu proprio Traditionis custodes celebrują według Missale Romanum z 1962 r., biskup diecezjal-
ny jest upoważniony do udzielenia zezwolenia na korzystanie wyłącznie z Rituale Romanum (ostatnia 
editio typica 1952), a nie Pontificale Romanum sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II.
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Uwaga wyjaśniająca.
Motu proprio Traditionis custodes pragnie przywrócić w całym Kościele Rytu rzymskiego jed-

ną i identyczną modlitwę, która wyraża jego jedność, zgodnie z księgami liturgicznymi ogłoszony-
mi przez Świętych Papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II 
i zgodnie z tradycją Kościoła.

Biskup diecezjalny jako moderator, promotor i stróż całego życia liturgicznego, powinien starać 
się, aby w jego diecezji powrócono do jednolitej formy celebracyjnej (por. papież Franciszek, List 
do Biskupów całego świata towarzyszący tekstowi Motu proprio „Traditionis custodes”).

Kongregacja ta, sprawując władzę Stolicy Apostolskiej w sprawach należących do jej kompe-
tencji (por. Traditionis custodes, nr 7), stoi na stanowisku, że celem podążania w kierunku wska-
zanym przez Motu proprio, nie należy zezwalać na używanie Rituale Romanum i Pontificale Ro-
manum sprzed reformy liturgicznej, ksiąg liturgicznych, które podobnie jak wszystkie poprzednie 
normy, instrukcje, koncesje i zwyczaje, zostały uchylone (por. Traditionis custodes, nr 8).

Jedynie w przypadku kanonicznie erygowanych parafii personalnych, które zgodnie z postano-
wieniami Motu proprio Traditionis custodes celebrują z Missale Romanum z 1962 r., biskup diece-
zjalny jest upoważniony do udzielenia licencji na korzystanie wyłącznie z Rituale Romanum (ostatnia 
editio typica 1952), a nie Pontificale Romanum sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 
Należy pamiętać, że formuła sakramentu bierzmowania została zmieniona dla całego Kościoła łaciń-
skiego przez św. Pawła VI Konstytucją Apostolską Divinae consortium naturae (15 sierpnia 1971).

Postanowienie to ma na celu podkreślenie potrzeby wyraźnego potwierdzenia kierunku wska-
zanego przez Motu proprio, które w księgach liturgicznych ogłoszonych przez Świętych Papieży 
Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, widzi jedyny wyraz lex 
orandi Rytu rzymskiego (por. Traditionis custodes, nr 1).

Realizując te postanowienia, należy zadbać o to, aby towarzyszyć tym, którzy są zakorzenieni 
w poprzedniej formie celebracyjnej, ku pełnemu zrozumieniu wartości celebracji w formie rytu-
alnej, przekazanej nam przez reformę Soboru Watykańskiego II, poprzez odpowiednią formację, 
która pozwala odkryć, że ta forma jest świadectwem wiary niezmiennej, wyrazem odnowionej 
eklezjologii, podstawowym źródłem duchowości życia chrześcijańskiego.

Traditionis custodes
Art. 3. W diecezjach, w których dotychczas jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących 
według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup:
§ 1. niech się upewni, że grupy te nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, 
nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży;

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy w przypadku, gdy prezbiter, któremu zezwolono na używanie Missale Romanum z 1962 r., 

nie uznaje ważności i prawowitości koncelebracji – odmawiając koncelebrowania, w szczególności 
podczas Mszy Krzyżma – może nadal korzystać z takiego pozwolenia?

Odpowiada się:

Przecząco.

Jednak przed cofnięciem zezwolenia na korzystanie z Missale Romanum z 1962 r. biskup powi-
nien zadbać o nawiązanie braterskiego spotkania z prezbiterem, aby upewnić się, że taka postawa 
nie wyklucza ważności i prawomocności reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II 
i Urzędu Nauczycielskiego Papieży oraz aby podjąć się towarzyszenia mu w zrozumieniu wartości 
koncelebracji, w szczególności w Mszy Krzyżma.
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Uwaga wyjaśniająca.
Art. 3 § 1 Motu proprio Traditionis custodes zwraca się do biskupa diecezjalnego o upewnienie się, 

że grupy, które proszą o sprawowanie Mszy według Missale Romanum z 1962 r. „nie wykluczają waż-
ności i prawomocności reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży”.

Św. Paweł mocno przypomina wspólnocie Koryntu, aby żyła jednością jako koniecznym wa-
runkiem uczestniczenia w uczcie eucharystycznej (por. 1 Kor 11,17-34).

W liście wysłanym do Biskupów całego świata, towarzyszącym tekstowi Motu proprio Traditio-
nis custodes, Ojciec Święty wyraża się w ten sposób: «Ponieważ „czynności liturgiczne nie są prywat-
nymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest «sakramentem 
jedności» (por. Konstytucja o liturgii świętej, nr 26), muszą być one sprawowane w jedności z Kościo-
łem. Sobór Watykański II, potwierdzając zewnętrzne więzy włączenia do Kościoła – wyznanie wiary, 
sakramentów, wspólnoty – potwierdził za św. Augustynem, że warunkiem zbawienia jest trwanie 
w Kościele nie tylko „ciałem”, ale i „sercem” (por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 14)».

Wyraźna wola nieuczestniczenia w koncelebracji, w szczególności we Mszy Krzyżma, wydaje 
się wyrażać brak akceptacji zarówno reformy liturgicznej, jak i komunii kościelnej z biskupem, co 
jest niezbędnym wymogiem do skorzystania z zezwolenia na sprawowanie Mszy według Missale 
Romanum z 1962 r.

Jednak przed cofnięciem zezwolenia na korzystanie z Missale Romanum z 1962 r. biskup po-
winien dać prezbiterowi czas potrzebny na szczerą konfrontację w kwestii najgłębszych powodów, 
które skłaniają go do nieuznania wartości koncelebracji, w szczególności we Mszy pod przewod-
nictwem biskupa, zapraszając go, aby w wymownym obrzędzie koncelebracji przeżywał tę komu-
nię kościelną, która jest warunkiem potrzebnym do uczestniczenia w ofierze eucharystycznej.

Traditionis custodes
Art. 3. W diecezjach, w których dotychczas jest obecna jedna lub więcej grup celebrujących 
według Mszału sprzed reformy z 1970 r., biskup:
§ 3. niech ustanowi we wskazanym miejscu dni, w których dozwolone są celebracje eucharystycz-
ne z użyciem Mszału rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 r. W tych celebra-
cjach czytania niech będą wygłaszane w językach narodowych, z wykorzystaniem przekładów Pi-
sma Świętego do użytku liturgicznego, zatwierdzonych przez właściwe Konferencje Episkopatów;

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy w celebracji Eucharystii z użyciem Missale Romanum z 1962 r. można używać do czytań 

pełnego tekstu Biblii, wybierając perykopy wskazane w tym samym Mszale?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Art. 3 § 3 Motu proprio Traditionis custodes stanowi, że czytania mają być proklamowane w ję-

zyku ojczystym, przy użyciu przekładów Pisma Świętego zatwierdzonych do użytku liturgicznego 
przez odpowiednie Konferencje Episkopatów.

Ponieważ teksty czytań są zawarte w samym Mszale, a zatem nie istnieje księga Lekcjona-
rza, w celu zachowania postanowień Motu proprio należy koniecznie odwołać się do księgi Pisma 
Świętego w przekładzie zatwierdzonym przez poszczególne Konferencje Episkopatów do użytku 
liturgicznego, wybierając perykopy wskazane w Missale Romanum z 1962 r.

Nie będzie możliwe publikowanie Lekcjonarzy w języku ojczystym, podających cykl czytań 
poprzedniego rytu.

Należy pamiętać, że obecny Lekcjonarz jest jednym z najcenniejszych owoców reformy liturgicz-
nej Soboru Watykańskiego II. Publikacja Lekcjonarza, oprócz przezwyciężenia „pełnej” formy Mis-
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sale Romanum z 1962 r., celem powrócenia do starożytnej tradycji poszczególnych ksiąg odpowia-
dających poszczególnym posługom, urzeczywistnia nadzieje zawarte w Konstytucji o liturgii świętej, 
nr 51: „Aby tym obficiej zastawić wiernym stół słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec 
biblijny, tak by w określonej liczbie lat odczytać ludowi ważniejsze części Pisma Świętego”.

Traditionis custodes
Art. 4. Prezbiterzy wyświęceni po opublikowaniu niniejszego Motu proprio, którzy chcą cele-
brować według Missale Romanum z 1962 r., muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa 
diecezjalnego, który przed udzieleniem zezwolenia skonsultuje się ze Stolicą Apostolską.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy biskup diecezjalny musi być upoważniony przez Stolicę Apostolską, aby mógł zezwalać na 

sprawowanie Mszy według Missale Romanum z 1962 r. prezbiterom wyświęconym po opubliko-
waniu Motu proprio Traditionis custodes (por. Traditionis custodes nr 4)?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Tekst łaciński (oficjalny tekst, do którego należy się odnieść) w art. 4 brzmi następująco: „Pres-

byteri ordinati post has Litteras Apostolicas Motu proprio datas promulgatas, celebrare volentes 
iuxta Missale Romanum anno 1962 editum, petitionem formalem Episcopo dioecesano mittere de-
bent, qui, ante concessionem, a Sede Apostolica licentiam rogabit”.

Nie jest to zwykła konsultacja, ale potrzebne upoważnienie udzielone biskupowi diecezjalnemu 
przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która sprawuje władzę Stolicy 
Apostolskiej w sprawach należących do jej kompetencji (por. Traditionis custodes, n. 7).

Dopiero po otrzymaniu takiego upoważnienia biskup diecezjalny będzie mógł zezwolić pre-
zbiterom wyświęconym po opublikowaniu Motu proprio (16 lipca 2021) do sprawowania Mszy 
według Missale Romanum z 1962 roku.

Norma ta ma na celu pomoc biskupowi diecezjalnemu w ocenie tej prośby: jego rozeznanie 
zostanie należycie uwzględnione przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Motu proprio jasno wyraża wolę, aby za jedyny wyraz lex orandi Rytu rzymskiego uznawano pra-
wo modlitwy zawarte w księgach liturgicznych promulgowanych przez świętych Papieży Pawła VI 
i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II: jest zatem absolutnie pożądane, aby 
prezbiterzy wyświęceni po opublikowaniu Motu proprio podzielali to pragnienie Ojca Świętego.

Pragnąc z pieczołowitością podążać w kierunku wskazanym przez Papieża Franciszka, zachęca 
się wszystkich formatorów seminaryjnych do towarzyszenia przyszłym diakonom i prezbiterom 
w zrozumieniu i doświadczeniu bogactwa reformy liturgicznej, której pragnął Sobór Watykański II: 
ona umiejętnie doceniła każdy element Rytu rzymskiego i uprzywilejowała – jak życzyli sobie 
Ojcowie soborowi – pełne, świadome i czynne uczestnictwo całego Ludu Bożego w liturgii (por. 
Konstytucja o liturgii świętej, nr 14), głównym źródle autentycznej duchowości chrześcijańskiej.

Traditionis custodes
Art. 5. Prezbiterzy, którzy już celebrują według Missale Romanum z 1962 r., poproszą biskupa 
diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy prawo do celebracji z użyciem Missale Romanum z 1962 r. może być przyznane czas okre-

ślony (ad tempus)?
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Odpowiada się:

Twierdząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Decyzja o umożliwieniu korzystania z Missale Romanum z 1962 r. na określony czas – taki, 

jaki biskup diecezjalny uzna za stosowny – jest nie tylko możliwy, ale także zalecany: koniec 
wyznaczonego okresu daje możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest w harmonii z kierunkiem 
wyznaczonym przez Motu proprio. Wynik tej weryfikacji może stanowić podstawę do przedłużenia 
lub zawieszenia zezwolenia.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy przyznane przez biskupa diecezjalnego uprawnienie do celebracji z użyciem Missale Ro-

manum z 1962 r. obowiązuje tylko na terenie jego diecezji?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy w przypadku nieobecności lub niemożności upoważnionego prezbitera, osoba go zastępu-

jąca musi mieć również formalne upoważnienie?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy diakoni i ustanowieni do posługi, uczestniczący w celebracji z użyciem Missale Romanum 

z 1962 r. muszą być upoważnieni przez biskupa diecezjalnego?

Odpowiada się:

Twierdząco.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy prezbiter upoważniony do sprawowania Mszy według Missale Romanum z 1962 r., który ze 

względu na swój urząd (proboszcz, kapelan, …) celebruje w dni powszednie również z Missale Ro-
manum reformy Soboru Watykańskiego II, może binować z użyciem Missale Romanum z 1962 roku?

Odpowiada się:

Przecząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Proboszcz lub kapelan, który pełniąc swój urząd celebruje w dni powszednie z użyciem ak-

tualnego Missale Romanum, który jest jedynym wyrazem lex orandi Rytu rzymskiego, nie może 
binować z użyciem Missale Romanum z 1962 r., ani w grupie, ani indywidualnie.

Nie jest możliwe zezwolenie na binację, ponieważ nie zachodzi przypadek „słusznej przyczy-
ny” lub „konieczności duszpasterskiej” wymagany przez kan. 905 § 2: prawo wiernych do sprawo-
wania Eucharystii nie jest w żaden sposób odmawiane, ponieważ istnieje możliwość uczestniczenia 
w Eucharystii w aktualnej formie obrzędowej.

Odnośnie do postawionej kwestii:
Czy prezbiter upoważniony do sprawowania Mszy według Missale Romanum z 1962 r. może celebro-

wać z tego samego Mszału w tym samym dniu dla innej grupy wiernych, która otrzymała upoważnienie?
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Odpowiada się:

Przecząco.

Uwaga wyjaśniająca.
Nie jest możliwe zezwolenie na binację, ponieważ nie zachodzi przypadek „słusznej przyczy-

ny” lub „konieczności duszpasterskiej” wymagany przez kan. 905 § 2: prawo wiernych do sprawo-
wania Eucharystii nie jest w żaden sposób odmawiane, ponieważ istnieje możliwość uczestniczenia 
w Eucharystii w aktualnej formie obrzędowej.

Tekst został przetłumaczony z języka włoskiego przez ks. dr. hab. Dominika Ostrowskiego, prof. PWT (Wrocław) 
i zatwierdzony przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. 
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3. Dokumenty Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 
Bp Marek Solarczyk ‒ biskupem diecezji radomskiej (4.01.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5201/21

KOMUNIKAT
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację biskupa Henryka TOMASIKA z posługi biskupa radomskiego.
2. Mianował biskupem radomskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji warszaw-

sko-praskiej Marka SOLARCZYKA.

Warszawa, 4 stycznia 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Bp Damian Bryl ‒ biskupem diecezji kaliskiej (25.01.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5320/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej 
Damiana BRYLA.

Warszawa, 25 stycznia 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Abp Tadeusz Wojda SAC ‒ arcybiskupem metropolitą gdańskim (2.03.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5570/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował arcybiskupem metropolitą gdańskim dotychczasowego arcybiskupa białostockiego Ta-
deusza WOJDĘ SAC.

Warszawa, 2 marca 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski
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Komunikat Nuncjatury Apostolskiej  
w sprawie biskupa seniora kaliskiego Edwarda Janiaka (29.03.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5734/21

Komunikat w sprawie biskupa seniora kaliskiego

Edwarda Janiaka

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Francisz-
ka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła 
postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka w sprawach nadużyć 
seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych 
kwestii związanych z zarządzaniem diecezją. W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apo-
stolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:

1. Nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską.
2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach 

świeckich na terenie diecezji kaliskiej.
3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, 

z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Warszawa, 29 marca 2021

Nuncjatura Apostolska w Polsce

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej  
w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia (29.03.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5733/21

Komunikat w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego

Sławoja Leszka Głódzia

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Francisz-
ka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadzi-
ła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach 
nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz 
innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją. W wyniku zakończonego dochodzenia 
Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:

1. Nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską.
2. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach 

świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej.
3. Nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, 

z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Warszawa, 29 marca 2021

Nuncjatura Apostolska w Polsce
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Przyjęcie rezygnacji bp. Wiesława Meringa, bp Krzysztof Wętkowski – 
biskupem włocławskim (27.04.2021) 

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5851/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację biskupa Wiesława MERINGA z posługi biskupa włocławskiego.
2. Mianował biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji 

gnieźnieńskiej Krzysztofa WĘTKOWSKIEGO.

Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Przyjęcie rezygnacji bp. Jana Tyrawy,  
bp Wiesław Śmigiel – administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej (12.05.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5865/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację biskupa Jana TYRAWY z posługi biskupa bydgoskiego.
2. Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa 

toruńskiego Wiesława ŚMIGLA.

Warszawa, 12 maja 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

WYJAŚNIENIA 
związane z rezygnacją biskupa bydgoskiego

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając zgodnie z motu proprio 
Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa 
bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony 
niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu 
diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca 
Świętego.

Warszawa, dnia 12 maja 2021 r.
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Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce  
dotyczący rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego (8.06.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 6093/21

Komunikat 

dotyczący rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego 

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Fran-
ciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przepro-
wadziła postępowanie dotyczące rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego w sprawach 
nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji 
poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. 

Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji, Stolica Apostolska uznała powyższe oskarżenia 
za bezpodstawne, wobec czego skargi złożone w tych sprawach zostają oddalone, a postępowanie 
uznaje się za zakończone. 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej  
dotyczący wizyty w Polsce kard. Angelo Bagnasco (26.06.2021)

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Na prośbę Stolicy Apostolskiej, w dniach 17-26 czerwca br., przebywał w Polsce z wizytą kard. 
Angelo Bagnasco, emerytowany arcybiskup Genui.

Jej celem była weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dzi-
wisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016).

Kard. Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań, a relację z wizyty przed-
stawi Stolicy Apostolskiej.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2021 r.

Przyjęcie rezygnacji bp. Piotra Skuchy,  
biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej (27.06.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 3857/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
przyjął rezygnację bp. Piotra SKUCHY z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji 

sosnowieckiej.

Warszawa, 27 czerwca 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski
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Przyjęcie rezygnacji bp. Zbigniewa Kiernikowskiego,  
bp Andrzej Siemieniewski – biskupem legnickim (28.06.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5863/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację biskupa Zbigniewa KIERNIKOWSKIEGO z posługi biskupa legnickiego.
2. Mianował biskupem legnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wro-

cławskiej Andrzeja SIEMIENIEWSKIEGO.

Warszawa, 28 czerwca 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Bp Józef Guzdek ‒ arcybiskupem metropolitą białostockim (16.07.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 6277/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował arcybiskupem metropolitą białostockim dotychczasowego biskupa polowego Wojska 
Polskiego Józefa GUZDKA.

Warszawa, 16 lipca 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana Szkodonia (23.07.2021)

Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, Stolica Apostolska – 
w następstwie formalnego zgłoszenia – przeprowadziła proces karno-administracyjny dotyczący 
rzekomego wykorzystania seksualnego osoby małoletniej przez bp. Jana Szkodonia.

Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych 
świadków, wina bp. Jana Szkodonia nie została udowodniona (non constat).

W toku postępowania stwierdzono natomiast nierozważne zachowanie bp. Jana Szkodonia wo-
bec małoletniej, polegające na przyjmowaniu jej w prywatnym mieszkaniu bez obecności jej rodzi-
ców, pozostających od lat w znajomości z biskupem.

W związku z powyższym, bp. Janowi Szkodoniowi została wymierzona pokuta, polegająca na 
trzymiesięcznych rekolekcjach zamkniętych, poświęconych na refleksję i modlitwę. Biorąc pod 
uwagę, że od lutego 2020 r. bp Jan Szkodoń przebywał w odosobnieniu, należy stwierdzić, że po-
wyższą pokutę już odbył.

Akta procesu karno-administracyjnego zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Na forum 
kanonicznym sprawę należy uznać za zakończoną, a dekret karny za prawomocny. Osoby zaintere-
sowane zostały odpowiednio poinformowane o zakończeniu procesu kanonicznego.

Warszawa, 23 lipca 2021 r.
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Bp Krzysztof Włodarczyk ‒ biskupem bydgoskim (21.09.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 6626/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem bydgoskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej Krzysztofa WŁODARCZYKA.

Warszawa, 21 września 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Ks. Jan Glapiak ‒ biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej (15.11.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 6922/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował
ks. Jana GLAPIAKA, przewodniczącego referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, bi-
skupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bisica.

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski

Bp Adrian Józef Galbas SAC ‒  
arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej (4.12.2021)

Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 6874/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej dotychczasowego biskupa pomoc-
niczego diecezji ełckiej Adriana Józefa GALBASA SAC, zwalniając go jednocześnie ze stolicy 
tytularnej Naisso i posługi biskupa pomocniczego.

Warszawa, 4 grudnia 2021 r.

+ Salvatore Pennacchio 
Nuncjusz Apostolski
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II. DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

1. Dekrety ogólne
Recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji (23.03.2021) 

Prot. N. 770/2005
KONGREGACJA ds. BISKUPÓW

DLA POLSKI

Rozpatrzenie dekretu ogólnego Konferencji Biskupów

DEKRET

Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
w imieniu tejże Konferencji poprosił Stolicę Apostolską, aby została odpowiednio potwierdzona 
maksymalna suma dóbr, które można alienować (kan. 1292 § 1, Kodeksu Prawa Kanonicznego), 
zaaprobowana przez zgromadzenie ogólne Konferencji zgodnie z normą prawa.

Kongregacja ds. Biskupów, na mocy uprawnień udzielonych jej w artykule 82 Konstytucji Apo-
stolskiej “Pastor Bonus” i po skonsultowaniu się z Kongregacją ds. Duchowieństwa, uważa propo-
nowaną sumę za potwierdzoną, to znaczy:

 – maksymalna suma: Euro 1.700.000.
Norma ta więc będzie mogła być promulgowana w sposób i w czasie ustalonym przez samą 

Konferencję.

Dan w Rzymie w Pałacu Kongregacji ds. Biskupów, dnia 23 miesiąca marca 2021 roku.

+ Marek Kard. Ouellet 

+ Ilson de Jesus Montanari

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.
SEP – D/2.10-11

Oświadczenie w sprawie promulgacji  
Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

W związku z udzieleniem w dniu 23 marca 2021 r. przez Kongregację ds. Biskupów recognitio 
dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższe-
nia sumy maksymalnej alienacji, w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2021 r., poprzez zamieszczenie 
ww. Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) 
w zakładce AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja.
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Dekret ogólny wchodzi w życie z dniem promulgacji, tj. 19 kwietnia 2021 r.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Dekret ogólny 
Konferencji Episkopatu Polski  

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie kan. 1292 § 1 i kan. 455 Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, biorąc pod uwagę realia społeczno-gospodarcze ustala, aby sumę maksymalną, której 
przekroczenie wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwolenia Stolicy Apostolskiej na alienację, 
z 1.000.000 euro podwyższyć do 1.700.000 euro.

Obowiązująca kwota 1.000.000 euro ustalona została na mocy decyzji Konferencji Episkopatu 
Polski z dnia 19 października 2006 r., która uzyskała recognitio Stolicy Apostolskiej (dekret Kon-
gregacji ds. Biskupów z dnia 5 grudnia 2006 r. Prot. Nr 901/84).

Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski, po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi 

stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń (13.10.2021)

Prot. N. 770/2005
KONGREGACJA ds. BISKUPÓW

DLA POLSKI

Rozpatrzenie dekretu ogólnego Konferencji Biskupów

DEKRET

Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
w imieniu tejże Konferencji poprosił Stolicę Apostolską, aby została odpowiednio potwierdzona 
norma komplementarna kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zaaprobowana przez zgro-
madzenie ogólne Konferencji zgodnie z normą prawa.

Kongregacja ds. Biskupów, na mocy uprawnień udzielonych jej w artykule 82 Konstytucji Apo-
stolskiej „Pastor Bonus” i po skonsultowaniu się z odpowiednimi Dykasteriami, wspomnianą nor-
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mę, jak jest to zawarte w dołączonym egzemplarzu, uważa za przystosowaną do ogólnego prawa 
kanonicznego i za potwierdzoną.

Norma ta więc będzie mogła być promulgowana w sposób i w czasie ustalonym przez samą 
Konferencję.

Dan w Rzymie w Pałacu Kongregacji ds. Biskupów, dnia 13 miesiąca października 2021 roku.

+ Marek Card. Ouellet 

+ Ilson de Jesus Montanari

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.
SEP – D/2.7.6-24

Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie 
Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski 

w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi 
stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń

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

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

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi  

stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń (11.06.2021)

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, w dniu 11 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 455 oraz kan. 230 § 1 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, w związku z Listem Apostolskim w formie Motu Proprio „Spiritus Domi-
ni” Ojca Świętego Franciszka o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego na temat 
dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu, niniejszym ustala wiek 
i przymioty osób, mających przyjąć posługę stałego lektoratu i akolitatu. Dekret niniejszy dotyczy 
osób, które nie są kandydatami do święceń.



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

74 DOKUMENTY

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

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

3) Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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2. Uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski

2.1. Uchwały Konferencji Episkopatu Polski, które uzyskały aprobatio lub confirmatio 
Stolicy Apostolskiej

Dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawie zatwierdzenia dokumentu 
„Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” 

(10.04.2021)

KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA 

Prot. N. 2021 1245 
DEKRET 

W związku z promulgacją Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 8 grudnia 2016 roku, 
aby odpowiedzieć na zwiększone potrzeby, jakie pojawiły się w dziedzinie formacji przyszłych 
kapłanów, Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała zredagowanie „Ratio institutionis sacer-
dotalis” (pod tytułem: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia”), uwzględniającą aktualny kontekst społeczny i kulturowy. W tym celu wspomniana Kon-
ferencja Episkopatu, przyjmując obowiązujące wskazania Magisterium, pragnie zaoferować przy-
szłym kapłanom formację ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską, inspirowaną szczerym 
impulsem ewangelizacyjnym, i zgodną ze szczególnymi potrzebami czasów współczesnych. 

Ponadto wspomniana Konferencja Episkopatu pragnie jak najstaranniej zapewnić właściwą i gruntowną 
formację filozoficzną i teologiczną seminarzystów, która byłaby adekwatna do postępu świętych dys-
cyplin. „Ratio studiorum” stanowi bowiem w swoich zasadach ogólnych oraz szczegółowych każdej 
dyscypliny, pewną podstawę dla formacji intelektualnej kapłanów oraz dla ich posługi prezbiteratu. 

Dlatego, po rozważeniu powyższych racji, Kongregacja ds. Duchowieństwa, zgodnie z kan. 242 
§ 1 KPK oraz z pkt. 3 Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis z 8 grudnia 2016 roku, za-
twierdza ad experimentum na okres pięciu lat niniejszy dokument zatytułowany „Droga formacji 
prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” i zarządza, aby był on wiernie 
przestrzegany przez wszystkich, do których się odnosi, z zachowaniem wszelkich norm prawa i bez 
względu na jakiekolwiek przeciwne zastrzeżenia. 

Watykan, 10 kwietnia 2021 roku

+ Beniamino Card. Stella 
Prefekt

+ Jorge Carlos Patrón Wong 
Arcybiskup, emerytowany biskup Papantla 

Sekretarz ds. Seminariów
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Oświadczenie w związku z zatwierdzeniem dokumentu „Droga formacji prezbiterów  
w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” (16.06.2021) 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2021 r.
SEP – D/2.7.3-11

Oświadczenie w związku z zatwierdzeniem dokumentu 
„Droga formacji prezbiterów w Polsce. 

Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”

Podczas 388. Zebrania Plenarnego, w dniu 11 marca 2021 r., Konferencja Episkopatu Polski, 
działając zgodnie z kan. 242 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz n. 3 Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 8 grudnia 2016 r., przyjęła nowy 
dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

Dekretem z dnia 10 kwietnia 2021 r. (Prot. N. 2021 1245) Kongregacja ds. Duchowieństwa za-
twierdziła ww. dokument ad experimentum na 5 lat, polecając, by był on wiernie przestrzegany 
przez wszystkich, do których się odnosi, z zachowaniem wszelkich norm prawa i bez względu na 
jakiekolwiek przeciwne zastrzeżenia.

W związku z tym, od dnia 1 października 2021 r., rozpoczynającego nowy rok akademicki 
2021/2022, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywać będą zasady określone w doku-
mencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 23/388/2021  
Konferencji Episkopatu Polski  

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. 

Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”*

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie kan. 242 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz 
n. 3 Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa, przyjmuje do-
kument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, przy 
79 głosach za i 4 przeciw.

„Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” wymaga 
zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Datę wejścia w życie niniejszego dokumentu określi Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu ww. zatwierdzenia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 77

* Przyp. red. Dokument Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia został 
opublikowany na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski w zakładce „Akta KEP” (https://episko-
pat.pl/akta_kep_dokumenty), link bezpośredni: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2021/06/20210616_Dro-
ga-formacji-prezbiter%C3%B3w-w-Polsce.pdf (dostęp: 30.12.2021), oraz w wersji drukowanej (Wydawnictwo 
Świętego Wojciecha, Poznań 2021).

Dekret Kongregacji ds. Biskupów ws. zatwierdzenia 
Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce (8.05.2021) 

Prot. N. 1090/2020 

KONGREGACJA DO SPRAW BISKUPÓW

ORDYNARIAT POLOWY

W POLSCE 

DEKRET

o zatwierdzeniu Statutu

Jan Paweł II powodowany troską o wszystkie Kościoły, która przynagla Biskupa Rzymu (por. 
2 Kor. 11, 28), starając się skuteczniej przychodzić z pomocą tym wiernym, którzy pełnią służbę woj-
skową, promulgował dnia 21 kwietnia 1986 roku Konstytucję Apostolską „Spirituali militum curaae”.

Wtedy właśnie ustanowione zostały ogólniejsze normy, które odnosiły się do wszystkich or-
dynariatów polowych aktualnie istniejących lub mających powstać w przyszłości. Ponadto Ojciec 
Święty w tej samej Konstytucji postanowił, by tego rodzaju normy dokładniej były wyjaśnione 
i stosownie do okoliczności czasu i miejsca były dostosowane poprzez prawa partykularne lub też 
szczegółowe statuty, opracowane przez Stolicę Apostolską dla każdego ordynariatu.

A przeto wszystkim i poszczególnym ordynariuszom polowym polecił, aby każdy opracował 
projekt partykularnego prawa według norm ogólnych wspomnianej Konstytucji Apostolskiej „Spi-
rituali militum curae” oraz tych norm własnych wcześniejszego czasu, które są zgodne z jej norma-
mi, i taki wzór Statutu przekazał Stolicy Apostolskiej, mianowicie w tym celu, aby był przedstawio-
ny i zbadany zanim zostanie przedłożony najwyższej władzy Biskupa Rzymu do zaaprobowania 
i przez tę samą Stolicę Apostolską publicznie ogłoszony.

Biorąc zaś pod uwagę wielorakie potrzeby i okoliczności, tak natury kościelnej, jak i państwowej, 
w których polski ordynariat winien określić i wykonywać własne zadania duszpasterskie, zechciał 
Biskup Rzymu wykorzystać wspólne działanie z tymże ordynariatem, aby sam tekst ustawy partyku-
larnej, jak i jej sporządzenie właściwie odpowiadało różnym okolicznościom miejsca i czasu.

Ta Kongregacja do spraw Biskupów, której podlega większość ordynariatów polowych, po sta-
rannym zapoznaniu się z projektem Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce, porozumiawszy się z sa-
mym Biskupem Polowym w sprawie wprowadzenia koniecznych i stosownych zmian, zatroszczyła się 
o przedłożenie Ojcu Świętemu tego projektu do zatwierdzenia na audiencji w dniu 8 maja 2021 roku.

Ojciec Święty FRANCISZEK, z Opatrzności Bożej Papież, zapewniony o tym wszystkim, zle-
cił ten obowiązek tejże Kongregacji, aby stosownie do normy kanonu 30 Kodeksu prawa kano-
nicznego, na mocy niniejszego Dekretu, ogłosiła publicznie Statut Ordynariatu wojskowego, to jest 
Polowego, w Polsce.

Biorąc zaś pod uwagę przepis kanonu 8 § 2 KPK, ten Statut Ordynariatu Polowego nabierze mocy 
prawnej po upływie jednego miesiąca od jego promulgacji, co będzie miało miejsce za pośrednic-
twem organu urzędowego samego Ordynariatu Polowego albo Konferencji Episkopatu Polski.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
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Dane w Rzymie, w siedzibie Kongregacji do spraw Biskupów, dnia 8 miesiąca maja roku 2021.

+ Marc Kard. Ouellet 

+ Ilson de Jesus Montanari 
sekretarz

(tłum. prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski)

Uchwała nr 33/386/2020 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 29 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zgody na nowelizację Statutu 

Ordynariatu Polowego w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie na Jasnej Górze w dniach 27-29 sierpnia 2020 r., na podstawie p. 19 Statutu Ordynariatu 
Polowego w Polsce, wyraża zgodę na nowelizację tegoż Statutu.

Tekst Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. Nowe brzmienie Statutu wymaga zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

STATUT ORDYNARIATU POLOWEGO W POLSCE

ROZDZIAŁ I 
ORDYNARIAT POLOWY

Art. 1. Ordynariat Polowy jest okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym 
własnego Biskupa, któremu powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych tytułów 
związanego ze służbą w Wojsku Polskim i innych służbach mundurowych wymienionych poniżej.

Art. 2. Ordynariat Polowy rządzi się:
a) przepisami zawartymi w Konstytucji apostolskiej „Spirituali militum curae” z dnia 21 kwiet-
nia 1986 r. (AAS 78:1986, s. 481-486);
b) przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego;
c) niniejszym Statutem nadanym przez Stolicę Apostolską.

Art. 3. Do Ordynariatu Polowego należą katolicy Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów 
wschodnich:

a) żołnierze zawodowi, wojskowi emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, dzieci, także 
pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
c) żołnierze służby terytorialnej w czasie trwania służby;
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d) pracownicy Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariusze oraz inni pracownicy zatrudnieni 
w instytucjach wojskowych, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają 
w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
e) uczniowie i studenci szkół oraz uczelni wojskowych;
f) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach opieki i w podobnych 
instytucjach wojskowych;
g) członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz 
wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą;
h) kombatanci i weterani uznani za takich przez prawo państwowe;
i) funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, ich współmałżonkowie, dzieci, także peł-
noletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
j) funkcjonariusze i pracownicy Służby Ochrony Państwa, ich współmałżonkowie, dzieci, tak-
że pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi.

Art. 4. Ordynariat Polowy posiada kościelną osobowość prawną na podstawie kan. 373 KPK i oso-
bowość prawną w polskim porządku prawnym na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu. Siedzibą 
Ordynariatu Polowego w Polsce jest Warszawa. Głównym kościołem Ordynariatu Polowego jest 
katedra polowa pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie.

ROZDZIAŁ II 
BISKUP POLOWY

Art. 5. Biskupa Polowego mianuje w sposób nieskrępowany Ojciec Święty.

Art. 6. Kandydatów na ten urząd przedstawia Ojcu Świętemu Nuncjusz Apostolski po uprzedniej 
konsultacji kompetentnych władz kościelnych i państwowych.

Art. 7. Biskup Polowy, będąc własnym ordynariuszem okręgu kościelnego zrównanego z diecezją, 
posiada prawa i obowiązki biskupa diecezjalnego, chyba że inaczej wynika z natury rzeczy lub ze 
Statutu. Jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. 

Art. 8. Biskup Polowy posiada własną władzę zwyczajną, w zakresie forum wewnętrznego i ze-
wnętrznego, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jest to władza personalna, czyli odnosząca 
się do określonej kategorii osób, wykonywana kumulatywnie z biskupami miejscowymi. Obszary 
i miejsca przeznaczone dla żołnierzy podlegają w pierwszej kolejności i przede wszystkim jurys-
dykcji Biskupa Polowego, na drugim zaś miejscu jurysdykcji biskupa diecezjalnego, co oznacza, że 
kiedy nie ma Biskupa Polowego lub kapelanów wojskowych, wówczas zarówno biskup diecezjal-
ny, jak i proboszcz miejsca działają na mocy własnych uprawnień. Jurysdykcja Biskupa Polowego 
może być wykonywana w stosunku do osób należących do Ordynariatu także wtedy, kiedy osoby 
te znajdują się czasowo poza granicami Polski. Ordynariat Polowy może prowadzić działalność 
duszpasterską także na rzecz żołnierzy zagranicznych, kiedy oni o to poproszą.

Art. 9. Jeśli zaistnieje przeszkoda w działaniu lub wakans stolicy biskupiej (sedes impedita aut 
vacans), wtedy Ordynariatem Polowym zarządza wikariusz generalny, który w takim wypadku 
posiada te same prawa i obowiązki, co administrator diecezji (kan. 409-430 KPK). Wikariusz ge-
neralny jest wspomagany przez kolegium konsultorów zgodnie z przepisami kan. 502 KPK. Gdyby 
zabrakło wikariusza generalnego lub był przeszkodzony w działaniu, wtedy obowiązki admini-
stratora Ordynariatu Polowego, wyłącznie co do jurysdykcji kościelnej, podejmuje wyznaczony 
wikariusz biskupi, według kolejności wskazanej uprzednio przez Biskupa Polowego. Jeśli zabra-
kłoby także wikariuszy biskupich, obowiązki administratora Ordynariatu Polowego pełni kapelan 
wybrany przez kolegium konsultorów zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, chyba że Stolica 
Apostolska postanowi inaczej.
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ROZDZIAŁ III 
PREZBITERIUM ORDYNARIATU POLOWEGO

Art. 10. Prezbiterium Ordynariatu Polowego tworzą duchowni diecezjalni i należący do instytutów 
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, inkardynowani do Ordynariatu lub wy-
konujący, za zgodą własnego ordynariusza, jakieś stałe zadanie na rzecz Ordynariatu (por. kan. 498 
§ 1, n.2). Kapelanami w Ordynariacie Polowym mogą zostać kapłani wyróżniający się pobożno-
ścią, apostolską gorliwością, przykładnym życiem, odpowiednim charakterem i dyspozycyjnością.

Art. 11. Biskup Polowy sprawuje duszpasterstwo wspomagany przez dziekanów, których sam mia-
nuje zgodnie z potrzebami pastoralnymi oraz przez kapelanów spełniających swe funkcje we wła-
snych kościołach i kaplicach, albo korzystających, na podstawie umowy, z kościołów i pomiesz-
czeń wynajętych, a także na terenach wojskowych, jak koszary czy poligony.

Art. 12. Kapelanów wojskowych mianuje i odwołuje Biskup Polowy zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego i umowami konkordatowymi.

Art. 13. Kapelani wojskowi – proboszczowie posiadają prawa i obowiązki na równi z innymi pro-
boszczami, chyba że co innego wynika z natury rzeczy albo z przepisów prawa kościelnego.

Art. 14. Kapelani służby terytorialnej oraz kapelani rezerwy, pozostając pod jurysdykcją własnych 
ordynariuszy, w czasie wykonywania zadań służbowych, ćwiczeń wojskowych, udziału w kursie 
oficerskim, w czasie wykonywania innych zadań duszpasterskich w Wojsku Polskim oraz po ogło-
szeniu mobilizacji, znajdują się pod jurysdykcją Biskupa Polowego.

Art. 15. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych, zwłaszcza do małżeństwa, winno się od-
bywać zgodnie z przepisami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski. Każdy proboszcz parafii 
wojskowej zobowiązany jest prowadzić księgę ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych i zmarłych.

Art. 16. Biskup i kapelani wojskowi mogą przyjmować wojskowe stopnie, honory, uposażenie 
i emeryturę, po uprzednim uzgodnieniu tego z właściwymi władzami państwowymi. Kapelani 
pełniący zawodową służbę wojskową należą do korpusu oficerskiego. Natomiast Biskup Polowy, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, należy do korpusu generalskiego.

ROZDZIAŁ IV 
KURIA BISKUPIA ORDYNARIATU POLOWEGO

Art. 17. Pomocą Biskupowi Polowemu służy Kuria Biskupia Ordynariatu Polowego złożona z wi-
kariusza generalnego, wikariuszy biskupich i kanclerza, a także innych osób wspierających duszpa-
sterstwo wojskowe. Ponadto Biskup Polowy powołuje radę kapłańską, radę duszpasterską i radę do 
spraw ekonomicznych, a także kolegium konsultorów.

ROZDZIAŁ V 
SĄD ORDYNARIATU POLOWEGO

Art. 18. W sprawach sądowych wiernych Ordynariatu Polowego w Polsce, sądem pierwszej instan-
cji jest Sąd Metropolitalny w Warszawie, zaś apelacyjnym – Sąd Metropolitalny w Poznaniu.

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19. Niniejszy Statut, po nadaniu przez Stolicę Apostolską, wchodzi w życie po upływie miesiąca 
od jego publikacji w biuletynie urzędowym Ordynariatu Polowego lub Konferencji Episkopatu Polski.
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Art. 20. Biskup Polowy, po uprzednim wysłuchaniu rady kapłańskiej, i po konsultacji z Konferen-
cją Episkopatu Polski, może przedłożyć do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej ewentualne propo-
zycje zmian w Statucie.

Art. 21. Zmiany Statutu wchodzą w życie po upływie miesiąca od zatwierdzenia przez Stolicę Apo-
stolską, chyba że postanowiono inaczej.

* Przyp. red. Powyższy Statut został promulgowany w „Biuletynie Urzędowym Ordynariatu Polowego” 
Nr 1[1]/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku i wszedł w życie po upływie miesiąca od jego opublikowania. Statut Or-
dynariatu Polowego w Polsce został również ogłoszony w Dz.Urz. MON z 2021 r. poz. 175.

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  
ws. zatwierdzenia polskiego tłumaczenia  

tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana XXIII (2.07.2021)

Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 476/20
DLA POLSKI

Na prośbę Jego Ekscelencji Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną pismem z dnia 2 października 2020 
roku, na mocy uprawnień udzielonych tejże Kongregacji przez Ojca Świętego FRANCISZKA, 
teksty liturgiczne napisane w języku polskim ku czci świętego Jana XXIII, papieża, jak wynika 
z dołączonego egzemplarza, z radością potwierdzamy.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Z pałacu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 2 lipca 2021 roku. 

+ Artur Roche 
Prefekt

+ Wiktor Franciszek Viola 
Arcybiskup Sekretarz

(tłum. z jęz. łacińskiego Bazyli Degórski OSPPE / Biuro ds. Komunikacji Zagranicznej KEP)

Uchwała nr 27/386/2020 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia polskiego tłumaczenia 

tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana XXIII 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie na Jasnej Górze w dniach 27-29 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP w związku 
z kan. 838 § 2 KPK zatwierdza (approbat) polskie tłumaczenie tekstów liturgicznych na wspomnie-
nie dowolne św. Jana XXIII, papieża. Tekst tłumaczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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Zatwierdzone niniejszą uchwałą teksty wymagają sprawdzenia adaptacji (recognitio) i potwier-
dzenia tłumaczenia (confirmatio) Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Załącznik do uchwały nr 27/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski 
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia polskiego tłumaczenia 

tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana XXIII

Teksty liturgiczne na wspomnienie dowolne Św. Jana XXIII, papieża

Formularz mszalny

11 października

Św. Jana XXIII, papieża

Wspomnienie dowolne

Msze wspólne o pasterzach: o papieżu.

Kolekta

Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że w Świętym Janie, papieżu, na całej ziemi zajaśniał 
żywy przykład Chrystusa, Dobrego Pasterza, dozwól prosimy, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu 
z radością przekazywali światu pełnię chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana.

Czytania mszalne

Teksty wspólne o pasterzach [o papieżu].

I CZYTANIE

Ez 34, 11-16, n. 121 (Bóg jest pasterzem swojego ludu)

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23 (22), 1b-3a.3b-4.5.6 (R.: por. 1b) Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Alleluja

J 10, 14, n. 150 (Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.)

EWANGELIA

J 21, 15-17, n. 165 (Paś baranki moje, paś owce moje)

Liturgia Godzin

11 października

Św. Jana XXIII, papieża

Wspomnienie dowolne
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Angelo Giuseppe Roncalli urodził się we wsi Sotto il Monte, w prowincji Bergamo we Włoszech w roku 
1881. Mając 11 lat, wstąpił do seminarium diecezjalnego, a następnie ukończył studia w rzymskim Se-
minarium Papieskim. W 1904 roku przyjął święcenia prezbiteratu i pełnił obowiązki sekretarza biskupa 
Bergamo. W 1921 roku rozpoczął posługę w Stolicy Apostolskiej jako przewodniczący Rady Głównej 
Papieskiego Dzieła ds. Rozkrzewiania Wiary na terenie Włoch; w roku 1925 został wizytatorem apo-
stolskim, a następnie delegatem apostolskim w Bułgarii, zaś w 1935 roku w Turcji i Grecji. W 1944 
roku został mianowany nuncjuszem apostolskim we Francji. W roku 1953 został kreowany kardynałem 
i mianowany patriarchą Wenecji. W 1958 roku został wybrany papieżem. W czasie swojego pontyfikatu 
zwołał Synod Rzymski, ustanowił komisję dla rewizji prawa kanonicznego, zainaugurował 11 paździer-
nika 1962 roku Sobór Watykański II. Zmarł w Rzymie 3 czerwca 1963 roku.

Teksty wspólne o pasterzach: o papieżu.

Godzina czytań

II czytanie

Z przemówienia św. Jana XXIII, papieża

(Podczas uroczystej inauguracji Soboru Watykańskiego II, 11 października 1962 r., w święto Ma-
cierzyństwa NMP, AAS 54 [1962], 786-787. 792-793)

Kościół – matka bardzo miłująca wszystkich
Raduje się Matka Kościół, gdyż dzięki wyjątkowemu darowi Bożej Opatrzności zajaśniał wiel-
ce oczekiwany dzień. W nim, pod opieką Bożej Rodzicielki Dziewicy, której matczyną godność 
czcimy podczas dzisiejszego święta, tutaj, przy grobie Świętego Piotra uroczyście rozpoczął się 
Powszechny Sobór Watykański II.

Najistotniejsze sprawy i pytania, na które ludzie szukają odpowiedzi, nie zmieniają się po prawie 
dwudziestu wiekach; bowiem Jezus Chrystus zawsze stanowi centrum historii i życia: ludzie albo 
lgną do Niego i Jego Kościoła, korzystając w ten sposób z dobrodziejstw światła, łagodności, ładu 
i pokoju; albo żyją bez Niego lub działają przeciw Niemu i świadomie pozostają poza Kościołem, 
na skutek czego rodzi się wśród nich zamęt, wzajemne relacje stają się trudne i pojawia się niebez-
pieczeństwo krwawych wojen.

Teraz, kiedy zaczyna się Sobór Watykański II, okazuje się tak jasno, jak nigdy wcześniej, że prawda 
Pana trwa na wieki. Dostrzegamy, że na przestrzeni wieków jedne niepewne poglądy ludzi wypie-
rają inne, a rodzące się błędy szybko znikają, niczym chmura rozproszona słońcem.

Kościół zawsze przeciwstawiał się tym błędom, często nawet je potępiając, nierzadko z największą 
surowością. Co zaś się tyczy obecnych czasów, Oblubienica Chrystusa woli raczej stosować lekar-
stwo miłosierdzia niż podnosić oręż srogości; uważa, że należy wychodzić naprzeciw dzisiejszym 
potrzebom nie tyle poprzez potępianie, co raczej przez wyjaśnianie wartości swojego nauczania.

Nie dlatego, że brakuje fałszywych doktryn, opinii, niebezpieczeństw, których trzeba się wystrze-
gać i eliminować, ale ponieważ jawnie walczą one z prostymi zasadami uczciwości i przyniosły tak 
zgubne owoce, że dzisiaj ludzie sami z siebie zdają się je potępiać, a mianowicie te sposoby postę-
powania, poprzez które lekceważy się Boga i Jego prawa, pokładając nadmierną ufność w rozwoju 
techniki i pomyślności opartej jedynie na wygodnym życiu.

Ludzie sami coraz bardziej przekonują się, że troska o godność i właściwą doskonałość osoby 
ludzkiej jest zadaniem wielkiej wagi i niezwykle trudnym do wykonania. Co więcej, doświadczenie 
nauczyło ich, że przemoc wobec drugiego, siła militarna, władza polityczna bynajmniej nie wystar-
czają do właściwego rozwiązania istotnych problemów, które ich trapią.
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W takim stanie rzeczy Kościół katolicki, podnosząc za pośrednictwem tego Soboru Powszechnego 
pochodnię prawdy religijnej, pragnie okazać się matką szczególnie miłującą wszystkich, łaska-
wą, cierpliwą, pełną miłosierdzia względem odłączonych dzieci, a przepełniona dobrocią mówi do 
ludzkości, jak niegdyś św. Piotr do ubogiego, który prosił go o jałmużnę: „Nie mam srebra ani złota, 
ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź!”.

Kościół istotnie nie ofiaruje dzisiejszym ludziom przemijających bogactw, nie obiecuje szczęścia 
na ziemi, lecz udziela im dóbr Bożej łaski, które podnosząc ich do godności dzieci Bożych, sta-
nowią skuteczną obronę i pomoc do uczynienia ich życia bardziej ludzkim; otwiera źródła swej 
bogatej nauki, przez którą ludzie oświeceni światłem Chrystusa mogą głębiej zrozumieć, kim są 
naprawdę, jaką godnością się wyróżniają, do jakiego celu powinni zmierzać; wreszcie przez swoje 
dzieci rozszerza na cały świat przestrzeń chrześcijańskiej miłości, która bardziej niż cokolwiek 
innego zdolna jest usunąć ziarna konfliktów i skuteczniej doprowadzić do zgody, sprawiedliwego 
pokoju i bratniej jedności wśród wszystkich.

RESPONSORIUM

Por. Mt 16,18; Ps 47(48),9

W. Powiedział Jezus do Szymona: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, 
* a bramy piekielne go nie przemogą.

K. Bóg go umacnia na wieki. W. A bramy.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że w Świętym Janie, papieżu, na całej ziemi zajaśniał 
żywy przykład Chrystusa, Dobrego Pasterza, dozwól prosimy, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu 
z radością przekazywali światu pełnię chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana.

2.2. Pozostałe uchwały definitywne Konferencji Episkopatu Polski

388. Zebranie Plenarne KEP (11.03.2021)

Uchwała nr 1/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie wyboru Członka Rady Stałej 

Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 22 Statutu KEP, wybiera na Członka Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski, na pierwszą pięcioletnią kadencję bp. Mariana FLORCZYKA, Bi-
skupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, w miejsce bp. Damiana Bryla, dotychczasowego Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej, który w dniu 25 stycznia 2021 r. został mianowany przez 
papieża Franciszka Biskupem Diecezji Kaliskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 2/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczących 

Komisji i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 50 Statutu KEP, wybiera:

1) abp. Wiktora SKWORCA, Metropolitę Katowickiego, na Przewodniczącego Komisji Dusz-
pasterstwa, na drugą pięcioletnią kadencję;

2) bp. Arkadiusza TROCHANOWSKIEGO, Biskupa Olsztyńsko-Gdańskiego, na Przewodni-
czącego Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukra-
inie, na pierwszą pięcioletnią kadencję, w miejsce bp. Mariana Rojka;

3) bp. Henryka WEJMANA, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 
na Przewodniczącego Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, na pierwszą pię-
cioletnią kadencję, w miejsce bp. Andrzeja F. Dziuby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 3/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie powołania Delegatów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie 
w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz § 44 ust. 3 Regulaminu KEP, powołuje:

1) bp. Józefa GUZDKA, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, na Delegata KEP ds. Duszpa-
sterstwa Harcerzy, na trzecią pięcioletnią kadencję;

2) bp. Józefa GUZDKA, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, na Delegata KEP ds. Duszpa-
sterstwa Policji, na trzecią pięcioletnią kadencję;

3) bp. Józefa GUZDKA, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, na Delegata KEP ds. Duszpa-
sterstwa Kombatantów, na trzecią pięcioletnią kadencję;

4) bp. Józefa GUZDKA, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, na Delegata KEP ds. Duszpa-
sterstwa Straży Ochrony Kolei, na trzecią pięcioletnią kadencję;

5) bp. Romualda KAMIŃSKIEGO, Biskupa Warszawsko-Praskiego, na Delegata KEP ds. Duszpa-
sterstwa Strażaków, na pierwszą pięcioletnią kadencję, w miejsce abp. Sławoja Leszka Głodzia;

6) bp. Leszka LESZKIEWICZA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, na Delegata 
KEP ds. Duszpasterstwa Rolników, na pierwszą pięcioletnią kadencję, w miejsce bp. Edwarda 
Białogłowskiego; 
oraz tworzy nową funkcję – Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Praco-
dawców – do jej pełnienia powołując abp. Józefa Kupnego, Metropolitę Wrocławskiego, na 
pierwszą pięcioletnią kadencję.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 4/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie mianowania 
Asystenta Kościelnego 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP w związku z § 37 ust. 1 Statutu 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,na wniosek Rady Naczelnej, mianuje bp. Jacka KICIŃ-
SKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej, Asystentem Kościelnym Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta, na pierwszą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 5/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

członków i konsultorów Komisji KEP

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warsza-
wie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP: 

1) na wniosek bp. Wiesława Lechowicza, Przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za 
Granicą, zatwierdza:

 – abp. Tadeusza WOJDĘ, Metropolitę Gdańskiego, bp. Adriana GALBASA, Biskupa Pomoc-
niczego Diecezji Ełckiej, oraz bp. Roberta CHRZĄSZCZA, Biskupa Pomocniczego Archi-
diecezji Krakowskiej, jako członków tejże Komisji, w miejsce abp. Sławoja Leszka Głódzia 
oraz bp. Edwarda Janiaka,

 – ks. dr. Michała WILKOSZA, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, jako konsu-
latora tejże Komisji, w miejsce ks. prał. Stanisława Budyna; 

2) na wniosek bp. Wiesława Szlachetki, Przewodniczącego Komisji Charytatywnej, zatwier-
dza nowych konsultorów tejże Komisji:

 – dr hab. Małgorzatę DUDĘ, prof. UPJPII,
 – ks. dr. Marcina IŻYCKIEGO,
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 – ks. Artura JAŃCA,
 – Ireneusza KRAUSEGO,
 – ks. dr. Piotra POTYRAŁĘ,
 – ks. Tomasza RODĘ,
 – o. dr. Janusza SOKA CSsR,
 – s. Dolores ZOK SSpS.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański  

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński  
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 6/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

nowych konsultorów Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
oraz członków Zespołów Programowego 

ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warsza-
wie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP:

1) na wniosek bp. Krzysztofa Zadarki, Przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Piel-
grzymek, zatwierdza nowych konsultorów tejże Rady:

 – Rafała ROGALĘ,
 – dr. Rafała CEKIERĘ,
 – dr Katarzynę STANKIEWICZ;

2) na wniosek abp. Józefa Górzyńskiego, Przewodniczącego Zespołu Programowego ds. Tele-
wizyjnych Transmisji Mszy Świętej, zatwierdza nowych członków tego Zespołu, w miejsce 
ks. prof. Roberta Tyrały, ks. dr. Piotra Studnickiego i ks. prof. Andrzeja Zająca:

 – ks. dr. Rafała STAŃCA,
 – o. dr. Michała LEGANA OSPPE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

88 DOKUMENTY

Uchwała nr 7/388/2021  
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie powołania duszpasterzy krajowych 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie 
w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz § 44 ust. 3 Regulaminu KEP, powołuje:

1) ks. dr. Jana KRYNICKIEGO, prezbitera Diecezji Rzeszowskiej, na Duszpasterza Krajowe-
go Strażaków, na trzecią pięcioletnią kadencję;

2) ks. dr. Arkadiusza ZAWISTOWSKIEGO, prezbitera Diecezji Warszawsko-Praskiej, na 
Duszpasterza Krajowego Służby Zdrowia, na drugą pięcioletnią kadencję;

3) ks. dr. Bogusława NAGELA, prezbitera Archidiecezji Krakowskiej, na Opiekuna Krajowe-
go Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, na drugą pięcioletnią kadencję;

oraz na wniosek abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, tworzy nową funkcję – Dusz-
pasterza Krajowego Żeglugi Śródlądowej i do jej pełnienia powołuje ks. Jana KLESZCZA, prezbi-
tera Archidiecezji Wrocławskiej, na pierwszą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 8/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie potwierdzenia wyboru 

Dyrektora Krajowego Unii Apostolskiej Kleru

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warsza-
wie w dniach 11 marca 2021 r., na podstawie n. 50 i 51 Statutów Unii Apostolskiej Kleru, potwier-
dza wybór ks. prof. dr. hab. Zdzisława LECA, prezbitera Archidiecezji Wrocławskiej, na Dyrektora 
Krajowego Unii Apostolskiej Kleru, na drugą trzyletnią kadencję. Wyboru dokonało Zgromadzenie 
Krajowe Diecezjalnych Dyrektorów Unii Apostolskiej Kleru na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański  

Przewodniczący KEP 

+ Artur G. Miziński  
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 9/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warsza-
wie w dniach 11 marca 2021 r., na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Ko-
ścielnych, zatwierdza ks. dr. hab. Roberta Romualda KUFLA, wybranego w dniu 26 lutego 2021 r. 
przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 10/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie Statutu Stowarzyszenia 

„Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warsza-
wie w dniach 11 marca 2021 r., na podstawie kan. 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 31 
ust. 3 Statutu Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, zatwierdza Statut tegoż Sto-
warzyszenia na czas nieokreślony, zgodnie z brzmieniem przyjętym na mocy uchwały nr 3 Walnego 
Zgromadzenia Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” z dnia 2 marca 2021 r.

Tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Statut 
Stowarzyszenia 

„Muzea i skarbce kościelne Ars Sacra”

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

Art. l
1. Stowarzyszenie „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrze-

sza osoby fizyczne reprezentujące muzea i skarbce kościelne należące do Kościoła katolickiego.
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2. Stowarzyszenie erygowane jest przez Konferencję Episkopatu Polski jako publiczne stowarzyszenie 
wiernych (kan. 312 § 1 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) uchwałą nr 3/376/2017 Konferencji Epi-
skopatu Polski z dnia 6 czerwca 2017 r. i nabywa osobowość cywilnoprawną w oparciu o art. 4 ust. 3 
Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) 
w związku z art. 10 i art. 34 ust. 1 pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.).

Art. 2
Stowarzyszenie podlega nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z kan. 315 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego.

Art. 3
Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Konferencję Episkopatu Polski 
zgodnie z kan. 317 § 1 KPK.

Art. 4
1. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego – logo i własnej pieczęci.
2. Nazwa Stowarzyszenia i jej znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.
3. Patronem Stowarzyszenia jest święty Brat Albert Chmielowski.

Art. 5
1. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością teren całego kraju.
2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji o podobnych celach i założe-

niach ideowych.

Art. 6
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Rozdział II 
Cele i środki działania

Art. 7
Celem Stowarzyszenia jest:

1) usprawnienie działalności muzeów i skarbców kościelnych utworzonych przez osoby praw-
ne Kościoła katolickiego oraz pomoc w ich rozwoju, eksponowaniu, przechowywaniu 
i udostępnianiu publiczności ich zbiorów;

2) upowszechnianie wiedzy i informacji o muzeach i skarbcach kościelnych;
3) doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz muzeów i skarbców ko-

ścielnych oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej;
4) integracja środowiska zajmującego się gromadzeniem i ochroną zbiorów muzealnych oraz 

ich eksponowaniem;
5) reprezentowanie środowiska muzealnego i skarbców kościelnych w kontaktach z państwo-

wą służbą muzealną i innymi instytucjami kulturalnymi;
6) dbałość o wysoki poziom etyki i fachowość wykonywanego zawodu oraz otaczanie troską, 

budowanie zaufania i szacunku społecznego dla miejsc pielęgnujących pamięć, tradycję 
i historię dziedzictwa kultury chrześcijańskiej i narodowej.

Art. 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę i pomoc świadczoną muzeom oraz wspólne zabieganie o pozyskiwanie dotacji 
i dofinansowania działalności Stowarzyszenia oraz muzeów i skarbców kościelnych;
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2) wymianę doświadczeń w formie spotkań i konferencji oraz prowadzi działalność wydawniczą;
3) działalność badawczą – w tym udział w konferencjach i sympozjach adresowanych do pra-

cowników muzeów – poznawanie i otwieranie się na nowe metody znakowania obiektów 
muzealnych, konserwację i zabezpieczanie zbiorów itp., śledzenie nowych osiągnięć tech-
nicznych w tej dziedzinie;

4) prowadzenie wykazu ze zwięzłą charakterystyką muzeów i skarbców kościelnych całej Polski;
5) podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi muzeów i skarbców kościelnych;
6) troskę o ochronę zbiorów i współpracę w odzyskiwaniu obiektów utraconych.

Rozdział III 
Członkowie ich prawa i obowiązki

Art. 9
1. Do Stowarzyszenia należą członkowie:

1) zwyczajni;
2) wspierający;
3) honorowi.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna reprezentująca muzeum lub 
skarbiec kościelny.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne deklarujące pomoc ma-
terialną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia po udzieleniu rekomendacji przez 
dwóch członków zwyczajnych.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, w tym reprezentanci osób prawnych o szcze-
gólnych zasługach dla Stowarzyszenia.

Art. 10
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w trybie uchwały.

Art. 11
Każde muzeum lub skarbiec kościelny może być reprezentowane w Stowarzyszeniu tylko przez jednego 
członka zwyczajnego, aktualnie pełniącego funkcję dyrektora lub przez osobę przez niego wyznaczoną.

Art. 12
Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia powinien zawierać:

1) zwięzłą charakterystykę muzeum lub skarbca kościelnego;
2) oświadczenie właściwego organu muzeum lub skarbca kościelnego o wyznaczeniu osoby, 

która będzie członkiem Stowarzyszenia reprezentującym to muzeum lub skarbiec kościelny;
3) oświadczenie woli kandydata o akceptacji celów Stowarzyszenia i jego statutu.

Art. 13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:

1) rezygnację złożoną Zarządowi z chwilą jej złożenia;
2) wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek naruszania postanowień Statutu, regulaminów 

i uchwał Stowarzyszenia;
3) skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez jeden rok;
4) odwołanie przez władzę, która wyznaczyła kandydata na członka;
5) likwidację muzeum lub skarbca kościelnego reprezentowanego przez danego członka;
6) wydalenie z powodu utraty przynależności do Kościoła Katolickiego zgodnie z kan. 316 

KPK lub utratę przez niego zdolności do czynności prawnych;
7) śmierć członka.
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2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje poprzez rezygnację złożoną Zarządowi z chwilą 
jego złożenia lub decyzję uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 14
Członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jej celami i Statutem;
3) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu;
4) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 15
Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego 
Statutu, zarządzeń władz Stowarzyszenia, zaangażowanie w prace Stowarzyszenia oraz regularne 
płacenie składek w wysokości określonej przez Zarząd.

Art. 16
1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadze-

nia podjętej na wniosek Zarządu.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

Art. 17
1. Członek w stosunku do Stowarzyszenia może działać przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. l wymaga zachowania formy pisemnej.

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia

Art. 18
1. Organami władzy Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Stowarzyszenia;
2) Zarząd;
3) Komisja rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych władz trwa pięć lat, z możliwością jednokrotnego ponowienia kadencji.
3. Wybór władz Stowarzyszenia jest zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 19
1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, a sprawozdaw-

czo – wyborcze raz na pięć lat.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek Komisji rewizyjnej 

lub 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie o terminie i o porządku Walnego Zgromadzenia powinno być doręczone.

Art. 20
l. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Zarządu, a prowadzi je wybrany na tym zgroma-

dzeniu przewodniczący obrad.
2. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia tylko członkowie zwyczajni lub ich 

pełnomocnicy.
3. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się w sprawach Stowarzyszenia.
4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego 

obradom i protokolanta.
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Art. 21
1. Członkowie Zarządu w liczbie nie większej niż dziewięciu wybierani są przez Walne Zgroma-

dzenie w głosowaniu tajnym w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
2. W pozostałych sprawach, o ile Statut nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa-

ły w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy człon-
ków zwyczajnych, chyba że przynajmniej jeden uczestnik zażąda głosowania tajnego.

Art. 22
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór oraz odwołanie Zarządu i Komisji rewizyjnej, zatwierdzenie przewodniczącego Za-
rządu i przewodniczącego Komisji rewizyjnej, a także uchwalanie regulaminu ich działania;

2) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
4) podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz 

uchwalenie jej regulaminu;
5) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych;
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów władzy Stowarzyszenia;
7) przyjmowanie członków wspierających i honorowych;
8) podejmowanie decyzji o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach;
9) uchwalenie zmian Statutu, które winny być następnie przedstawione Konferencji Episkopa-

tu Polski do zatwierdzenia;
10) wykluczanie członków;
11) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 23
1. Zarząd składa się z przewodniczącego Zarządu, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza, którzy 

równocześnie stanowią Prezydium Stowarzyszenia oraz członków. 
2. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w razie potrzeby na wniosek przewodni-

czącego Zarządu lub na pisemny wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu. W innych 
przypadkach w razie konieczności obraduje Prezydium Stowarzyszenia zwoływane przez prze-
wodniczącego Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos przewodniczącego.

Art. 24
Do zadań Zarządu należy:

1) wybór spośród siebie przewodniczącego Zarządu, zastępcy przewodniczącego Zarządu, 
skarbnika i sekretarza;

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
3) reprezentowanie jego na zewnątrz;
4) uchwalanie bieżących programów działania;
5) przyjmowanie członków zwyczajnych;
6) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
8) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
9) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, rad i innych organów pomocniczych 

oraz ustalanie ich regulaminów;
10) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarczą oraz tworzenie w tym celu odpo-

wiednich jednostek organizacyjnych;
11) ustalanie wielkości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności;
12) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia;
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13) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym finansowych, Walne-
mu Zgromadzeniu oraz Konferencji Episkopatu Polski;

14) przygotowywanie projektów uchwał przed zwyczajnym Walnym Zgromadzaniem;
15) pozostałe sprawy nie zastrzeżone statutowo innym organom.

Art. 25
1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego Komisji i sekretarza. 
2. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza na pierwszym posie-

dzeniu, które powinno odbyć się przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, zwykłą więk-
szością głosów, w obecności wszystkich członków. 

3. W przypadku niemożności wyboru przewodniczącego lub sekretarza, Walne Zgromadzenie wy-
biera nowy skład Komisji rewizyjnej. 

Art. 26
Komisja rewizyjna:

1) przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza spraw 
finansowych;

2) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi;
3) wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 27
Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 28
Zarząd oraz Komisja rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce ustępu-
jących. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby statutowej członków organów 
władzy. Wymagają oni akceptacji przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Art. 29
Członkowie organów władz statutowych nie otrzymują wynagrodzenia.

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia

Art. 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, przekazywane na zasadach obowiązujących podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych;
3) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
4) inne wpływy związane z działalnością statutową.

Art. 31
1. W sprawach majątkowych Stowarzyszenia oświadczenia woli składają co najmniej dwaj człon-

kowie Zarządu lub pełnomocnik ustanowieni przez Zarząd. 
2. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej najwyższej sumy określo-

nej przez Konferencję Episkopatu Polski, potrzebna jest zgoda Prezydium Konferencji Episko-
patu Polski. Alienacja o wartości powyżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Epi-
skopatu Polski, oraz w przypadkach, o których mowa w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto 
zgody Stolicy Apostolskiej.
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Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 32
1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej 

większością 2/3 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków zwyczajnych lub ich pełnomocników. 

2. Prawo inicjatywy przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. 
3. Zmiany Statutu przygotowane przez Walne Zgromadzenie zatwierdza Konferencja Episkopatu 

Polski, zgodnie z kanonem 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Art. 33
l. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez Konferencję Episkopatu Polski lub na mocy 

uchwały Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
lub ich pełnomocników, większością 2/3 głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia zostaje po-
dana do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zarówno nieruchomy jak ruchomy przecho-
dzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

Niniejszy Statut został zatwierdzony na czas nieokreślony na podstawie Uchwały nr 10/388/2021 Konferencji Epi-
skopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP 

Uchwała nr 11/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia wyboru 

przewodniczącego Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Muzea i Skarbce Kościelne Ars sacra” 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniach 11 marca 2021 r., w związku ze złożeniem rezygnacji przez ks. dr. Wiesława Gar-
czarka, na podstawie § 18 ust. 2 i 3 oraz art. 28 Statutu Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne 
Ars sacra”, zatwierdza wybór ks. dr. Tomasza GRABOWSKIEGO, dyrektora Muzeum Diecezjal-
nego w Łomży, na przewodniczącego Komisji rewizyjnej, dokonany na mocy uchwały nr 3 Walne-
go Zgromadzenia Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” z dnia 2 marca 2021 r., 
na okres do czasu zakończenia pięcioletniej kadencji Komisji rewizyjnej zatwierdzonej Uchwałą nr 
14/377/2017 Konferencji Episkopatu Polski z 13 października 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński  
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 13/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie Statutu Fundacji Opoka

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie, w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 22 ust. 1 Statutu Fundacji Opoka dokonuje 
zmiany Statutu Fundacji Opoka poprzez uchylenie w całości Statutu dotychczas obowiązującego 
i nadanie nowego Statutu Fundacji Opoka, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru 
Sądowego*.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP 

* Przyp. red. Wpisu do KRS dokonano w dniu 29 lipca 2021 r.

Statut Fundacji Opoka

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Opoka.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Opoka oraz posługiwać się tłumaczeniami nazwy 

w językach obcych.
3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
4. Fundacja Opoka została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski – aktem notarial-

nym z dnia 16 czerwca 1998 r., sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego w kancela-
rii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4 (Rep. A183 1/98).

5. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

6. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla pełnej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także 

poza granicami kraju.
3. Fundacja może posiadać podległe sobie jednostki w diecezjach i może posiadać jednostki za 

granicą oraz przystępować do spółek i fundacji opodobnych celach, zgodnie z prawem kościel-
nym i państwowym.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Opoka w Warszawie.
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§ 4
1. Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy ze względu na zakres działania i cele 

fundacji. Według stanu na dzień podpisania statutu jest to Minister Edukacji i Nauki.
2. Niezależnie od nadzoru państwowego nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator, 

zgodnie z przepisami art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II 
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 5
Celem działalności Fundacji jest:

1) wspieranie Kościoła Katolickiego w głoszeniu Ewangelii;
2) wspieranie działalności i rozwoju mediów katolickich;
3) koordynowanie działań internetowych Kościoła Katolickiego;
4) popularyzacja osiągnięć nauki w dziedzinie informatyki w środowiskach naukowych 

i oświatowych;
5) propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;
6) na rzecz małżeństwa i rodziny;
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz roz-

wój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) ochrona i promocja zdrowia;
9) wspieranie kultu religijnego Kościoła katolickiego;
10) wspieranie działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej Kościoła 

katolickiego.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) zakładanie i prowadzenie portali internetowych i innych dostępnych mediów;
2) opracowywanie i udostępnianie stron internetowych i innych środków masowej komunikacji;
3) opracowywanie i wspomaganie opracowywania zasobów kościelnych bibliotek naukowych 

oraz tworzenie źródeł na podstawie zasobów archiwalnych i muzealnych oraz udostępnianie 
przez sieć internetową informacje o tych zasobach;

4) wydawanie i wspieranie wydawania materiałów, takich jak książki, broszury, ulotki, utwory 
muzyczne i filmowe, programy komputerowe;

5) organizowanie i wspomaganie dzieł i inicjatyw charytatywno-opiekuńczych oraz oświato-
wo-wychowawczych;

6) organizowanie i wspieranie akcji, szkoleń, imprez oraz widowisk;
7) wspieranie materialne działalności osób fizycznych i prawnych w zakresie zbieżnym z ce-

lami Fundacji;
8) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
9) wspieranie materialne mediów w zakresie ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Rozdział III 
Majątek Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji tworzą:
1. Fundusz założycielski Fundatora w kwocie: 1000 złotych.
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2. Środki finansowe i rzeczowe pochodzące z:
1) darowizn, zapisów i spadków;
2) dochodów z mienia i praw majątkowych Fundacji;
3) dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
4) odsetek bankowych i dochodów z papierów wartościowych;
5) zbiórek publicznych;
6) dotacji, subwencji, i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fun-

dacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
7) dochodów z działalności gospodarczej;
8) z innych przewidzianych prawem źródeł.

3. Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.

§ 8
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosz-

tów jej funkcjonowania.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział IV 
Działalność gospodarcza

§ 9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej ce-

lów, w zakresie:
1) działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku;
2) działalności agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
3) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
4) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
5) wydawania książek;
6) wydawania czasopism i pozostałych periodyków;
7) pozostałej działalności wydawniczej;
8) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania;
9) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań i programów telewizyjnych;

10) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań i programów telewizyjnych;
11) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
12) nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
13) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
14) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
15) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
16) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności;
17) działalności portali internetowych;
18) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
19) stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji;
20) działalności fotograficznej;
21) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
22) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
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23) pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie in-
dziej niesklasyfikowanej;

24) działalności wspomagającej edukację.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnio-

nych jednostek organizacyjnych.
3. Fundacja przeznacza z majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej 1 000 złotych.

§ 10
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odręb-

nymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji powinna zapewnić przynajmniej częściowy zwrot poniesio-

nych nakładów (kosztów), a ewentualnie wypracowywany dochód przeznaczony winien być 
w całości na finansowanie działalności statutowej.

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyza-
cji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział V 
Organy Fundacji

§ 11
Do kompetencji Fundatora należy:

1) zmiana celów i statutu Fundacji;
2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją;
3) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz poszczególnych ich 

członków.

§ 12
1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.

2. Kadencja Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji trwa 5 lat.
3. Funkcję członka Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków danego organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 
Fundacji albo Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezy-

gnacji, śmierci.
4. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Fundacji w trakcie 

trwania kadencji Zarządu Fundacji, Fundator powołuje nowego członka Zarządu Fundacji do 
czasu zakończenia dotychczasowej kadencji Zarządu Fundacji.

5. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Fundacji składana jest Fundatorowi w formie pisemnej.
6 Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu Fun-

dacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych Radzie Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz wobec orga-
nów państwowych, osób fizycznych i prawnych;

2) opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
3) realizuje zadania według planów i wytycznych przyjętych przez Radę Fundacji;
4) prowadzi akcje informacyjne i promocyjne o działalności Fundacji;
5) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
7) ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
8) przygotowuje wszystkie wymagane prawem sprawozdania ze stanu majątkowego i działal-

ności finansowej Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz przedkłada je Radzie 
Fundacji nie później niż 31 marca każdego roku następującego po zakończeniu roku obra-
chunkowego;

9) tworzy i znosi biura, oddziały, filie, pracownie, grupy doradcze Fundacji i inne jej jednostki 
organizacyjne, a także określa zasady kierowania nimi.

3. W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu Fundacji – do składania w imieniu Fundacji 
oświadczeń woli uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

4. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu Fundacji – do składania w imieniu Fundacji 
oświadczeń woli uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być za-
trudniani przez Fundację. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji oraz 
w czynnościach prawnych podejmowanych w stosunku do niego, Fundację reprezentuje Fundator.

6. Zarząd Fundacji przedstawia Fundatorowi kopie zatwierdzonych przez Radę Fundacji rocznych 
sprawozdań (merytorycznego oraz finansowego) z działalności Fundacji w terminie do końca 
lipca roku następującego po roku, którego sprawozdania dotyczą.

7. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przekazywania wszelkich informacji i dokumentów wy-
maganych przez Fundatora oraz do składania wyjaśnień Fundatorowi.

§ 15
1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje, przesyłając zawiadomienie o miejscu i terminie posie-

dzenia listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed planowanym posie-
dzeniem, i przewodniczy im Prezes Zarządu Fundacji.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu.
5. W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Zarządu Fundacji posiada jeden głos.
6. Zarząd Fundacji może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy.

§ 16
1. Rada Fundacji składa się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji, 

śmierci.
5. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji w trakcie trwa-

nia kadencji Rady Fundacji, Fundator powołuje nowego członka Rady Fundacji do czasu za-
kończenia dotychczasowej kadencji Rady Fundacji.
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6. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Fundacji składana jest Fundatorowi w formie pisemnej.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 17
1. Rada Fundacji wykonuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:

1) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków 
działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd Fundacji;

2) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
3) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał 

podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz sprawoz-

dań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i wytyczanie głównych kierunków 

działalności Fundacji, w szczególności poprzez żądanie od Zarządu Fundacji przedstawie-
nia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i dokonywania rewizji ma-
jątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

3. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek Zarządu Fundacji lub co najmniej 2 członków Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

4. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu Fundacji udzielania wyjaśnień i udostępnienia 
wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, 
które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.

6. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza są protokół, który podpisują Przewodniczący Rady 
Fundacji i osoba sporządzająca protokół.

7. O planowanym posiedzeniu Rady Fundacji należy poinformować każdego z jej członków, prze-
syłając zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia listem poleconym lub pocztą elektro-
niczną, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Obowiązek zawiadomienia spoczy-
wa na Przewodniczącym Rady Fundacji.

Rozdział VI 
Zmiana celów lub statutu Fundacji

§ 18
1. Fundator jest uprawniony do zmiany celów lub statutu Fundacji.
2. Fundator zmiany celów lub statutu Fundacji dokonuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów.

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe

§ 19
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach w wyniku zawarcia umowy 

przez obie fundacje, z zachowaniem innych postanowień niniejszego statutu.
2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1, uchwałę podejmuje Fundator.
3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera Zarząd Fundacji.
4. W wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją powstaje nowa fundacja, która wstępuje we 

wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa i pasywa Fundacji.
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§ 20
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w ra-

zie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji – z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 

Fundacji – podejmuje bezwzględną większością głosów Fundator.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie ma-

jątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

Rozdział VIII 
Przepisy przejściowe

§ 21
1. Do aktualnych członków Zarządu Fundacji stosuje się przepisy§ 12-15 niniejszego statutu, przy czym 

pełnią oni swoją funkcję do czasu powołania przez Fundatora nowych członków Zarządu Fundacji.
2. Aktualni członkowie Rady Nadzorczej Fundacji stają się członkami Rady Fundacji w rozumie-

niu tego statutu, stosuje się do nich przepisy § 12, 16-17 niniejszego statutu, przy czym pełnią 
oni swoją funkcję do czasu powołania przez Fundatora nowych członków Rady Fundacji.

Statut Fundacji Opoka został przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 13/388/2021 
z dnia 11 marca 2021 r.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński  
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 14/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie treści Deklaracji Konferencji Episkopatu Polski 

i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce  
w sprawie współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa  

Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, w związku z Uchwałą nr 
20/384/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2019 r. w sprawie upoważnie-
nia do rozmów z Konferencjami Wyższych Przełożonych Zakonnych oraz § 3 ust. 1 pkt 9 Statutu 
Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, jako Fundator przyjmuje treść Deklaracji 
Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 
w sprawie współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Treść 
Deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Załącznik do Uchwały nr 14/388/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r.

DEKLARACJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI I KONFERENCJI WYŻSZYCH 
PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY 

W RAMACH FUNDACJI ŚWIĘTEGO JÓZEFA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Uznając zasadność powołania Fundacji Świętego Józefa, Konferencja Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich w Polsce deklaruje gotowość współpracy w ramach Fundacji przez zakony 
męskie. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski i Konferencja Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich w Polsce wspólnie deklarują w tej sprawie wolę współdziałania, kierując się 
zasadami określonymi w niniejszej deklaracji.

Art. 1. Przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, zrzeszeni 
w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce postanawiają na okres 3 lat 
przystąpić do współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski (da-
lej: Fundacja), powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 9 października 2019 r., 
podczas 384. zebrania plenarnego KEP.

Art. 2. Współpraca w ramach Fundacji podjęta przez instytuty życia konsekrowanego, prowin-
cje i inne kościelne osoby prawne (dalej: jurysdykcje zakonne), których przełożeni zrzeszeni są 
w KWPZM może być ponawiane w następnych okresach w wyniku głosowania na zebraniu plenar-
nym KWPZM, poprzedzonym oceną skuteczności działań Fundacji.

Art. 3. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich przyjmuje do wiadomości statut 
Fundacji zatwierdzony w dniu 18 listopada 2019 r. Wszystkie zmiany Statutu powinny być konsul-
towane z KWPZM przed ich zatwierdzeniem przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 4. Jurysdykcje zakonne, których przełożeni zrzeszeni są w KWPZM przyjmują takie same 
zobowiązania i otrzymują takie same uprawnienia, jak diecezje wspierające Fundację. Każda jurys-
dykcja zakonna wyznaczy koordynatora ds. kontaktu z Fundacją.

Art. 5. Wysokość corocznych wpłat na rzecz Fundacji wnoszonych w imieniu prezbiterów zakon-
nych pracujących w Polsce będzie taka sama jak w przypadku prezbiterów diecezjalnych. Wpłaty 
przekazuje każda jurysdykcja zakonna bezpośrednio na konto Fundacji do końca roku kalendarzo-
wego. Zmiana wysokości wpłat musi być zaaprobowana przez zebranie plenarne KWPZM.

Art. 6. Jurysdykcje zakonne nie są zobowiązane do przekazywania wpłat na rzecz Fundacji w imie-
niu braci oraz kleryków zakonnych.

Art. 7. Koszty funkcjonowania Fundacji nie przekroczą 15% rocznego budżetu Fundacji.

Art. 8. W związku z przystąpieniem KWPZM do współpracy w ramach Fundacji Strony uznają, iż 
jednym z członków Zarządu Fundacji powinna być osoba zaproponowana przez Zarząd (Konsultę) 
KWPZM, z zachowaniem stosownych przepisów Statutu Fundacji.

Art. 9. KEP i KWPZM rekomendują Fundacji współfinansowanie działalności Centrum Ochrony 
Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Warszawa, dnia ……………*

 + Stanisław Gądecki o. Janusz Sok 
 Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący KWPZM 
 Przewodniczący KEP

* Przyp. red. Deklaracja została podpisana w dniu 11 marca 2021 r. 
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Uchwała nr 15/385/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa 
Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie § 13 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji Świętego Józefa 
Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdza ks. dr. Janusza ŁUCZAKA SAC, powołanego na mocy 
uchwały Nr 7/2021 Rady Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 4 lutego 
2021 r., na członka Zarządu, na okres pozostający do końca trzyletniej kadencji Zarządu, którego 
członkowie powołani byli na mocy uchwały nr 12/385/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 
21 listopada 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 18/388/2021  
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie opinii dotyczącej 

rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniach 11 marca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP oraz przepisów wydanych 
przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych (Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis 
faciendis in Causis Sanctorum, n. 11a; Instrukcja o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub 
eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych Sanctorum Mater, art. 41 § 1 i art. 42), wyraża pozy-
tywną opinię odnośnie do rozpoczęcia przez bp. Romana Pindla, Biskupa Bielsko-Żywieckiego, 
procesu beatyfikacyjnego ks. prał. Jana Marszałka (1907-1989).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 19/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie nadania tytułu Bazyliki Mniejszej

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniach 11 marca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, wyraża nihil obstat w sprawie 
wniesienia do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów prośby o nadanie Archiko-
legiacie pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie tytułu Bazyliki Mniejszej.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 20/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany na stanowisku 

Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu Krajowego Biura Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży, na wniosek bp. Marka Solarczyka, Przewodniczącego Rady Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, odwołuje ks. Emila Parafiniuka, z funkcji 
Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, i do pełnienia tej funkcji 
powołuje na czas nieokreślony – do odwołania – ks. dr. Mariusza Wojciecha WILKA, prezbitera 
Diecezji Radomskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 21/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia listów biskupów oraz Aktu poświęcenia Narodu Polskiego  

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP przyjmuje:

1) List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku. Zgromadzeni na Świę-
tej Wieczerzy;
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2) List pasterski Episkopatu Polski w setną rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa;

3) Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Teksty Listów oraz Aktu poświęcenia stanowią załączniki do niniejszej uchwały*.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

* Przyp. red. Teksty ww. listów znajdują się w dziale 4. Listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski (s. 220, 
223). Tekst Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – w części III AKT KEP pt. 
Inne dokumenty (s. 270).

Uchwała nr 22/388/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie uzgodnień dotyczących 

działalności Radia Maryja

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w War-
szawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, wyraża zgodę na przedłużenie 
na 1 rok Umowy między Konferencją Episkopatu Polski a Prowincją Warszawską Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) w sprawie działalności Radia Maryja. W związku 
z tym, że brzmienie Umowy nie uległo zmianie, dotychczasowy Statut Radia Maryja pozostaje z nią 
zgodny i jego obowiązywalność może być przedłużona na 1 rok.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski umowę podpisuje bp Wiesław Śmigiel, Biskup To-
ruński, Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

Umowa i Statut stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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389. Zebranie Plenarne KEP (11-12.06.2021)

Uchwała nr 1/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyboru Członków Rady Stałej 

Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 22 Statutu KEP, wybiera na 
Członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

1) bp. Andrzeja CZAJĘ, Biskupa Opolskiego, na drugą pięcioletnią kadencję;
2) abp. Tadeusza WOJDĘ, Metropolitę Gdańskiego, na pierwszą pięcioletnią kadencję, w miej-

sce abp. Wiktora Skworca.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 2/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczących 

Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 50 Statutu KEP, wybiera:

1) abp. Wojciecha POLAKA, Metropolitę Gnieźnieńskiego, na Przewodniczącego Komisji 
Duchowieństwa, na drugą pięcioletnią kadencję;

2) bp. Andrzeja CZAJĘ, Biskupa Opolskiego, na Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa, 
na pierwszą pięcioletnią kadencję, w miejsce abp. Wiktora Skworca;

3) bp. Piotra GREGERA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, na Przewod-
niczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na pierwszą pięcioletnią 
kadencję;

4) bp. Mariana FLORCZYKA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, na Przewodniczą-
cego Rady ds. Społecznych, na pierwszą pięcioletnią kadencję;

5) bp. Jacka JEZIERSKIEGO, Biskupa Elbląskiego, na Przewodniczącego Rady ds. Ekumeni-
zmu, na pierwszą pięcioletnią kadencję;

6) bp. Rafała MARKOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, na 
Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego, na drugą pięcioletnią kadencję;

7) bp. Michała JANOCHĘ, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, na Przewodni-
czącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, na drugą pięcioletnią kadencję;

8) bp. Ryszarda KASYNĘ, Biskupa Pelplińskiego, na Przewodniczącego Rady Prawnej, na 
drugą pięcioletnią kadencję;

9) bp. Adama BABA, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej, na Przewodniczącego 
Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, na pierwszą pięcioletnią kadencję;
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10) bp. Jana KOPCA, Biskupa Gliwickiego, na Przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów 
z Konferencją Episkopatu Niemiec, na drugą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 3/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczących 

stałych Komitetów Rady ds. Dialogu Religijnego

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 50 Statutu KEP, wybiera:

1) bp. Rafała MARKOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, na 
Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, na drugą pięcioletnią kadencję;

2) bp. Henryka CIERESZKO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej, na Przewodni-
czącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, na drugą pięcioletnią kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 4/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia członków 

Komisji i Rad Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 
ust. 2 Regulaminu KEP:

1) na wniosek Andrzeja Czai, Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa, na Członków tejże 
Komisji zatwierdza abp. Wiktora SKWORCA, Metropolitę Katowickiego, oraz bp. Marka 
SOLARCZYKA, Biskupa Radomskiego;

2) na wniosek bp. Adriana Galbasa, Przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, na 
Członka tejże Rady zatwierdza bp. Szymona STUŁKOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego 
Archidiecezji Poznańskiej. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 5/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania 

Delegatów Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz § 44 
ust. 3 Regulaminu KEP, powołuje:

1) bp. Mariana FLORCZYKA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, na Delegata KEP 
ds. Duszpasterstwa Sportowców, na piątą pięcioletnią kadencję;

2) bp. Wiesława SZLACHETKĘ, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, na Delega-
ta KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet, na drugą pięcioletnią kadencję;

3) bp. Henryka WEJMANA, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 
na Delegata KEP ds. Egzorcystów w Polsce, na drugą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 6/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie odwołania i powołania 

członków Rady Fundacji 
na Rzecz Wymiany Informacji 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 18 Statutu Fundacji na Rzecz 
Wymiany Informacji powołuje nowych członków Rady Fundacji:

1) bp. Rafała MARKOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej,
2) bp. Grzegorza SUCHODOLSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej,
3) bp. Wiesława ŚMIGLA, Biskupa Diecezji Toruńskiej,

odwołując jednocześnie dotychczasowych członków Rady Fundacji:
1) abp. Sławoja Leszka Głódzia,
2) bp. Jana Tyrawę,
3) bp. Adama Lepę.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 7/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania członków Rady Programowej 

Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, w związku 
z Uchwałą nr 6/355/2011 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 25 czerwca 2011 r. w sprawie Rady 
Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz Uchwały nr 6/389/2021 Konferencji Episko-
patu Polski z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania i powołania członków Rady Fundacji 
na Rzecz Wymiany Informacji, powołuje następujących członków Rady Programowej Katolickiej 
Agencji Informacyjnej Sp. z o.o.:

1) bp. Rafała MARKOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej,
2) bp. Grzegorza SUCHODOLSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej,
3) bp. Wiesława ŚMIGLA, Biskupa Diecezji Toruńskiej,

w miejsce dotychczasowych członków: abp. Sławoja Leszka Głódzia, bp. Jana Tyrawy i bp. Adama Lepy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 8/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

członków Podkomisji i Zespołu Ekspertów KEP 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 
ust. 2 Regulaminu KEP:

1) na wniosek bp. Józefa Wróbla, Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycz-
nych, zatwierdza Panią dr Małgorzatę PRUSAK na Członka tegoż Zespołu;

2) na wniosek ks. Tomasza Rusieckiego, Przewodniczącego Podkomisji ds. Indywidualnych 
Form Życia Konsekrowanego, zatwierdza na Członków tejże Podkomisji: ks. dr. hab. Bog-
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dana GIEMZĘ SDS, prof. PWT, ks. dr. Piotra WALKIEWICZA, Prezbitera Diecezji Ra-
domskiej, Panią Małgorzatę TARNACHOWICZ oraz Panią Elżbietę PŁODZIEŃ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 9/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania Duszpasterza Krajowego 

Ochotniczych Hufców Pracy 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz § 44 ust. 3 
Regulaminu KEP, powołuje ks. prał. Jarosława SROKĘ, Prezbitera Archidiecezji Częstochowskiej, 
na Duszpasterza Krajowego Ochotniczych Hufców Pracy, na czwartą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 10/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania Duszpasterza Krajowego 

Apostolstwa Chorych 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 7 ust. 4 i 6 Statutu Apostol-
stwa Chorych, powołuje ks. dr. Wojciecha BARTOSZKA, Prezbitera Archidiecezji Katowickiej, na 
Duszpasterza Krajowego Apostolstwa Chorych, na trzecią pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 11/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania 

Moderatora Generalnego „Diakonii Ruchu Światło-Życie”

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie§ 10 ust. 1 i 2 Statutu stowarzy-
szenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”,powołała ks. kan. dr. Marka SĘDKA, Prezbitera Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, na Moderatora Generalnego „Diakonii Ruchu Światło-Życie”, na drugą sze-
ścioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 12/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego 

Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Polskiego 
Towarzystwa Mariologicznego, zatwierdza ks. prof. dr. hab. Janusza KRÓLIKOWSKIEGO, na 
Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Wybór na czteroletnią kadencję zo-
stał dokonany na mocy Uchwały nr 3 Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego 
Towarzystwa Mariologicznego z dnia 4 czerwca 2021 r. Kadencja skończy się z chwilą zatwierdze-
nia następcy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 13/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia na kandydata na Koordynatora 

Duszpasterstwa Polskiego we Włoszech

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 32 Statutu KEP oraz § 81 
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ust. 4 Regulaminu KEP, po pozytywnej opinii bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Dusz-
pasterstwa Emigracji Polskiej, zatwierdza ks. dr. Jana GŁÓWCZYKA, jako kandydata na Koordy-
natora Duszpasterstwa Polskiego we Włoszech, na kolejną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 14/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie odwołania i powołania 

członków Zarządu Fundacji „Opoka” 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 Statutu 
Fundacji „Opoka”, odwołuje z funkcji członka Zarządu Fundacji Opoka: Panią Iwonę Olszewską-
-Król oraz ks. dr. hab. Waldemara Cisło, prof. UKSW, i powołuje na tę funkcję: Pana dr. Marka 
SOBISZA oraz Pana Michała BRUSZEWSKIEGO, na pierwszą pięcioletnią kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 15/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie odwołania i powołania 

Członków Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r.,na podstawie art. 16 oraz art. 18 ust. 1 Statutu 
Fundacji „Opoka”,odwołuje:

1) bp. Marka Solarczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”, oraz
2) bp. Jana Tyrawę, Pana Andrzeja Garapicha oraz Pana Piotra Muszyńskiego – z funkcji 

członków Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”
i jednocześnie powołuje:

1) abp. Tadeusza WOJDĘ, Metropolitę Gdańskiego, do pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”,

2) bp. Jana PIOTROWSKIEGO, Biskupa Kieleckiego, ks. dr. hab. Waldemara CISŁO, prof. 
UKSW, oraz Pana Pawła WOLIŃSKIEGO – do pełnienia funkcji członków Rady Nadzor-
czej Fundacji „Opoka”.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 16/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie kandydata na Dyrektora Krajowego 

Fundacji Światowej Sieci Modlitwy Papieża

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, w związku 
z art. 11 lit. d) Statutów Fundacji Światowej Sieci Modlitwy Papieża, zatwierdza ks. Roberta WIĘC-
KA SJ, jako kandydata na Dyrektora Krajowego Fundacji Światowej Sieci Modlitwy Papieża.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 17/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie nowelizacji Statutu Caritas Polska

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 9 pkt 3 Statutu Caritas Polska, 
zatwierdza znowelizowany Statut Caritas Polska. Zmiany zostają wprowadzone w treści § 7 ust. 3 
pkt 29 oraz § 12 ust. 2 i 3, natomiast § 12 ust. 5 oraz § 26 ust. 2 zostają dodane.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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STATUT 
Caritas Polska

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Caritas Polska, zwana dalej Caritas, jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła Katolic-
kiego w Polsce, erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski, nawiązującą w swojej działalno-
ści do tradycji Caritas sprzed roku 1950.

§ 2
Caritas, nie naruszając kompetencji biskupów diecezjalnych w ich Kościołach partykularnych, któ-
re ze swej natury powołane są do chrześcijańskiej dobroczynności współdziała zarówno z Kon-
ferencją Episkopatu Polski jak również z diecezjami w wypełnianiu ich zadań w tej dziedzinie 
w Polsce i poza jej granicami.

§ 3
Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kano-
nicznego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia Statutu.

§ 4
1. Siedzibą Caritas jest Warszawa.

2. Caritas za zgodą Konferencji Episkopatu Polski jak również właściwej władzy kościelnej może 
prowadzić działalność oraz tworzyć jednostki organizacyjne na terenie całej Polski, służące do re-
alizacji swych celów statutowych.

§ 5
Caritas jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa oraz współpracuje z Dykasterią 
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Rozdział II. Cele i zadania Caritas

§ 6
1. Celem Caritas jest kościelna posługa miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb duchowych 
i materialnych człowieka, w sferze zadań, o których mowa w § 7 ust. 1-2 Statutu oraz w wyodręb-
nionym w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunko-
wym zakresie, działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w § 7 
ust. 3-4 Statutu na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy osób ze względu na ich szczegól-
nie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

2. Caritas zobowiązana jest w swojej działalności kierować się zasadami katolickimi i nie może przyj-
mować zobowiązań, które w jakiejś mierze mogłyby warunkować przestrzeganie wspomnianych zasad.

3. Caritas nie powinna być finansowana przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne 
z nauką Kościoła.

4. Caritas nie powinna przyjmować ofiar przeznaczonych na finansowanie inicjatyw, które co do 
celów lub sposobów w ich osiąganiu nie byłyby zgodne z nauką Kościoła.

§ 7
1. Caritas może podejmować w ramach kościelnej posługi miłosierdzia następujące zadania:

1) krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych;
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2) dokształcanie i formacja osób duchownych i świeckich, w tym pracowników Caritas i wo-
lontariuszy;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów – wspierających oso-
by i grupy społeczne, w tym bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, niepełnosprawnych;

4) analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej występowania, opracowywanie progra-
mów i środków zaradczych zmierzających do jej usuwania;

5) organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, 
promocji zatrudnienia i integracji społeczno-zawodowej, systematyzowanie jej form i po-
dejmowanie działań na rzecz potrzebujących, w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, 
chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar przemocy, 
uzależnionych, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych w kraju i za granicą oraz 
epidemii i konfliktów zbrojnych;

6) świadczenie i organizowanie pomocy materialnej dla osób, rodzin, grup społecznych oraz 
środowisk;

7) organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych biedą 
i patologią a także z rodzin polonijnych;

8) wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
9) organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą;

10) pomoc w organizowaniu powrotów dobrowolnych cudzoziemcom;
11) działalność charytatywna i humanitarna pełniona w duchu poszanowania osoby ludzkiej;
12) pomocy społecznej, w szczególności tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
13) ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

2. W celu realizacji zadań, o której mowa w ust. 1, Caritas prowadzi kościelną posługę miłosierdzia, 
w szczególności poprzez podejmowanie następujących działań:

1) inicjowanie i organizowanie spotkań modlitewnych, pielgrzymek, rekolekcji i dni skupienia;
2) organizowanie konferencji naukowych, dyskusji, prelekcji promujących chrześcijański sys-

tem wartości ewangelicznych, a w szczególności posługę miłosierdzia;
3) organizowanie wizyt i wyjazdów studyjnych oraz stażowych dla wzmocnienia kościelnej 

posługi miłosierdzia;
4) systematyzowanie działalności miłosierdzia;
5) inspirowanie i prowadzenie różnorodnej działalności popularyzującej Naukę Społeczną Ko-

ścioła w dziedzinie pomocy bliźniemu w Polsce i poza jej granicami;
6) współdziałanie z Caritas Europa oraz Caritas Internationalis w udzielaniu pomocy humani-

tarnej i rozwojowej;
7) organizowanie transportów pomocy humanitarnej;
8) udzielanie pomocy materialnej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej świadczonych przez polskich misjonarzy;
9) organizowanie i wdrażanie systemu rozwoju osobistego dzieci i młodzieży w oparciu o war-

tości chrześcijańskie;
10) publikacje materiałów ewangelizacyjnych promujących działalność miłosierdzia;
11) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat;
12) udzielanie pomocy materialnej potrzebującym.

3. Caritas może prowadzić, w wyodrębnionym w sposób zapewniający należytą identyfikację pod 
względem organizacyjnym i rachunkowym zakresie, nieodpłatną lub odpowiednio odpłatną dzia-
łalność pożytku publicznego, w sferze następujących zadań publicznych:

1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;
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3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-

nych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) ratownictwa i ochrony ludności;
19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych iwojen wkraju i za granicą;
20) działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocji i organizacji wolontariatu;
22) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
23) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
24) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28) rewitalizacji;
29) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakre-
sie określonym w pkt 1-28 niniejszego statutu.

4. W celu realizacji zadań, określonych w ust. 3 Caritas prowadzi nieodpłatną lub odpowiednio odpłat-
ną działalność pożytku publicznego, w szczególności poprzez podejmowanie następujących działań:

1) organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkur-
sów, koncertów, wystaw i innych wydarzeń;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, rożnych form zajęć zzakresu kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji;

3) współpracę̨ z administracją publiczną każdego szczebla dla realizacji celów Caritas;
4) udzielanie różnego rodzaju wsparcia rodzinom, osobom niepełnosprawnym, osobom star-

szym będącym w potrzebie;
5) organizowanie wolontariatu;
6) organizowanie wizyt i wyjazdów studyjnych oraz stażowych;
7) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
8) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, mediami, organizacjami pozarządowymi 

w zakresie realizacji celów statutowych Caritas;
9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami;
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10) organizowanie transportów pomocy humanitarnej;
11) udzielanie pomocy materialnej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej;
12) publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie 

wydawnictw, nagrań, programów telewizyjnych i radiowych, poprzez media społecznościo-
we i na stronach internetowych;

13) występowanie z wnioskami, opiniami, analizami do właściwych władz w sprawach związa-
nych z realizacją celów statutowych.

§ 8
Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 6 i § 7 Caritas współdziała w szczególności z na-
stępującymi podmiotami:

1) Caritas diecezjalnymi;
2) innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi w Polsce;
3) organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz ze świeckimi organizacjami 

charytatywnymi, z zachowaniem własnej tożsamości;
4) organami administracji publicznej w kraju i z funduszami państwowymi, w tym dostępnymi 

w ramach Unii Europejskiej;
5) osobami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi.

Rozdział III. Władza nadrzędna

§ 9
Nadrzędną władzą Caritas jest Konferencja Episkopatu Polski, która:

1) powołuje i rozwiązuje Caritas;
2) nadaje jej Statut;
3) dokonuje zmian w Statucie;
4) powołuje i odwołuje Dyrektora;
5) udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępców Dyrektora;
6) powołuje i odwołuje członków Komisji Nadzorczej;
7) przyjmuje roczne sprawozdania z działalności i stanu finansów Caritas;
8) decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania (z uwzględnieniem 

prowadzonej działalności pożytku publicznego i odpowiednich przepisów państwowych).

Rozdział IV. Dyrektor i pracownicy Caritas

§ 10
Organem Caritas jest Dyrektor Caritas, zwany dalej Dyrektorem.

§ 11
1. Dyrektor powoływany jest przez Konferencję Episkopatu Polski, na okres pięciu lat, spośród 
trzech kandydatów przedstawionych jej przez Radę Stałą Konferencji.

2. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany.

3. Funkcję Dyrektora można pełnić bez przerwy nie dłużej niż dwie kadencje.

4. W sytuacji zawierania umowy o pracę z Dyrektorem, Caritas Polska reprezentuje Przewodniczą-
cy Komisji Nadzorczej.
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§ 12
1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Caritas;
2) reprezentowanie jednoosobowo Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami 

prawa;
3) zatrudnianie pracowników zgodnie z potrzebami Caritas;
4) zwoływanie Zgromadzenia Dyrektorów Caritas diecezjalnych i przewodniczenie jego obradom;
5) sporządzanie programu działalności i preliminarza budżetowego Caritas na rok następny;
6) sporządzanie sprawozdania z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły.

2. Dyrektor przedstawia Konferencji Episkopatu Polski kandydata na każdego z Zastępców Dyrek-
tora i powołuje go po uzyskaniu „nihil obstat” Konferencji.

3. Dyrektor powołuje od jednego do czterech Zastępców Dyrektora i określa zakres obowiązków 
każdego z Zastępców, z uwzględnieniem obowiązku, o którym w § 14. Wycofanie „nihil obstat” 
skutkuje wygaśnięciem pełnienia funkcji.

4. Dyrektor może powołać i odwołać Sekretarza, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie 
biura Caritas.

5. Dyrektor informuje Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski o powołaniu i odwołaniu Zastępcy 
Dyrektora i Sekretarza.

§ 13
1. Zastępca Dyrektora wykonuje zadania powierzone mu przez Dyrektora i zastępuje go w czasie 
nieobecności według kolejności ustalonej przez Dyrektora.

2. Reprezentowanie Caritas przez Zastępcę Dyrektora możliwe jest wyłącznie na podstawie i w za-
kresie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora w imieniu Caritas.

3. Caritas prowadzi wewnętrzny rejestr udzielonych pełnomocnictw.

§ 14
Po upływie kadencji Dyrektora lub w razie jej przerwania, odpowiedni Zastępca pełni obowiązki 
Dyrektora do czasu powołania nowego i składa rezygnację na jego ręce.

§ 15
1. Pracownicy Caritas uczestniczą w misji charytatywnej Kościoła poprzez swą pracę i postawę 
opartą na etosie miłości bliźniego wynikającym z Ewangelii.

2. Pracownicy Caritas mają obowiązek doskonalenia zawodowego i formacji w sposób określony 
w Regulaminie pracy Caritas.

3. Do pracowników Caritas mają zastosowanie prawa i obowiązki zapisane w Kodeksie pracy, Re-
gulaminie pracy Caritas oraz Kodeksie etycznym pracowników Caritas.

4. Caritas zobowiązana jest do wybierania swoich pracowników spośród osób, które podzielają, 
a przynajmniej szanują katolicki charakter dzieł posługi miłości.

§ 16
Wynagrodzenie pracowników Caritas powinno być świadectwem chrześcijańskiej skromności, 
z uwzględnieniem wymogów sprawiedliwości i koniecznych funkcji zawodowych.
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Rozdział V. Komisja Nadzorcza

§ 17

1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób powołanych na okres pięciu lat przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski. Członkowie Komisji Nadzorczej pełnią swoje obowiązki do czasu 
powołania jej nowych członków.

2. Członkiem Komisji Nadzorczej i zarazem jej Przewodniczącym jest każdorazowy Przewod-
niczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

3. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkami Komisji Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani po-
zostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18
Zadaniem Komisji Nadzorczej jest:

1) dokonywanie kontroli i oceny całokształtu stanu i działalności Caritas oraz przedstawianie 
jej do aprobaty Konferencji Episkopatu Polski do dnia 30 czerwca każdego roku kalenda-
rzowego wraz z wnioskami z dokonanej kontroli;

2) opiniowanie warunków zatrudniania w Caritas;
3) zatwierdzanie programu działalności i preliminarza budżetu Caritas na rok następny;
4) opiniowanie sprawozdań z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
5) wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie audytu zewnętrznego w terminie określonym 

przez Komisję Nadzorczą; wyboru audytora dokonuje Komisja Nadzorcza.

§ 19
1. Komisja Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą w każdym czasie żądać od Dyrektora udzielenia pisem-
nych lub ustnych wyjaśnień o stanie spraw Caritas, jak również okazania im dokumentów.

Rozdział VI. Zgromadzenie Dyrektorów Caritas

§ 20
Dyrektorzy Caritas diecezjalnych tworzą Zgromadzenie Dyrektorów, któremu z urzędu przewodni-
czy każdorazowy Dyrektor Caritas.

§ 21
Zgromadzenie Dyrektorów jest płaszczyzną współdziałania oraz wzajemnego wspierania się Cari-
tas diecezjalnych dla doskonalenia służby miłosierdzia i działalności pożytku publicznego.
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§ 22
Zgromadzenie Dyrektorów może:

1) zapraszać specjalistów i biegłych w omawianych sprawach i wysłuchiwać ich opinii;
2) planować i organizować wspólne konferencje, szkolenia, kursy, seminaria, rekolekcje dla 

pracowników i wolontariuszy;
3) promować inne formy wspierające misję charytatywną Kościoła w Polsce.

§ 23
1. Zgromadzenie Dyrektorów zbiera się raz na kwartał, a także w razie potrzeby – na wniosek Dyrektora 
Caritas lub na wniosek zgłoszony przez co najmniej dziesięciu Dyrektorów diecezjalnych – częściej.

2. Z prac Zgromadzenia Dyrektorów sporządza się dokumentację niezbędną dla prowadzenia spraw, 
które były przedmiotem obrad.

3. Za dokumentację odpowiada Dyrektor Caritas.

Rozdział VII. Środki materialne

§ 24
Środki materialne na działalność Caritas pochodzą w szczególności z następujących źródeł:

1) ze spadków, zapisów i darowizn krajowych i zagranicznych itp.;
2) z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
3) zbiórek publicznych;
4) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym mająt-

kiem z zachowaniem przepisów kan. 1292 § 1 KPK.
5) z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługo-

wych itp.;
6) z subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od krajowych instytucji i przedsiębiorstw pań-

stwowych, społecznych, wyznaniowych i prywatnych.

§ 25
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepi-
sami kan. 1267 § 3 KPK oraz przestrzega przepisów prawa polskiego i kanonicznego, w szczegól-
ności kanonów: 1282, 1284 § 1 i 1290 KPK.

§ 26
1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów 
majątkowych wymaga w stosunkach wewnętrznych Caritas zasięgnięcia opinii księgowego. Nie 
uchybia to zasadzie jednoosobowej reprezentacji Caritas przez jej Dyrektora oraz uregulowaniom 
prawa kanonicznego dotyczącym alienacji, w tym dotyczącym obowiązku uzyskiwania odpowied-
niej zgody Konferencji Episkopatu Polski lub Stolicy Apostolskiej.

2. Zgoda Konferencji Episkopatu Polski, o której mowa w ust. 1 może być udzielona również po-
przez zgodę Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Do składania oświadczeń woli jest upraw-
niony każdy z jego członków.

§ 27
1. Caritas – jako organizacja pożytku publicznego – wyodrębnia organizacyjnie i rachunkowo pro-
wadzoną działalność pożytku publicznego i przeznaczone na tę działalność środki publiczne od 
środków pozyskiwanych i przeznaczonych na kościelną posługę miłosierdzia.
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2. W zakresie działalności pożytku publicznego Caritas oprócz nadzoru i kontroli wewnętrznej, 
podlega kontroli państwowej określonej przepisami prawa.

3. W zakresie kościelnej posługi miłosierdzia Caritas podlega nadzorowi i kontroli wewnętrznej 
określonej przez prawo kanoniczne.

4. Dyrektor Caritas Polska wyznacza jednego z Zastępców Dyrektora oraz zespół pracowników do 
prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

5. Caritas wyodrębniając działalność pożytku publicznego od kościelnej posługi miłosierdzia zgod-
nie z ust. 1, wyodrębnia rachunkowo odpowiednio nieodpłatną lub odpowiednio odpłatną działal-
ność pożytku publicznego w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników 
każdej z tych działalności, w szczególności poprzez prowadzenie odrębnych kont lub subkont ra-
chunkowych, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 28
1. Caritas może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, jak również 
działalność gospodarczą.

2. Cały dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznacza się 
na działalność pożytku publicznego.

§ 29
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas w zakresie działalności pożytku publicznego za-
brania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do jej człon-
ków, członków jej organów, pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi człon-
kowie, członkowie jej organów, pracownicy lub wolontariusze pozostają w związku mał-
żeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwią-
zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków jej organów, pracowników lub wolon-
tariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze-
gólności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków jej organów, pracowników lub wo-
lontariuszy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie 
jej organów, pracownicy lub wolontariusze oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30
1. Program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny powinien być przedsta-
wiony Komisji Nadzorczej do dnia 31 października każdego roku.

2. Sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły powinno być przedstawione 
Komisji Nadzorczej do dnia 31 maja każdego roku.

§ 31
1. W razie likwidacji Caritas środki finansowe uzyskane z działalności pożytku publicznego Caritas 
zobowiązana jest przekazać zgodnie z przepisami prawa państwowego.

2. W razie likwidacji Caritas pozostały jej majątek – uwzględniając wolę ofiarodawców przechodzi 
na własność Konferencji Episkopatu Polski.
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Rozdział VIII. Symbole i święta

§ 32
1. Caritas używa pieczęci z logo Caritas oraz napisem Caritas Polska.

2. Logo Caritas składa się przede wszystkim z symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, 
uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta mię-
dzy ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol serca, znajdującego się 
w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis 
CARITAS POLSKA.

§ 33
Uroczystością patronalną Caritas jest druga Niedziela Wielkanocna, która jest obchodzona jako 
Święto Miłosierdzia Bożego.

Statut niniejszy został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 17/389/2021 z dnia 
11 czerwca 2021 r.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 18/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

„Zasad Domowego Kościoła” 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia 
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”, zatwierdza „Zasady Domowego Kościoła”.

„Zasady Domowego Kościoła” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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ZASADY DOMOWEGO KOŚCIOŁA, 
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Dokument określa zasady działania, organizacji i formacji Domowego Kościoła[1], gałęzi ro-
dzinnej Ruchu Światło-Życie – określanego dalej jako Domowy Kościół lub DK.

2. DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakra-
mentalne, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoboro-
wej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i między-
narodowego ruchu małżeństw katolickich Équipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla 
siebie drogę.

3. Założycielem DK jest ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK z Założycie-
lem ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009). Duchową kolebką DK 
jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin, co dało 
początek Domowemu Kościołowi.

4. Znakiem DK są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyra-
stającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej 
figurze domu. DK posługuje się również ikoną Świętej Rodziny otrzymaną od Équipes Notre-Dame.

5. Świętem patronalnym DK jest święto Świętej Rodziny.
6. Pismem formacyjnym DK jest „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” („List DK”), 

wydawany od 1975 roku. Jego pierwszym redaktorem był ksiądz Franciszek Blachnicki.
7. Sekretariat DK ma siedzibę w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Kro-

ścienku nad Dunajcem, przy ul. Jagiellońskiej 100.
8. DK współpracuje z innymi ruchami posoborowej odnowy w Kościele.
9. Małżeństwa odpowiedzialne za DK, będące diakonią Domowego Kościoła, na wszystkich 

szczeblach struktury organizacyjnej wchodzą w skład diakonii całego Ruchu Światło-Życie.
10. Domowy Kościół nie posiada odrębnej osobowości prawnej, a swoje działania, także w kwe-

stiach finansowych, prowadzi w ramach ogólnopolskiego stowarzyszenia o nazwie „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie”, z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, we współpracy z moderatorem 
generalnym Ruchu Światło-Życie.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania, program i metody działania Domowego Kościoła

11. Program formacyjny DK jest kształtowany na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności 
na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz założeń formacyjnych Ruchu Świa-
tło-Życie i Équipes Notre-Dame.

12. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jed-
ności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym 
w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza naj-
lepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Umocnieniem na 
tej drodze jest każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej dokonujące się między innymi 
podczas rekolekcji formacyjnych.

13. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

[1] W historii Ruchu były ponadto używane następujące nazwy: Ruch Wspólnoty Rodzinnej, Ruch Wspólnot Ro-
dzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie, Oaza Rodzin, Ruch „Domowy Kościół”, Ruch Domowego Kościoła, 
Ruch Kościoła Domowego, Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie.
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 – życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
 – życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
 – życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
 – dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec 

innych ludzi;
 – metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia;
 – postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów.

14. Realizacja charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w DK w szczególności poprzez:
 – kształtowanie członków DK w duchu formuły jedności „światło-życie”;
 – doprowadzenie do świadomej decyzji osobistego przyjęcia Chrystusa przez wiarę, do od-

nowienia osobowej relacji z Chrystusem Panem i Zbawicielem (idea Nowego Człowieka);
 – dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea No-

wej Wspólnoty);
 – budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich oraz podejmowa-

nie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Czło-
wieka (KWC) i obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci (idea Nowej Kultury).

15. Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy forma-
cyjne – zobowiązania przyjęte z Équipes Notre-Dame:
 – codzienny Namiot Spotkania;
 – codzienna modlitwa małżeńska;
 – codzienna modlitwa rodzinna;
 – regularne studium Pisma Świętego;
 – comiesięczny dialog małżeński;
 – reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną);
 – uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych zobowiązań następuje indywidualne zbliżenie się każdego 
z małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Zobowiązania nie są celem 
samym w sobie, ale środkiem do tego celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie i rodzinie 
poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zo-
bowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw z kręgu w dążeniu do świętości (mała grupa 
jako środowisko konieczne do wzrostu wiary).
16. Formacja w DK odbywa się w cyklach rocznych. Podstawowym miejscem formacji w DK jest 

małżeństwo i rodzina.
Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK jest krąg stanowiący dla rodzin śro-

dowisko formacyjne i ewangelizacyjne oraz szczególne „laboratorium” duchowości małżeńskiej.
Do istoty pracy formacyjnej w DK należy także uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, 

spośród których szczególną rolę odgrywają rekolekcje piętnastodniowe (Oazy Nowego Życia I, II, 
III stopnia dla rodzin, tzw. Oazy Rodzin). Rekolekcje te są przeznaczone dla małżonków. Dla dzieci 
do 12. roku życia, uczestniczących w rekolekcjach wraz z rodzicami, jest realizowany właściwy 
dla nich program formacyjny. Dla starszych dzieci przeznaczone są rekolekcje formacyjne Ruchu 
Światło-Życie odpowiednie do ich wieku.

Ważnym elementem formacji w ciągu roku jest również uczestnictwo w dniach wspólnoty Ru-
chu Światło-Życie.
17. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wzajemnie wspomagać się 

w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Kościoła domowego. Małżeństwa gromadzą się 
w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego – aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy 
Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspól-
noty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Ko-
nieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.
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Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono 
odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyj-
no-modlitewnych.

Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza pełniącego 
rolę opiekuna i doradcy duchowego.
18. Spotkanie miesięczne kręgu Domowego Kościoła składa się z kolejno następujących po sobie 

części stałych:
 – dzielenie się życiem, czyli wydarzeniami, radościami i troskami, podczas skromnego posiłku;
 – modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica 

różańca z dopowiedzeniami);
 – formacja (dzielenie się, w atmosferze modlitwy, realizacją zobowiązań, to znaczy postępem 

w rozwoju życia duchowego, oraz dzielenie się przemyśleniami na określony i przygotowa-
ny temat formacyjny).

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu (od września do czerwca) w mieszkaniach poszczegól-
nych małżeństw i powinno trwać około trzech godzin. Spotkanie ma charakter formacyjno-modli-
tewny. Jego istotnym punktem jest dzielenie się realizacją zobowiązań i dlatego tę część zawsze 
prowadzi para animatorska. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, 
jak i całego kręgu. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne.

ROZDZIAŁ III

Droga formacji

19. Formacja w Domowym Kościele, jak i w całym Ruchu Światło-Życie, jest drogą ku dojrzało-
ści chrześcijańskiej. Realizowana jest w trzech etapach, według programu ukształtowanego na 
podstawie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, podczas rekolekcji for-
macyjnych oraz spotkań kręgu w ciągu roku.

20. Etap ewangelizacji i pilotowania.
Zawiązujący się krąg rozpoczyna pracę formacyjną od ewangelizacji. Celem tego etapu jest 

doprowadzenie do osobistego spotkania z Jezusem i przyjęcia Go przez wiarę w Duchu Świętym 
jako swojego Pana i Zbawiciela, do odnowienia i pogłębienia tej relacji. Dokonuje się to zazwyczaj 
podczas rekolekcji ewangelizacyjnych i spotkań kręgu na etapie ewangelizacji. Pogłębieniu i od-
nowieniu decyzji pójścia za Jezusem i oddania Mu swego życia służy również program pierwszych 
czterech dni Oazy Nowego Życia (ONŻ) I stopnia dla rodzin.

Konsekwencją tej decyzji jest wejście na drogę formacji uczniów Jezusa, rozpoczynającą się 
etapem pilotowania.

Celem etapu pilotowania jest ukazanie małżeństwom powołania do świętości i realizowania 
tego powołania w jedności ze współmałżonkiem oraz wdrożenie w proponowaną formację DK. 
Podczas spotkań na tym etapie następuje również ogólna prezentacja Domowego Kościoła w ra-
mach Ruchu Światło-Życie oraz wprowadzenie w metodę pracy kręgu.

Posługę pary animatorskiej w kręgu na tym etapie pełni małżeństwo zwane parą pilotującą.
Na zakończenie tego etapu małżeństwa podejmują decyzję o włączeniu się do Domowego Ko-

ścioła i formowaniu się według jego zasad.
21. Etap deuterokatechumenatu.

Celem tego etapu formacji jest ponowne i świadome odkrycie powołania chrześcijańskiego, 
wynikającego z przyjęcia chrztu. Na tym etapie formacja ma stopniowo prowadzić do coraz głęb-
szego zakorzenienia codziennego życia w tajemnicy paschalnej Jezusa, aż po odnowienie przyrze-
czeń chrzcielnych podczas Triduum Paschalnego.
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Dokonuje się to szczególnie podczas drugiej części Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin 
(dni 5-15) i Oazy Nowego Życia II stopnia dla rodzin oraz poprzez formację w ciągu roku według 
programu I i II roku pracy.

Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny. Pod-
czas tych rekolekcji omawia się także zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej i katechume-
natu rodzinnego.

Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin wprowadza w biblijne podstawy formacji liturgicznej 
oraz przeżywanie liturgii w rodzinie.

Podczas spotkań kręgu w ramach pierwszego roku pracy pogłębia się rozumienie istoty po-
szczególnych zobowiązań, by wprowadzić je w codzienne życie. Drugi rok pracy pogłębia ducho-
wość małżeńską osadzoną na podstawowych prawdach wiary sformułowanych przez Założyciela 
w Drogowskazach Nowego Człowieka.

Ważnym elementem formacji na etapie deuterokatechumenatu są także czterodniowe Oazy Re-
kolekcyjne Animatorów Rodzin (ORAR) I i II stopnia.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości 
i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego 
podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań podejmowanych 
przez animatorów.
22. Etap mistagogii.

Celem tego etapu formacji deuterokatechumenalnej, następującego po odnowieniu przymie-
rza chrztu świętego, jest wprowadzenie w tajemnicę Kościoła oraz pogłębienie i urzeczywistnienie 
tego, co zostało odkryte w procesie formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty: małżeń-
skiej, rodzinnej, kręgu, Ruchu Światło-Życie czy całego Kościoła.

Szczególnym czasem wchodzenia w te tajemnice jest Oaza Nowego Życia III stopnia dla rodzin.
23. Formację podstawową stanowi, po etapie ewangelizacji i pilotowania, przeżycie Oazy Nowego 

Życia I, II i III stopnia dla rodzin, Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I i II stopnia oraz 
praca w ciągu roku według programu I i II roku pracy.

24. Formacja prowadzi do coraz bardziej świadomego odnawiania przymierza chrztu świętego. 
Dokonuje się to stopniowo podczas rekolekcji piętnastodniowych oraz każdego roku w czasie 
liturgii Triduum Paschalnego.
Uczestnicy formacji przeżywają Triduum Paschalne przynajmniej raz w życiu w formie re-

kolekcji zamkniętych. Powinno to nastąpić nie wcześniej, niż po przeżyciu Oazy Nowego Życia 
II stopnia dla rodzin.
25. Członkowie DK po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprzez 

ciągłe pogłębianie treści formacji podstawowej. Służy temu między innymi realizacja na spo-
tkaniach miesięcznych kręgu tematów przygotowanych przez Centralną Diakonię Domowego 
Kościoła lub innych – według rozeznania kręgu – ustalonych na cały rok formacyjny.

26. Rekolekcje tematyczne służą pogłębieniu treści formacji podstawowej i są przeznaczone dla 
małżonków po formacji podstawowej. W wyjątkowych sytuacjach, po rozeznaniu przez parę 
rejonową i diecezjalną, małżonkowie mogą uczestniczyć w rekolekcjach pogłębiających istotę 
zobowiązań DK na wcześniejszym etapie – nie wcześniej jednak, niż po przeżyciu Oazy Nowe-
go Życia I stopnia dla rodzin i I roku pracy.

27. Owocem przeżywanej formacji powinno być podjęcie służby (diakonii) we wspólnocie Kościo-
ła. Przygotowaniu do posług w diakoniach pomagają różnego rodzaju rekolekcje specjalistycz-
ne: sesja o pilotowaniu kręgów, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji I i II stopnia (ORDR 
I i II), rekolekcje dla par rejonowych i diecezjalnych, Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD), 
rekolekcje diakonijne organizowane przez Ruch Światło-Życie.
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ROZDZIAŁ IV

Członkostwo w Domowym Kościele

28. Członkami Domowego Kościoła są małżonkowie złączeni sakramentem małżeństwa, którzy 
wspólnie akceptują i realizują proponowaną im formację. W przypadku śmierci jednego ze 
współmałżonków, drugi może pozostać w kręgu.

29. Małżeństwa, formując się w kręgach DK, wzajemnie sobie pomagają – „równi usługują rów-
nym” (Humanae vitae, 26). Będąc w kręgu z własnej woli, przyjmują i akceptują w całości 
„Zasady DK”.

30. Małżeństwo, które świadomie odrzuca założenia, cele i metody DK i nie chce podejmować 
wszystkich zobowiązań, nie może należeć do kręgu. Kręgi, które nie dochowują wierności for-
macji DK, nie mogą nazywać się kręgami Domowego Kościoła.

ROZDZIAŁ V

Struktura Domowego Kościoła

31. Odpowiedzialność za DK spoczywa na małżeństwach tworzących diakonię Domowego Ko-
ścioła, która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podej-
muje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK w ramach Ruchu Światło-Życie. 
Małżeństwa te są także odpowiedzialne za formację i sprawy organizacyjne.
Parom odpowiedzialnym niezbędna jest pomoc księży moderatorów, którzy pełnią rolę opieku-

nów i doradców duchowych. Stoją oni na straży wierności nauce Kościoła oraz łączności z paste-
rzami Kościoła.
32. Każde małżeństwo pełniące posługę pary odpowiedzialnej powinno się charakteryzować:

 – dążeniem do dojrzałości chrześcijańskiej na drodze charyzmatu Światło-Życie;
 – znajomością, akceptacją i wiernością Zasadom DK;
 – postawą służby, posłuszeństwa i miłości wobec Kościoła;
 – kształtowaniem w sobie postawy świadomego uczestnictwa w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka;
 – postawą modlitwy za sprawy i ludzi, którym służy;
 – umiejętnością komunikacji z innymi, taktem i dyskrecją;
 – umiejętnością dzielenia zadań i powierzania posług innym małżeństwom;
 – świadomą i twórczą służbą społeczeństwu poprzez odpowiedzialnie podejmowane obo-

wiązki domowe oraz sumiennie wykonywaną pracę zawodową i społeczną.
33. Zadania wspólne dla wszystkich par odpowiedzialnych:

 – odpowiedzialność za jedność DK i sprawy organizacyjne na danym szczeblu;
 – odpowiedzialność za formację powierzonych im małżeństw, przeprowadzanie z nimi indy-

widualnych rozmów;
 – troska o realizację programu formacyjnego DK według aktualnych materiałów;
 – współpraca z kapłanami oraz innymi małżeństwami odpowiedzialnymi;
 – dbałość o właściwą wymianę informacji;
 – udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie, adekwatnych do pełnionej posługi;
 – współorganizacja dni wspólnoty i innych potrzebnych spotkań;
 – troska o swoich następców.

34. Para: rejonowa, diecezjalna, filialna i krajowa pozostają w swoich kręgach, lecz nie pełnią 
w nich posługi pary animatorskiej.
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35. KRĄG

a) Krąg jest podstawowym elementem struktury organizacyjnej DK, przypisanym zasadniczo do 
parafii, przy której się formuje.
Diakonię w kręgu stanowi jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską, 

którą wspomaga ksiądz pełniący rolę opiekuna i doradcy duchowego.
b) Zadania pary animatorskiej:

 – jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw; służy pomocą i doświadczeniem;
 – współpracuje z księdzem – opiekunem i doradcą duchowym oraz omawia z nim sprawy 

dotyczące kręgu;
 – odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych według 

programu na danym etapie formacji;
 – jest odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie 

prowadzi inne małżeństwo;
 – współpracuje z parą rejonową (oraz łącznikową, o ile jest powołana) i uczestniczy w spo-

tkaniach kręgu rejonowego;
 – zaprasza parę rejonową lub parę łącznikową na spotkanie kręgu (w zależności od podjętych 

ustaleń);
 – utrzymuje łączność z proboszczem parafii, przy której krąg się formuje.

c) Wybory pary animatorskiej.
Para animatorska jest wybierana spośród małżeństw należących do kręgu w głosowaniu taj-

nym, na spotkaniu podsumowującym pracę roczną kręgu (w czerwcu). Wybory są przeprowadzane 
przez księdza – opiekuna i doradcę duchowego kręgu lub parę rejonową. Biorą w nich udział mał-
żonkowie obecni na spotkaniu, oddając swój głos na jedno małżeństwo z kręgu. Wybrane zostaje 
małżeństwo, które uzyskało najwięcej głosów. Jeśli dwa małżeństwa mają równą liczbę głosów, 
prowadzący wybiera jedno z nich, nie podając liczby głosów ani nazwisk pozostałych.

Posługę pary animatorskiej może pełnić małżeństwo, które przeżyło co najmniej Oazę Nowego 
Życia I stopnia dla rodzin i Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II stopnia. Posługę tę pełni 
przez jeden rok. W wyjątkowych sytuacjach, poprzez tajne głosowanie, para animatorska może 
zostać ponownie wybrana na drugą kadencję.
d) W nawiązującym się kręgu posługę pary animatorskiej pełni para pilotująca, powołana przez 

parę rejonową.
Zadania pary pilotującej:

 – przeprowadza małżeństwa przez etap ewangelizacji i pilotowania;
 – przez świadectwo swojego życia ukazuje piękno przeżywanej formacji w DK;
 – współpracuje z księdzem – opiekunem i doradcą duchowym kręgu i omawia z nim sprawy 

dotyczące kręgu;
 – współpracuje z parą rejonową i uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach w za-

leżności od ustaleń podjętych w danym rejonie.
e) Posługę pary pilotującej może pełnić małżeństwo, które przeżyło przynajmniej Oazę Nowego 

Życia I i II stopnia dla rodzin, Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin I i II stopnia oraz sesję 
o pilotowaniu kręgów. Od małżonków tych oczekuje się włączenia w Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka. Kończąc swoją posługę para pilotująca, w porozumieniu z księdzem – opiekunem 
i doradcą duchowym kręgu, mianuje na jeden rok formacyjny parę animatorską spośród mał-
żeństw tworzących krąg.

36. REJON

a) W diecezji DK jest podzielony na rejony. Rejon obejmuje do 25 kręgów znajdujących się w tej 
samej parafii lub w parafiach położonych blisko siebie. Za DK w rejonie jest odpowiedzialne 
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małżeństwo, zwane parą rejonową, które prosi o opiekę duchową księdza – opiekuna i doradcę 
duchowego zazwyczaj jednego z kręgów w rejonie, który pełni rolę moderatora rejonu DK. 
Kadencja moderatora rejonu DK zasadniczo pokrywa się z kadencją pary rejonowej.

b) W zależności od potrzeby para rejonowa może powołać pary łącznikowe, które w jej imieniu 
sprawują opiekę nad kilkoma powierzonymi im kręgami. Zasady ich posługi i uczestnictwa 
w kręgu rejonowym ustala para rejonowa za zgodą pary diecezjalnej.
Krąg rejonowy tworzą: para rejonowa, ksiądz moderator rejonu DK i pary animatorskie kręgów. 

W skład kręgu mogą wchodzić także pary łącznikowe (w zależności od podjętych ustaleń).
c) Zadania pary rejonowej:

 – jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie;
 – współpracuje z księdzem moderatorem rejonowym, parą diecezjalną, księdzem moderato-

rem diecezjalnym DK;
 – organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę;
 – uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego;
 – zaprasza parę diecezjalną na spotkanie kręgu rejonowego;
 – przynajmniej raz w czasie trwania kadencji bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów;
 – powołuje pary pilotujące i – w zależności od organizacji pracy w rejonie – zaprasza je na 

spotkania kręgu rejonowego lub organizuje dla nich osobne spotkania;
 – w zależności od potrzeby powołuje pary łącznikowe i za zgodą pary diecezjalnej określa 

zasady ich posługi;
 – na początku kadencji uczestniczy w rekolekcjach dla par rejonowych;
 – we współpracy z kręgiem rejonowym zarządza środkami finansowymi DK w rejonie; do pomo-

cy w realizacji tego zadania może powołać spośród członków DK, małżeństwo pełniące posługę 
skarbników; w takiej sytuacji przynajmniej raz w roku zaprasza ich na spotkanie kręgu rejonowego.

d) Wybory pary rejonowej.
Ustępująca para rejonowa zgłasza parze diecezjalnej 2-3 umotywowane kandydatury swoich 

następców. Kandydatów na parę rejonową mogą również zgłaszać pary animatorskie danego rejo-
nu, podając uzasadnienie zgłoszenia.

Para diecezjalna, po weryfikacji wymagań formalnych, przedstawia ustępującej parze rejono-
wej oraz parom animatorskim ostateczną listę kandydatów.

Para rejonowa jest wybierana przez pary animatorskie i ustępującą parę rejonową na spotkaniu 
kręgu rejonowego, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez księdza moderatora rejonu DK 
lub przez parę diecezjalną, albo przez księdza moderatora diecezjalnego DK. Wybory dokonywane 
są przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żadne małżeństwo nie uzyska więcej niż połowy oddanych gło-
sów, wówczas należy zarządzić drugie głosowanie, dokonując wyboru spośród dwóch małżeństw, 
które otrzymały największą liczbę głosów.

Jeżeli oba małżeństwa otrzymają równą liczbę głosów, powtarza się drugie głosowanie. Jeśli 
trzecie głosowanie jest bezskuteczne, o jego wyniku rozstrzyga prowadzący wybory.

Posługę pary rejonowej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK. 
Wskazane jest również, aby uczestniczyło w sesji o pilotowaniu kręgów, bądź uzupełniło przeżycie 
tych rekolekcji podczas trwania posługi. Oczekuje się od niego włączenia w Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka. Kadencja pary rejonowej trwa trzy lata i w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek pary 
diecezjalnej, może być przedłużona o rok poprzez tajne głosowanie kręgu rejonowego.

W wyjątkowych sytuacjach para rejonowa może być odwołana przez parę diecezjalną w poro-
zumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK.
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37. DIECEZJA

a) Za DK w diecezji odpowiada małżeństwo, zwane parą diecezjalną. Doradcą duchowym kręgu 
diecezjalnego jest ksiądz moderator diecezjalny DK.

Krąg diecezjalny tworzą: para diecezjalna, ksiądz moderator diecezjalny DK i pary rejonowe.
b) Zadania pary diecezjalnej:

 – jest odpowiedzialna za DK w diecezji;
 – ściśle współpracuje z księdzem moderatorem diecezjalnym DK;
 – organizuje spotkania kręgu diecezjalnego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę;
 – przynajmniej raz w czasie trwania kadencji bierze udział w spotkaniach poszczególnych 

kręgów rejonowych;
 – jest odpowiedzialna za organizację rekolekcji DK swojej diecezji;
 – współpracuje z parą filialną i zaprasza ją na spotkanie kręgu diecezjalnego;
 – uczestniczy w spotkaniach kręgu filialnego;
 – uczestniczy w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD);
 – współpracuje z parą krajową DK, a w szczególności uczestniczy w organizowanych przez 

nią centralnych spotkaniach DK;
 – przekazuje potrzebne informacje do sekretariatu DK;
 – współpracuje z księdzem moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie i bierze udział 

w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ);
 – utrzymuje łączność z biskupem diecezjalnym;
 – na początku kadencji uczestniczy w rekolekcjach dla par diecezjalnych;
 – odpowiada za treści dotyczące DK na oficjalnych stronach internetowych swojej diecezji;
 – we współpracy z kręgiem diecezjalnym zarządza środkami finansowymi DK w diecezji; 

do realizacji tego zadania powołuje spośród członków DK małżeństwo pełniące posługę 
skarbników DK i przynajmniej raz w roku zaprasza ich na spotkanie kręgu diecezjalnego;

 – odpowiada za współpracę z innymi ruchami rodzinnymi i z duszpasterstwem rodzin w diecezji.
c) Wybory pary diecezjalnej.

Ustępująca para diecezjalna zgłasza parze filialnej umotywowane kandydatury swoich następ-
ców. Kandydatów na parę diecezjalną mogą również zgłaszać pary rejonowe danej diecezji, poda-
jąc uzasadnienie zgłoszenia. Para filialna, po weryfikacji wymagań formalnych, przedstawia ustę-
pującej parze diecezjalnej i parom rejonowym ostateczną listę kandydatów.

Wybór ma miejsce na spotkaniu kręgu diecezjalnego przez pary rejonowe i ustępującą parę 
diecezjalną w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez księdza moderatora diecezjalnego DK 
lub parę filialną, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. O ile to moż-
liwe w spotkaniu uczestniczy moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Spośród zgłoszonych 
kandydatur wybiera się trzy pary małżeńskie, które otrzymały największą liczbę głosów. Jeżeli 
w wyniku pierwszego głosowania nie można ustalić kolejności wybranych małżeństw, wówczas 
należy zarządzić drugie głosowanie, dokonując rozstrzygającego wyboru spośród tych małżeństw, 
które otrzymały równą liczbę głosów. Jeżeli małżeństwa otrzymają ponownie równą liczbę głosów, 
należy powtórzyć drugie głosowanie. Jeśli trzecie głosowanie jest bezskuteczne, o jego wyniku 
rozstrzyga prowadzący wybory.

W taki sam sposób ustala się kolejność w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur jest 
mniejsza od czterech.

Po wyborze kandydatur ustępująca para diecezjalna DK wraz z moderatorem diecezjalnym 
DK oraz z moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie występują do biskupa diecezjalnego 
z prośbą o wskazanie pary diecezjalnej spośród przedstawionych kandydatur i udzielenie jej misji 
do pełnienia posługi.

Rozpoczęcie posługi następuje z momentem uroczystego przekazania jej na ogólnopolskim 
spotkaniu odpowiedzialnych Domowego Kościoła.
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Posługę pary diecezjalnej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK, jest 
członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz, o ile to możliwe, jest członkiem Stowarzyszenia 
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Wskazane jest również, aby uczestniczyło w Oazie Rekolekcyjnej 
Diakonii Rekolekcji I i II stopnia, bądź uzupełniło przeżycie tych rekolekcji podczas trwania posługi.

Kadencja pary diecezjalnej trwa 3 lata i w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużona maksy-
malnie o 2 lata na wniosek pary filialnej, złożony na ręce biskupa diecezjalnego przez moderatora die-
cezjalnego DK, po wcześniejszym potwierdzeniu wniosku przez tajne głosowanie kręgu diecezjalnego.

W wyjątkowych sytuacjach para diecezjalna może być odwołana przez biskupa diecezjalnego 
danej diecezji na wniosek moderatora diecezjalnego DK, po konsultacji z kręgiem diecezjalnym.
d) Moderatora diecezjalnego DK powołuje biskup diecezjalny spośród 2-3 kandydatów przedsta-

wionych przez parę diecezjalną DK i moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Kandy-
daci powinni być, o ile to możliwe, po formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie i należeć do 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Kadencja moderatora diecezjalnego DK pokrywa się z kadencją pary diecezjalnej DK.
Moderatora diecezjalnego DK może odwołać biskup diecezjalny, po konsultacji z parą diece-

zjalną oraz moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie.

38. FILIA

a) Pracę par diecezjalnych i moderatorów diecezjalnych DK kilku sąsiednich diecezji tworzących 
filię Ruchu Światło-Życie koordynuje małżeństwo, zwane parą filialną.

b) Zadania pary filialnej:
 – współpracuje z parą krajową, moderatorem krajowym DK i sekretariatem DK;
 – uczestniczy w spotkaniach kręgu centralnego;
 – koordynuje pracę par diecezjalnych i moderatorów diecezjalnych DK swojej filii;
 – współpracuje z moderatorem filii i sekretarką filii w ramach Dnia Wspólnoty Diakonii Die-

cezjalnych;
 – organizuje spotkania kręgu filialnego, który wraz z nią tworzą pary diecezjalne i moderato-

rzy diecezjalni DK danej filii;
 – przynajmniej raz w czasie kadencji uczestniczy w spotkaniach kręgów diecezjalnych;
 – organizuje rekolekcje dla par rejonowych;
 – we współpracy z parami diecezjalnymi swojej filii organizuje Oazy Rekolekcyjne Diakonii 

Rekolekcji I i II stopnia oraz sesję o pilotowaniu kręgów;
 – opiniuje tematykę i program rekolekcji tematycznych organizowanych przez pary diecezjal-

ne swojej filii.
c) Wybory pary filialnej.

Ustępująca para filialna zgłasza parze krajowej umotywowane kandydatury swoich następców. 
Kandydatów na parę filialną mogą zgłaszać również pary diecezjalne danej filii, podając uzasadnie-
nie zgłoszenia. Para krajowa, po weryfikacji wymagań formalnych, przedstawia ustępującej parze 
filialnej i parom diecezjalnym danej filii ostateczną listę kandydatów.

Wybór ma miejsce na spotkaniu kręgu filialnego przez pary diecezjalne i ustępującą parę filialną 
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez jednego z księży moderatorów diecezjalnych DK 
danej filii upoważnionego przez parę krajową, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych 
do głosowania. O ile to możliwe w spotkaniu uczestniczy moderator filii Ruchu Światło-Życie oraz 
para krajowa lub moderator krajowy DK.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybiera się trzy pary małżeńskie, które otrzymały największą 
liczbę głosów. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie można ustalić kolejności wybranych 
małżeństw, wówczas należy zarządzić drugie głosowanie, dokonując rozstrzygającego wyboru spo-
śród tych małżeństw, które otrzymały równą liczbę głosów. Jeżeli małżeństwa otrzymają ponownie 
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równą liczbę głosów, powtarza się drugie głosowanie. Jeśli trzecie głosowanie jest bezskuteczne, 
o jego wyniku rozstrzyga prowadzący wybory.

W taki sam sposób ustala się kolejność w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur jest 
mniejsza od czterech.

Po wyborze kandydatur ustępująca para filialna występuje do pary krajowej, moderatora krajo-
wego DK i moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie z prośbą o wskazanie pary filialnej spośród 
przedstawionych kandydatur. Para krajowa, moderator krajowy DK i moderator generalny Ruchu 
Światło-Życie wspólnie występują do biskupa delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ru-
chu Światło-Życie z prośbą o udzielenie misji do pełnienia posługi wybranej parze filialnej.

Rozpoczęcie posługi następuje z momentem uroczystego przekazania jej na ogólnopolskim 
spotkaniu odpowiedzialnych Domowego Kościoła.

Posługę pary filialnej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK i jest 
członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wskazane jest, aby przeżyło Oazę Rekolekcyjną Dia-
konii Rekolekcji I i II stopnia oraz sesję o pilotowaniu kręgów, bądź uzupełniło przeżycie tych 
rekolekcji podczas trwania posługi. Wskazane jest również członkostwo w Stowarzyszeniu „Dia-
konia Ruchu Światło-Życie”. Kadencja pary filialnej trwa 3 lata i w wyjątkowych sytuacjach może 
być przedłużona maksymalnie o 2 lata na wspólny wniosek pary krajowej, moderatora krajowego 
DK i moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie złożony na ręce biskupa delegata Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, po wcześniejszym potwierdzeniu wniosku przez 
tajne głosowanie kręgu filialnego.

W wyjątkowych sytuacjach para filialna może być odwołana przez biskupa delegata Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie na wspólny wniosek pary krajowej, moderatora kra-
jowego DK i moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, po zasięgnięciu opinii kręgu filialnego.

39. KRAJ

a) Za DK w Polsce oraz poza granicami kraju odpowiada małżeństwo, zwane parą krajową. Do-
radcą duchowym kręgu centralnego jest ksiądz moderator krajowy DK.
Krąg centralny tworzą: para krajowa, ksiądz moderator krajowy DK, pary filialne, małżeństwo 

pełniące posługę skarbników krajowych oraz członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła 
(INMK), delegowane przez Instytut. Krąg ten stanowi Centralną Diakonię Domowego Kościoła, 
która między innymi dba o wierność charyzmatowi Ruchu Światło-Życie, rozeznaje sprawy życia, 
funkcjonowania i formacji DK.
b) Zadania pary krajowej:

 – jest odpowiedzialna za DK w Polsce oraz poza granicami kraju;
 – współpracuje z księdzem moderatorem krajowym DK;
 – współpracuje z delegowanymi członkiniami Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła w za-

kresie ich zadań;
 – współpracuje z księdzem moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie i bierze udział 

w pracach Centralnej Diakonii Jedności (CDJ);
 – utrzymuje łączność z biskupem delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu 

Światło-Życie;
 – organizuje spotkania kręgu centralnego oraz inspiruje i koordynuje jego prace;
 – organizuje rekolekcje dla par diecezjalnych;
 – we współpracy z sekretariatem DK odpowiada za rekolekcje organizowane w Centralnym 

Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła;
 – we współpracy z kręgiem centralnym zarządza środkami finansowymi DK i do realizacji 

tego zadania, po konsultacji z kręgiem centralnym, powołuje małżeństwo pełniące posługę 
skarbników krajowych;
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 – wraz z moderatorem krajowym DK jest odpowiedzialna za treść pisma „Domowy Kościół. 
List do wspólnot rodzinnych” oraz innych mediów ogólnopolskich DK;

 – po konsultacji z kręgiem centralnym powołuje redakcję pisma „Domowy Kościół. List do 
wspólnot rodzinnych”;

 – utrzymuje kontakt i współpracuje z parami odpowiedzialnymi za DK w poszczególnych 
państwach;

 – po konsultacji z kręgiem centralnym powołuje i współpracuje z parami odpowiedzialnymi 
za kontakt z DK poza granicami Polski;

 – we współpracy z kręgiem centralnym powierza przygotowanym małżeństwom prowadzenie 
Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcji I i II stopnia oraz sesji o pilotowaniu kręgów;

 – reprezentuje DK wobec hierarchii kościelnej i władz świeckich;
 – współpracuje z innymi ruchami rodzinnymi w kraju i za granicą oraz z duszpasterstwem rodzin.

c) Wybory pary krajowej.
Ustępująca para krajowa zgłasza do sekretariatu DK umotywowane kandydatury swoich następ-

ców. Kandydatów mogą zgłaszać również pary filialne i diecezjalne, podając uzasadnienie zgłosze-
nia. Sekretariat DK, po weryfikacji wymagań formalnych, przedstawia członkom kręgu centralnego 
oraz parom diecezjalnym ostateczną listę zatwierdzonych kandydatów.

Wybór dokonywany jest przez zgromadzenie członków kręgu centralnego oraz par diecezjalnych 
w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez moderatora krajowego DK, w obecności moderatora 
generalnego Ruchu Światło-Życie, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybiera się trzy pary małżeńskie, które otrzymały największą 
liczbę głosów. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie można ustalić kolejności wybranych 
małżeństw, wówczas należy zarządzić drugie głosowanie, dokonując rozstrzygającego wyboru spo-
śród tych małżeństw, które otrzymały równą liczbę głosów. Jeżeli małżeństwa otrzymają ponownie 
równą liczbę głosów, powtarza się drugie głosowanie. Jeśli trzecie głosowanie jest bezskuteczne, 
o jego wyniku rozstrzyga prowadzący wybory.

Po wyborze kandydatur ustępująca para krajowa, moderator krajowy DK i moderator general-
ny Ruchu Światło-Życie występują do biskupa delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw 
Ruchu Światło-Życie z prośbą o wskazanie pary krajowej spośród przedstawionych kandydatur 
i udzielenie jej misji do pełnienia posługi.

Rozpoczęcie posługi następuje z momentem uroczystego przekazania jej na ogólnopolskim 
spotkaniu odpowiedzialnych Domowego Kościoła.

Posługę pary krajowej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK, Oazę 
Rekolekcyjną Diakonii Rekolekcji I i II stopnia oraz sesję o pilotowaniu kręgów, jest członkiem 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i członkiem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. 
Kadencja pary krajowej trwa 4 lata i w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużona maksymal-
nie o 2 lata na wniosek kręgu centralnego złożony na ręce biskupa delegata Konferencji Episkopatu 
Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, po wcześniejszym potwierdzeniu wniosku przez tajne gło-
sowanie zgromadzenia członków kręgu centralnego oraz par diecezjalnych.

W wyjątkowych sytuacjach para krajowa może być odwołana przez biskupa delegata Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie. Wniosek o odwołanie składają wspólnie moderator 
krajowy DK i moderator generalny Ruchu Światło-Życie po zasięgnięciu opinii kręgu centralnego.
d) Moderatora krajowego DK powołuje biskup delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw 

Ruchu Światło-Życie spośród trzech kandydatów przedstawionych przez parę krajową DK, po 
konsultacji z kręgiem centralnym oraz moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie. Kan-
dydaci powinni być po formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie, należeć do Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka oraz, o ile to możliwe, być członkami Unii Kapłanów Chrystusa Sługi lub 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.
Kadencja moderatora krajowego DK pokrywa się z kadencją pary krajowej DK.
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Moderatora krajowego DK, w wyjątkowych przypadkach, odwołuje biskup delegat Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie, po konsultacji z kręgiem centralnym oraz mode-
ratorem generalnym Ruchu Światło-Życie.
40. Małżeństwo pełniące posługę skarbników krajowych jest powoływane przez parę krajową po 

konsultacji z kręgiem centralnym. Posługę tę może pełnić małżeństwo, które przeżyło forma-
cję podstawową DK i jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wskazane jest również 
członkostwo w Stowarzyszeniu „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

41. Członkinie INMK pełnią na rzecz DK w szczególności następujące posługi:
 – troszczą się o zachowanie ciągłości przekazu charyzmatu i historii DK;
 – współpracują z parą krajową i księdzem moderatorem krajowym DK;
 – pomagają organizować i prowadzić rekolekcje oraz spotkania centralne DK;
 – prowadzą sekretariat i archiwum DK;
 – administrują Centralnym Domem Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku 

nad Dunajcem.
42. Dwa razy w roku odbywają się centralne spotkania odpowiedzialnych DK. Biorą w nich udział 

członkowie kręgu centralnego, pary diecezjalne i księża moderatorzy diecezjalni DK oraz go-
ście zaproszeni przez parę krajową.
Odpowiedzialni DK biorą również udział w Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-

-Życie i innych zgromadzeniach organizowanych przez Ruch Światło-Życie.
43. Okazją do spotkania wszystkich członków DK jest szczególnie pielgrzymka rodzin do sanktu-

arium Świętego Józefa w Kaliszu. 

ROZDZIAŁ VI

Domowy Kościół poza granicami Polski

44. DK prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kręgi DK powstają także 
w innych krajach w oparciu o własne struktury duszpasterskie, jednakże w ścisłej łączności 
programowej z DK w Polsce.

45. Łączność pomiędzy DK w Polsce i strukturami DK w innych krajach jest utrzymywana poprzez po-
woływane przez parę krajową małżeństwa odpowiedzialne za kontakty z DK poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ VII

Odpowiedzialność materialna w Domowym Kościele

46. Wyrazem odpowiedzialności finansowej za wspólnotę Domowego Kościoła jest przekazywanie 
przez poszczególnych jej członków składki (ofiary zasadniczo w wysokości jednej dniówki 
rocznie) służącej realizacji misji DK na poszczególnych szczeblach organizacyjnych.

47. Środkami finansowymi DK zarządza para odpowiedzialna danego szczebla, we współpracy 
z kręgiem i powołanymi skarbnikami, którzy raz w roku przedstawiają sprawozdanie finansowe 
kręgowi danego szczebla.

48. Para krajowa, we współpracy z sekretariatem DK, troszczy się o funkcjonowanie Centralnego 
Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 100.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

49. Zasady DK opracowuje i po konsultacji z parami diecezjalnymi przyjmuje krąg centralny.
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50. Zasady DK zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski na wspólny wniosek moderatora ge-
neralnego Ruchu Światło-Życie oraz pary krajowej i moderatora krajowego DK, złożony do 
biskupa delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Światło-Życie.

Niniejszy tekst „Zasad Domowego Kościoła” został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy 
uchwały nr 18/389/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

 + Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 19/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski 

dla kandydata na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Caritas Polska, 
udziela nihil obstat dla Pana Ireneusza KRAUSE jako kandydata na Zastępcę Dyrektora Caritas 
Polska, wskazanego przez ks. Marcina Iżyckiego, Dyrektora Caritas Polska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 20/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia dokumentu 

„Rzecznik prasowy i biuro prasowe diecezji. 
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski”

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP zatwierdza 
dokument „Rzecznik prasowy i biuro prasowe diecezji. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski”.

Tekst Wskazań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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RZECZNIK PRASOWY I BIURO PRASOWE DIECEZJI 
WSKAZANIA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WPROWADZENIE

Działanie Kościoła w świecie przekłada się między innymi na jego obecność w przestrzeni me-
diów. Są one nie tylko bezcennymi narzędziami ewangelizacji, ale także pełnią rolę w kształtowaniu 
komunikacji Kościoła w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Media informują o jego bieżącej 
działalności, nie wykluczając sytuacji kryzysowych. Media mogą również pełnić funkcję formacyjną, 
edukacyjną, promocyjną i integracyjną. Szczególną rolę odgrywają w tym procesie media katolickie. 

Czymś nieodzownym dla Kościoła jest profesjonalne i nowoczesne kreowanie komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie kontaktu z mediami. Ważną rolę odgrywa w tych działaniach rzecznik 
prasowy wraz z Biurem Prasowym. 

Dla podkreślenia wagi posługi rzecznika prasowego wraz z Biurem Prasowym oraz w celu 
ukazania zasad ich pracy w poszczególnych diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce, wydaje się 
następujące wskazania. 

Są one zbiorem dobrych praktyk, mającym jedynie charakter kierunkowy i pokazujący możliwy 
wspólny model działania. Implementacja poniższych wskazań w poszczególnych diecezjach zależy 
od autonomicznych decyzji biskupów zgodnie ze specyfiką i potrzebami danej diecezji. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rzecznikiem prasowym diecezji może być osoba duchowna lub świecka. Jego zadaniem jest 
kreowanie i koordynowanie komunikacji instytucjonalnej, aktywne promowanie dobrych dzieł i ini-
cjatyw podejmowanych na terenie diecezji, kreowanie pozytywnych relacji z różnymi grupami oto-
czenia, pomoc w kontaktach z mediami biskupowi diecezjalnemu oraz podległym mu urzędom i in-
stytucjom. Funkcję tę powinna podejmować osoba kompetentna w zakresie komunikacji społecznej. 

2. Poszczególne instytucje diecezjalne mogą posiadać również osobnych rzeczników praso-
wych. Ci jednak powinni współpracować z rzecznikiem prasowym diecezji, który powinien czuwać 
nad jednością i spójnością komunikacji instytucjonalnej w diecezji w zakresie kontaktu z mediami. 

3. Wskazane jest, aby rzecznik prasowy diecezji był jedyną osobą upoważnioną na stałe do 
udzielania wypowiedzi mediom w imieniu biskupa diecezjalnego oraz podległych mu urzędów 
i instytucji, poza sytuacją w pkt 2, z zachowaniem zasady jedności. W sytuacji kryzysowej, lub 
innej, która tego wymaga, biskup diecezjalny, w porozumieniu ze sztabem kryzysowym (jeśli taki 
w diecezji funkcjonuje) i Biurem Prasowym, lub samo Biuro Prasowe, może delegować inną osobę, 
która w danej sprawie kontaktuje się z mediami. 

4. Zaleca się, aby rzecznik prasowy diecezji nie udzielał się jako publicysta w mediach. Nie 
powinien również komentować rzeczywistości Kościoła instytucjonalnego w swoim imieniu.

II. MIEJSCE RZECZNIKA PRASOWEGO I BIURA PRASOWEGO DIECEZJI 
W STRUKTURZE KURII BISKUPIEJ

5. Należy powołać w diecezji Biuro Prasowe. Rzecznik prasowy stoi na jego czele jako dyrek-
tor. Biuro Prasowe jest jednostką samodzielną, zrównaną w strukturze kurii diecezjalnej z wydzia-
łami, podlegającą bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu. 

6. Funkcji rzecznika prasowego powinien być nadany odpowiedni priorytet, adekwatnie do roli 
mediów we współczesnym świecie i w życiu Kościoła. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby nie łączyć funkcji rzecznika, jeśli to możliwe, z innymi zadaniami. 

7. Diecezja powinna zapewnić rzecznikowi wszelkie konieczne i możliwe środki do wsparcia 
jego działalności (wynagrodzenie, służbowy telefon, sprzęt elektroniczny, pomieszczenia, środki 
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na prowadzenie Biura Prasowego). Zaleca się, aby rzecznik prasowy miał w Biurze Prasowym 
przynajmniej jedną osobę do pomocy, szczególnie w zakresie prowadzenia profili w mediach spo-
łecznościowych. W przestrzeni internetu komunikacja odbywa się w bardzo dynamiczny sposób 
i wymaga czasu, umiejętności, wiedzy, kompetencji, a także nieustannego kształcenia się w tym 
zakresie oraz wykorzystywania zmieniających się funkcjonalności i narzędzi. 

8. W celu umożliwienia rzecznikowi prasowemu diecezji bezpośredniego dostępu do istotnych infor-
macji, zaleca się, aby uczestniczył on ‒ przynajmniej w roli obserwatora ‒ w posiedzeniach dyrektorów 
wydziałów kurialnych, rady kapłańskiej, diecezjalnego Biura ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz innych 
decyzyjnych i doradczych gremiów diecezjalnych, o ile pozwalają na to przepisy prawa kanonicznego. 

9. Rzecznik prasowy diecezji powinien być stałym członkiem sztabu kryzysowego (jeśli taki 
funkcjonuje w diecezji). 

10. Rzecznik prasowy diecezji powinien mieć bezpośredni, stały i nieskrępowany kontakt z bi-
skupem diecezjalnym i osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie poszczególnych urzędów 
i instytucji diecezjalnych. Biuro Prasowe powinno mieć swoją siedzibę w budynku kurii biskupiej. 
Zaleca się wypracowanie zwyczaju cyklicznych cotygodniowych spotkań rzecznika prasowego 
z biskupem diecezjalnym w celu konsultowania polityki komunikacyjnej. 

III. RELACJE RZECZNIKA PRASOWEGO DIECEZJI Z MEDIAMI

11. Relacje rzecznika prasowego diecezji z redakcjami i poszczególnymi dziennikarzami po-
winny mieć charakter profesjonalny. Budowanie dobrych, osobistych kontaktów, nie może ozna-
czać zbytniej poufałości, która przejawiałaby się np. w zewnętrznym okazywaniu różnic w stopniu 
zażyłości. Nie jest też wskazane, w przypadku, gdy rzecznikiem prasowym diecezji jest duchowny, 
aby jego relacje z dziennikarzami miały charakter duszpasterski. 

12. Bezpośredni kontakt do rzecznika prasowego diecezji (telefon komórkowy, e-mail, inne 
komunikatory) powinien być stale i ogólnie dostępny. Zaleca się, aby nie łączyć kanałów kontakto-
wych (np. numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej) służbowych z prywatnymi. 

13. Na czas nieobecności rzecznika prasowego diecezji (choroba, urlop), powinna zostać wy-
znaczona inna osoba pełniąca w tym czasie jego zadania, przynajmniej w takim zakresie, który 
umożliwi sprawny kontakt z mediami. Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której nie ma 
żadnej osoby odpowiedzialnej za ten obszar. Zaleca się, aby była to zawsze ta sama osoba, która jest 
do tego odpowiednio przeszkolona. 

14. Rzecznik prasowy diecezji nie powinien łączyć tej funkcji z zadaniem asystenta kościelnego 
redakcji katolickich funkcjonujących na terenie diecezji. Dziennikarzom redakcji katolickich, podobnie 
jak innym dziennikarzom, służy on jedynie jako źródło informacji oraz jako konsultant ds. Kościoła. 

15. Rzecznik prasowy diecezji powinien ściśle współpracować z rzecznikiem Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

IV. ZADANIA WŁASNE RZECZNIKA PRASOWEGO DIECEZJI 
ORAZ BIURA PRASOWEGO 

16. Działanie rzecznika prasowego diecezji nie może polegać jedynie na reagowaniu na zapo-
trzebowanie mediów, które przejawiałoby się np. w udzielaniu odpowiedzi w sytuacjach kryzyso-
wych. Jego zadaniem jest także proaktywne komunikowanie działalności Kościoła lokalnego, np. 
poprzez informowanie o planowanych wydarzeniach. Do zadań własnych rzecznika prasowego 
diecezji, w wykonywaniu których wspiera go Biuro Prasowe, powinny więc należeć:

a) reprezentowanie diecezji w mediach, lub delegowanie innych osób do wykonania tego 
zadania w szczególnych przypadkach,

b) współpraca z rzecznikiem KEP i rzecznikami prasowymi innych diecezji, zgromadzeń 
zakonnych oraz ogólnopolskich instytucji Kościoła Katolickiego,
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c) organizowanie konferencji prasowych, briefingów, redagowanie oficjalnych komunika-
tów i oświadczeń dla mediów,

d) redagowanie oficjalnej strony internetowej diecezji oraz profili w mediach społeczno-
ściowych, jako platform komunikacji instytucjonalnej,

e) regularne przygotowywanie do użytku mediów pakietów informacyjnych o wydarze-
niach w diecezji, np. w formie cyklicznego newslettera,

f) udzielanie akredytacji dziennikarskich w wydarzeniach diecezjalnych,
g) wydawanie zgody na transmisje z diecezjalnych uroczystości liturgicznych (stałych, 

czasowych, lub jednorazowych),
h) wyrażanie uwag krytycznych odnośnie do formy i treści platform komunikacyjnych 

podmiotów kościelnych podległych biskupowi, a w sprawach dużej wagi możliwość 
odwołania się do biskupa diecezji,

i) konsultacje w zakresie komunikacji społecznej dla podmiotów kościelnych i poszcze-
gólnych osób pełniących różne funkcje w diecezji,

j) konsultacje dla redakcji i dziennikarzy,
k) ścisła współpraca z mediami katolickimi diecezjalnymi oraz ogólnopolskimi,
l) troska o wymiar ewangelizacyjny tworzonych materiałów,
m) promocja działań Kościoła lokalnego w mediach świeckich i przestrzeni internetu.

17. W swej działalności rzecznik prasowy diecezji powinien zwrócić szczególną uwagę na przestrze-
ganie zasad prawa kanonicznego oraz prawa polskiego, zwłaszcza w kwestii prawa prasowego, 
prawa do własności intelektualnej, prawa do dobrego imienia, domniemania niewinności i innych 
praw przysługujących osobom fizycznym i prawnym, a także RODO. Dlatego też, zaleca się, aby 
rzecznik miał stały kontakt z osobami odpowiedzialnymi za obsługę prawną diecezji. 

18. Obowiązkiem rzecznika prasowego diecezji jest dokształcanie się, np. uczestniczenie w róż-
nego typu szkoleniach, warsztatach i spotkaniach dla rzeczników diecezjalnych oraz ciągłe 
doskonalenie swych umiejętności warsztatowych. 

Tekst niniejszych Wskazań został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 20/389/2021 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 22/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia polskiego tłumaczenia 

nowych wezwań Litanii do świętego Józefa

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP w związku 
z Listem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Przewodniczących Konfe-
rencji Episkopatów na temat nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa z dnia 1 maja 2021 r. 
(Prot. N. 133/21) zatwierdza polskie tłumaczenie nowych wezwań Litanii do świętego Józefa: 
„Opiekunie Odkupiciela”, „Sługo Chrystusa”, „Sługo zbawienia”, „Podporo w trudnościach”, „Pa-
tronie wygnańców”, „Patronie cierpiących” i „Patronie ubogich”.
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Znowelizowany tekst Litanii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Załącznik do uchwały nr 22/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia polskiego tłumaczenia nowych wezwań Litanii do świętego Józefa

Litania do świętego Józefa

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
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Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
 
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca 
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opieku-
nowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Uchwała nr 23/389/2021  
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia członka 

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 
ust. 2 Regulaminu KEP, na wniosek bp. Piotra Gregera, Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów, na Członka tejże Komisji zatwierdza bp. Adama BAŁABUCHA, 
Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 24/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zwrócenia się z prośbą do Stolicy Apostolskiej 

o udzielenie zezwolenia w sprawach 
przekazywania kopii akt procesowych

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwarii Ze-
brzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, wyraża zgodę na zwró-
cenie się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o udzielenie stałego i ogólnego zezwolenia na przekazywanie 
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organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej kopii akt procesowych 
w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 25/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

prezesa Zarządu Fundacji Świętego Józefa 
Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 13 ust. 2 i 3 Statutu Fundacji Świętego 
Józefa Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdza Panią Martę TITANIEC, powołaną na mocy uchwały 
Nr 9/2021 Rady Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 6 maja 2021 r., na pre-
zesa Zarządu, na okres pozostający do końca trzyletniej kadencji Zarządu, którego członkowie powołani 
byli na mocy uchwały nr 12/385/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 listopada 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 26/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań finansowych z działalności 

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  
oraz podmiotów podległych Konferencji Episkopatu Polski za 2020 rok

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 9, w związku z art. 45 
i 46 Statutu KEP oraz § 79 Regulaminu KEP, zatwierdza Sprawozdania finansowe z działalności 
gospodarczej i statutowej Sekretariatu KEP, podmiotów podległych KEP oraz tych, których KEP 
jest akcjonariuszem lub udziałowcem za 2020 rok, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję 
Rewizyjną KEP w dniu 11 czerwca br., na mocy uchwały nr 1/2021 i uchwały nr 2/2021.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 27/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 

z działalności i stanu finansów Caritas Polska za rok 2020

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie § 9 pkt 7 Statutu Caritas Polska 
przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas Polska za rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

Uchwała nr 28/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie opinii dotyczącej 

rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP oraz przepisów wy-
danych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych (Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis 
faciendis in Causis Sanctorum, n. 11a; Instrukcja o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub epar-
chialnego w sprawach kanonizacyjnych Sanctorum Mater, art. 41 § 1 i art. 42), wyraża pozytywną opi-
nię odnośnie do prośby wyrażonej przez kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszaw-
skiego, w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego br. Innocentego Marii Wójcika OFMConv.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP
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Uchwała nr 29/389/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 12 czerwca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Listów Pasterskich 

oraz Apelu na sierpień – miesiąc abstynencji 2021

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP przyjmuje:
1) List Pasterski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce „W blasku ojcostwa św. Józefa”;
2) List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego 

pod hasłem „Nie lękajcie się”;
3) Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc 

abstynencji 2021.
Teksty Listów oraz Apelu stanowią załączniki do niniejszej uchwały*.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP

* Przyp. red. Teksty ww. listów znajdują się w dziale 4. Listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski (s. 225, 228). Tekst 
Apelu został opublikowany w dziale 3.5 Dokumenty Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski (s. 202). 

390. Zebranie Plenarne KEP (18-19.11.2021)

Uchwała nr 1/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji, Podkomisji oraz Zespołu 

Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 50 Statutu KEP oraz 
§ 44 ust. 1 Regulaminu KEP, wybiera:
1) bp. Jana PIOTROWSKIEGO, Biskupa Kieleckiego, na Przewodniczącego Komisji ds. Misji, 

na pierwszą pięcioletnią kadencję;
2) bp. Grzegorza SUCHODOLSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej, na Prze-

wodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, na pierwszą pięcioletnią kadencję;
3) bp. Piotra GREGERA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, na Przewodniczą-

cego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, na drugą pięcioletnią kadencję.
4) bp. Artura WAŻNEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, na Przewodniczącego 

Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, na pierwszą pięcioletnią kadencję;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 2/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania Delegata KEP 

ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Częstocho-
wie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP, § 44 ust. 3 
Regulaminu KEP oraz pkt 16 Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących duszpasterstwa 
emigracji polskiej, powołuje bp. Wiesława LECHOWICZA, Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnow-
skiej, na Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, na trzecią pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 3/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie utworzenia Zespołu przy Delegacie KEP 

ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, prze-
kształca Komisję KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą w Zespół przy Delegacie KEP ds. Dusz-
pasterstwa Emigracji Polskiej. Członkami nowego Zespołu stają się dotychczasowi Członkowie 
i Konsultorzy Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą:

 – abp Józef KUPNY, Metropolita Wrocławski
 – abp Tadeusz WOJDA SAC, Metropolita Gdański
 – bp Tadeusz BRONAKOWSKI, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej
 – bp Robert CHRZĄSZCZ, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej
 – bp Adrian GALBAS SAC, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej
 – bp Tadeusz LITYŃSKI, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
 – bp Wiesław ŚMIGIEL, Biskup Toruński
 – bp Krzysztof ZADARKO, Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 – ks. Bogusław BRZYŚ
 – ks. Bogusław BURGAT TChr
 – s. Ewa KACZMAREK MChr
 – ks. Leszek KRYŻA TChr
 – ks. Krzysztof OLEJNIK TChr
 – ks. Michał WILKOSZ
 – ks. Stefan WYLĘŻEK.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 4/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania 

Delegatów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz 
§ 44 ust. 3 Regulaminu KEP powołuje:
1) bp. Adama BABA, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej, na Delegata KEP ds. Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na pierwszą pięcioletnią kadencję;
2) bp. Henryka CIERESZKO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej, na Delegata 

KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, na drugą pięcioletnią kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 5/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie mianowania Asystenta Kościelnego 

Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 3 ust. 2 Statutu Federa-
cji Bibliotek Kościelnych „Fides” mianuje bp. Andrzeja SIEMIENIEWSKIEGO, Biskupa Legnic-
kiego, Asystentem Kościelnym Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, na pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 6/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru 

Krajowego Asystenta Kościelnego 
Akcji Katolickiej w Polsce 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 36 ust. 1 Statutu 
Akcji Katolickiej w Polsce, wybiera bp. Marka MENDYKA, Biskupa Świdnickiego, na Krajowego 
Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce, na pierwszą pięcioletnią kadencję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 7/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia składu 

Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu 
KEP oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP, na wniosek bp. Andrzeja Czai, Przewodniczącego Komisji 
Duszpasterstwa KEP, zatwierdza następujący skład Komisji:
1) Członkowie:

 – abp Wiktor SKWORC, Metropolita Katowicki
 – bp Jacek KICIŃSKI, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
 – bp Wojciech OSIAL, Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej
 – bp Marek SOLARCZYK, Biskup Radomski
 – bp Szymon STUŁKOWSKI, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej
 – bp Wiesław ŚMIGIEL, Biskup Toruński,

2) Konsultorzy:
 – ks. dr Maciej BĘDZIŃSKI
 – o. dr hab. Jerzy BRUSIŁO OFMConv.
 – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI
 – ks. dr Roman CHROMY
 – ks. prof. dr hab. Stanisław DYK
 – ks. dr Krzysztof MIELNICKI
 – ks. mgr lic. Waldemar MUSIOŁ
 – ks. dr Krzysztof ORA
 – ks. dr Krystian PIECHACZEK
 – ks. dr Eugeniusz PLOCH
 – ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA
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 – ks. dr Robert SADLAK
 – Marcin GOMUŁKA
 – Monika GOMUŁKA
 – prof. dr hab. Krzysztof OŻÓG
 – dr hab. Wioletta SZYMCZAK, prof. KUL
 – prof. dr hab. Zbigniew TRYBUŁA. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 8/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia składu 

Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu 
KEP oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP, na wniosek bp. Ryszarda Kasyny, Przewodniczącego Rady 
Prawnej KEP, zatwierdza następujący skład Rady:
1) Członkowie:

 – abp Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
 – abp Eugeniusz POPOWICZ, Metropolita Przemysko-Warszawski (Kościół bizantyńsko-

-ukraiński)
 – bp Tadeusz BRONAKOWSKI, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej
 – bp Tadeusz LITYŃSKI, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
 – bp Krzysztof NITKIEWICZ, Biskup Sandomierski
 – bp Piotr SAWCZUK, Biskup Siedlecki
 – bp Krzysztof WĘTKOWSKI, Biskup Włocławski
 – bp nominat Jan GLAPIAK, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej,

2) Konsultorzy:
 – ks. dr Adam KAŁDUŃSKI – sekretarz
 – ks. dr Witold ADAMCZEWSKI SJ
 – ks. dr hab. Leszek ADAMOWICZ
 – o. prof. dr hab. Wiesław BAR OFMConv.
 – ks. dr Tomasz GIERAŁTOWSKI
 – ks. prof. dr hab. Piotr KROCZEK
 – ks. dr hab. Piotr MAJER, prof. UPJPII
 – ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT
 – o. dr hab. Marek SAJ CSsR, prof. UKSW
 – ks. dr Jan SŁOWIŃSKI
 – ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ
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 – ks. dr hab. Piotr STANISZ, prof. KUL
 – ks. dr hab. Piotr STECZKOWSKI, prof. UR
 – ks. prof. dr hab. Lucjan ŚWITO
 – ks. dr Zbigniew TRACZ
 – ks. dr hab. Dariusz WALENCIK, prof. UO
 – s. dr Katarzyna WIĘCEK FMA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 9/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Członków 

Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Częstocho-
wie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP oraz § 44 
ust. 2 Regulaminu KEP, na wniosek bp. Mariana Florczyka, Przewodniczącego Rady ds. Społecznych 
zatwierdza nowych Członków tejże Rady, w miejsce dotychczasowego Członka – bp. Jana Tyrawy:

 – bp. Jacka GRZYBOWSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej
 – bp. Andrzeja PRZYBYLSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Archidiecezji Często-

chowskiej
 – bp. Piotra TURZYŃSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej
 – bp. Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 10/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie utworzenia nowego Zespołu „Laudato si” 

przy Radzie ds. Społecznych KEP 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 48-51 Statutu KEP 
oraz § 44 ust. 1 i 2 Regulaminu KEP, tworzy nowy zespół w ramach Rady ds. Społecznych – Zespół 
„Laudato si” i zatwierdza jego skład:
1) Przewodniczący – bp Tadeusz LITYŃSKI, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski, na pierwszą pię-

cioletnią kadencję,
2) Konsultorzy:

 – ks. mgr lic. Zbigniew KUCHARSKI – sekretarz Zespołu
 – ks. dr hab. Witold OSTAFIŃSKI
 – Sławomir ADAMIEC
 – Marian BABIUCH
 – dr inż. Izabela DYMITRYSZYN
 – Sławomir MAZUREK
 – mgr inż. Artur MICHALSKI
 – dr hab. Barbara STRZAŁKOWSKA, prof. UKSW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 11/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Członków Zespołu Biskupów 

ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP 
oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP, na wniosek bp. Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Zespołu 
Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, zatwierdza bp. Tadeusza LITYŃSKIEGO, 
Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, oraz bp. Marka SOLARCZYKA, Biskupa Radomskiego, 
jako nowych członków tego Zespołu, w miejsce dotychczasowych członków: abp. Andrzeja Dzięgi 
i abp. Mariana Gołębiewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP
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Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 12/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

członków i konsultorów Komisji i Zespołu KEP

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 49 i 51 Statutu KEP 
oraz § 44 ust. 2 Regulaminu KEP,
1) na wniosek bp. Krzysztofa Zadarko, Przewodniczącego Rady do Spraw Migracji, Turystyki 

i Pielgrzymek, zatwierdza o. dr. Jacka GNIADKA SVD na konsultora tejże Rady,
2) na wniosek bp. Józefa Wróbla, Przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych, za-

twierdza prof. dr. hab. Piotra RIESKE na Członka tegoż Zespołu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 13/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia Duszpasterza Krajowego 

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu Europejskiego 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie § 5 ust. 2 i § 27 ust. 1 
i 2 Statutu Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego 
zatwierdza Księdza Mariusza SOBKOWIAKA, Prezbitera Archidiecezji Wrocławskiej, na Duszpa-
sterza Krajowego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Euro-
pejskiego, na drugą trzyletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 14/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania 

Duszpasterza Krajowego Więziennictwa 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz 
§ 44 ust. 3 Regulaminu KEP, powołuje ks. Adama JABŁOŃSKIEGO, Prezbitera Diecezji Łomżyń-
skiej, na Duszpasterza Krajowego Więziennictwa, na drugą pięcioletnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 15/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania Rady Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” ósmej kadencji (2021-2024) 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 16 Statutu Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołuje Radę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ósmej ka-
dencji (2021-2024) na okres trzech lat, w następującym składzie:

1. Kard. Kazimierz NYCZ
2. Abp Wojciech POLAK
3. Abp Marek JĘDRASZEWSKI
4. Bp Marek MENDYK
5. O. prof. dr hab. Jarosław KUPCZAK OP
6. Ks. Henryk ZIELIŃSKI
7. Pani Joanna KRUPSKA
8. Pan Paweł KACPRZYK
9. Pan Piotr GAWEŁ
10. Pan dr hab. Paweł SKIBIŃSKI.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 16/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie odwołania i powołania 

członków Zarządu Fundacji Opoka 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fun-
dacji Opoka, odwołuje z funkcji członka Zarządu Fundacji Opoka Pana Michała Bruszewskiego 
i powołuje na tę funkcję Panią Jowitę RUSIECKĄ, na okres pozostający do końca pięcioletniej ka-
dencji Zarządu, powołanego na mocy uchwały 14/389/2021 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 
11 czerwca 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 17/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia kandydata na Rektora 

Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 32 Statutu KEP oraz 
§ 81 ust. 4 Regulaminu KEP, zatwierdza Księdza Bogusława BRZYSIA jako kandydata na Rektora 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji, na trzecią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP
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Uchwała nr 18/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski 

dla kandydatki na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie § 9 pkt 5 Statutu Caritas 
Polska, udziela nihil obstat dla Pani Małgorzaty JAROSZ-JARSZEWSKIEJ jako kandydatki na 
Zastępcę Dyrektora, przedstawionej przez ks. Marcina Iżyckiego, Dyrektora Caritas Polska, zgod-
nie z § 12 ust. 2 ww. Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 19/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie odwołania 

Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu Krajowego 
Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, na wniosek bp. Marka Solarczyka, Przewod-
niczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, odwołuje ks. dr. 
Mariusza Wojciecha Wilka, z funkcji Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych 
Dni Młodzieży.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 155

Uchwała nr 22/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia 

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, przyj-
muje zaktualizowany przekład na język polski Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., uwzględ-
niający wszystkie nowelizacje Kodeksu dokonane po 1983 r.

Tłumaczenie przygotował ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, we współpracy z ks. dr. hab. 
Leszkiem Adamowiczem, prof. KUL i po konsultacjach z innymi ekspertami. Uzyskało ono pozy-
tywną opinię Rady Prawnej KEP.

Tekst tłumaczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały*.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

* Przyp. red. Tekst został opublikowany na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski w zakładce „Akta 
KEP” (https://episkopat.pl/akta_kep_dokumenty). Link bezpośredni: https://episkopat.pl/uaktualnione-tlumacze-
nie-polskie-kodeksu-prawa-kanonicznego-dokumenty/ (dostęp: 30.12.2021).

Uchwała nr 23/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania 

Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 9 Statutu Krajowego 
Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, na wniosek bp. Grzegorza Suchodolskiego, 
nowego Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, 
powołuje ks. Tomasza KOPRIANIUKA na Dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Świato-
wych Dni Młodzieży na czas nieokreślony – do odwołania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

156 DOKUMENTY

Uchwała nr 24/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Czę-
stochowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie kan. 322 § 2 Kodek-
su Prawa Kanonicznego zatwierdza na czas nieokreślony znowelizowany Statut Stowarzyszenia 
Psychologii Pastoralnej przyjęty uchwałą Nr 1/21 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej z dnia 31 maja 2021 r.

Tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

STATUT 
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII PASTORALNEJ

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej, nazywane dalej Stowarzyszeniem, jest prywatnym stowa-
rzyszeniem wiernych w rozumieniu kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej: KPK).

Art. 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie nie posiada osobowości cywilnoprawnej.

Art. 3
1. Stowarzyszenie kieruje się przepisami prawa kanonicznego i podlega nadzorowi władzy ko-

ścielnej, zgodnie z kan. 305 KPK.
2. Asystenta kościelnego, będącego opiekunem duchowym Stowarzyszenia, zatwierdza Konfe-

rencja Episkopatu Polski, na wniosek Zarządu, na 5-letnią kadencję z możliwością jej wielo-
krotnego ponowienia, po uzyskaniu zgody jego przełożonego.

Art. 4
Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary 
Konferencji Episkopatu Polski.
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ROZDZIAŁ II – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 5
Celami i środkami działania Stowarzyszenia są:

1) prowadzenie i promowanie naukowych badań psychologicznych mających zastosowanie 
w pracy pastoralnej;

2) organizowanie konferencji naukowych, zwłaszcza dorocznego sympozjum psychologii pa-
storalnej;

3) integracja psychologów zajmujących się w swojej pracy naukowej i praktyce działalnością 
ukierunkowaną na cele pastoralne;

4) współpraca z przedstawicielami innych dziedzin naukowych, zwłaszcza teologów pastoral-
nych i pedagogów;

5) współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką psychologii pastoralnej;
6) wydawanie, inspirowanie i promowanie publikacji z tematyki psychologii pastoralnej;
7) podnoszenie kompetencji psychologicznych pracowników i wolontariuszy duszpasterskich.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 6
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;
2) członków nadzwyczajnych;
3) członków honorowych.

Art. 7
1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra 

psychologii, które w pracy naukowej lub zawodowej odnoszą się do problematyki pastoralnej. 
Członkami zwyczajnymi są uczestnicy spotkania założycielskiego Stowarzyszenia i mają status 
członków założycieli.

2. Członkami nadzwyczajnymi mogą zostać osoby nie posiadające wykształcenia w zakresie psy-
chologii, zajmujący się w pracy naukowej lub zawodowej problematyką związaną z zagadnie-
niami psychologii pastoralnej, w szczególności duchowni i świeccy teologowie, pedagodzy, 
lekarze.

3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Sekcji Psychologii przy 
Komisji Wiary Konferencji Episkopatu Polski lub Stowarzyszenia i propagujące rozwój psy-
chologii pastoralnej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawo do otrzymywania informacji o pracach oraz 
otrzymywania publikacji Stowarzyszenia.

Art. 8
1. Status członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego można uzyskać na podstawie deklaracji in-

dywidualnie składanej na piśmie do Zarządu. Kandydat powinien także uzyskać rekomendację 
przynajmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub władzy kościelnej.

2. Zarząd decyduje o przyjęciu danej osoby do grona członków zwyczajnych i nadzwyczajnych 
Stowarzyszenia.

3. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu na członka Stowarzyszenia nie przysługuje odwołanie.

Art. 9
Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
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2) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami 
statutu;

3) udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych.

Art. 10
Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień Statutu i innych przepisów prawa polskiego i kanonicznego; 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.

Art. 11
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:

1) śmierci;
2) dobrowolnego wystąpienia członka, po zgłoszeniu na piśmie Zarządowi;
3) wykluczenia przez Zarząd za nieprzestrzeganie statutu lub uchylania się od pracy w Stowa-

rzyszeniu;
4) publicznego odstąpienia od wiary katolickiej.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując na pra-

wo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni 
od daty doręczenia na piśmie stosownej uchwały. Przywrócenie członkostwa jest możliwe po 
uzyskaniu 2/3 głosów Walnego Zebrania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 13
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnio-

nych do głosowania.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku.
5. Czas i miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyznacza Zarząd po konsultacji 

z członkami Stowarzyszenia, przeprowadzonej podczas poprzedniego Walnego Zebrania.
6. Program Walnego Zebrania przygotowuje Zarząd.

Art. 14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia;
5) wybór członków Zarządu;
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6) wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej spośród członków zwy-
czajnych i nadzwyczajnych;

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
9) uchwalanie regulaminów działalności Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;
11) podejmowanie uchwal o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 15
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni i nadzwyczajni 

Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

Art. 16
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków w formie 
pisemnej przynajmniej na sześć tygodni przed zwoływanym zebraniem.

Art. 17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane na wniosek Za-

rządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od 

daty złożenia wniosku.

Art. 18
1. Działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą:

1) przewodniczący Zarządu wybierany przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych;
2) czterech członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych.

3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Art. 19
1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
2. W razie śmierci przewodniczącego Zarządu bądź jego rezygnacji z pełnionej funkcji przedłożo-

nej Zarządowi, do najbliższego Walnego Zebrania jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
3. W razie śmierci bądź rezygnacji wiceprzewodniczącego lub sekretarza, przewodniczący powie-

rza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego Za-
rządu pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 20
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami 
i wytycznymi Walnego Zebrania;

2) organizowanie zebrań, narad, odczytów, konferencji oraz szkoleń;
3) ustalanie okresowych planów działalności merytorycznej;
4) przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych;
5) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie honorowego 

członkostwa;
6) pozbawienie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego;
7) rozstrzyganie spraw spornych;
8) podejmowanie uchwał o współpracy z innymi stowarzyszeniami lub instytucjami naukowymi;

Art. 21
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przynajmniej raz w roku przewodniczący Zarządu.
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2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynaj-
mniej połowy liczby członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Art. 22
Zadaniem sekretarza jest:

1) sporządzanie protokołu z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania;
2) powiadamianie członków Stowarzyszenia o uchwałach Walnego Zebrania i postanowie-

niach Zarządu;
3) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia;
4) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia.

Art. 23
Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V – KOMISJA REWIZYJNA

Art. 24
Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli cało-
kształtu działalności statutowej Stowarzyszenia.

Art. 25
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądania wyjaśnień. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Art. 26
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej i wnioskuje o udzielanie absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ VI – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 27
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Art. 28
Stowarzyszenie nie posiada ani nie gromadzi majątku.

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 29
1. Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większo-

ścią 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

2. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać sekretarzowi poprawki do statutu, przynaj-
mniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

3. Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski.
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Art. 30
1. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określając sposób przeprowadzania likwidacji, podej-

muje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierw-
szym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu 
Polski.

Niniejszy Statut Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej, uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej uchwałą Nr 1/21 z dnia 31 maja 2021 r., Konferen-
cja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, na mocy Uchwały nr 24/390/2021 z dnia 19 listopada 
2021 r., zatwierdziła na czas nieokreślony.

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP 

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 25/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia daty obchodów oraz hasła 

XXII Dnia Papieskiego w 2022 roku 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP ustala, 
że XXII Dzień Papieski obchodzony będzie w niedzielę, 16 października 2022 r. Towarzyszyć mu 
będzie hasło: Blask prawdy (Veritatis splendor).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 26/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie opinii dotyczącej 

rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP oraz 
przepisów wydanych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych (Normae servandae in inquisitio-
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nibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, n. 11a; Instrukcja o prowadzeniu dochodze-
nia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych Sanctorum Mater, art. 41 § 1 
i art. 42), wyraża pozytywną opinię odnośnie do rozpoczęcia przez abp. Stanisława Budzika, Me-
tropolitę Lubelskiego, procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta Mariana Kłoczki OFM Cap. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Uchwała nr 27/390/2021 
Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie opinii dotyczącej 

rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego

Konferencja Episkopatu Polski podczas 390. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Często-
chowie, na Jasnej Górze, w dniach 18-19 listopada 2021 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP oraz 
przepisów wydanych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych (Normae servandae in inquisitio-
nibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, n. 11a; Instrukcja o prowadzeniu dochodze-
nia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych Sanctorum Mater, art. 41 § 1 
i art. 42), wyraża pozytywną opinię odnośnie do rozpoczęcia przez bp. Jana Wątrobę, Biskupa 
Rzeszowskiego, procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego KEP

ks. Jarosław Mrówczyński 
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP 
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3. Komunikaty, oświadczenia, apele i stanowiska 
Konferencji Episkopatu Polski, jej organów, 

gremiów statutowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski

3.1. Komunikaty z Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski 

Komunikat z 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (11.03.2021)

W dniu 11 marca 2021 r., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, odbyło się w Warsza-
wie 388. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Ze względu na panującą pandemię zostało 
znacznie skrócone i zorganizowane z rygorystycznym zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

1. Biskupi wystosowali list do papieża Franciszka z okazji zbliżającej się 8. rocznicy wyboru 
na Stolicę Piotrową. Dziękują w nim za liczne i cenne owoce pontyfikatu, przywracające nadzieję 
Kościołowi i światu. W sposób szczególny wyrażają wdzięczność za ewangeliczne przesłanie, skie-
rowane do całej ludzkiej rodziny podczas historycznej pielgrzymki do Iraku, a także za ogłoszenie 
Roku św. Józefa i List Apostolski Patris corde. Biskupi wyrażają także pragnienie włączenia się 
w Rok Rodziny zapowiedziany z okazji 5. rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia.

2. Rodzina była jednym z głównych tematów dyskutowanych w czasie Zebrania Plenarnego. 
Ogłoszony Rok Rodziny „Amoris laetitia” wytycza jasne priorytety duszpasterskie. Biskupi zachę-
cają duszpasterzy, osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich do jeszcze większej aktywności 
w promowaniu „radości miłości przeżywanej w rodzinach” (Amoris laetitia, nr 1). Przygotowanie 
do sakramentu małżeństwa, umacnianie rodzin Bogiem silnych, promowanie i wspieranie wspól-
not małżeńskich i rodzinnych oraz towarzyszenie i pomoc przeżywającym problemy, powinny 
przenikać całą posługę zbawczą Kościoła. Biskupi dziękują wszystkim zaangażowanym w troskę 
o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie zachęcają, aby kierując 
się przykazaniem miłości Boga i bliźniego wspierać matki i ojców przyjmujących dar nowego ży-
cia. Ważne są zarówno wszelkie przejawy ludzkiej życzliwości, jak również opieka duszpasterska, 
medyczna, psychologiczna oraz ekonomiczna. 

3. Często podkreślane przez papieża Franciszka osobiste nawrócenie każdego wierzącego stało 
w centrum refleksji nad aktualną sytuacją Kościoła w Polsce. Biskupi doceniają różne inicjatywy 
duchownych i świeckich, których prawdziwym celem jest odnowa Kościoła. Dziękują wszystkim, 
którzy spełniając otrzymane na chrzcie św. powołanie do apostolstwa, poprzez wierną modlitwę, 
chrześcijańskie życie oraz twórcze zaangażowanie w sprawy Kościoła, składają czytelne świadec-
two o Chrystusie. Przypominają, że tylko te inicjatywy, zarówno duchownych, jak i świeckich, 
które będą podejmowane w jedności z pasterzami, przyniosą Kościołowi dobro. Ponadto biskupi 
zwracają uwagę, że należałoby poczynić całościową refleksję nad potrzebą odczytania przesłania 
chrześcijańskiego w naszych czasach. 

4. Biskupi przyjęli poprawki naniesione w dekrecie ogólnym Droga formacji prezbiterów w Pol-
sce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, który określa nowe zasady formacji kapłańskiej 
w Polsce. Poprawki do tekstu dekretu uwzględniają uwagi, które w toku procedowania dokumen-
tu przekazały Kongregacja ds. Duchowieństwa i Kongregacja Edukacji Katolickiej. Datę wejścia 
w życie niniejszego dekretu określi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu 
aprobaty (recognitio) Stolicy Apostolskiej. 

5. Biskupi wysłuchali sprawozdania Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp. Wojciecha 
Polaka, z działalności budowanego przez Kościół w Polsce, na poziomie lokalnym oraz ogólnokra-
jowym, systemu ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem 
seksualnym. Rozwijaniu i wzmacnianiu tego systemu ma służyć przyjęta przez Zebranie Plenarne 
deklaracja o współpracy między Konferencją Episkopatu Polski a Konferencją Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich w Polsce w ramach działalności Fundacji Świętego Józefa. Umożliwi ona 
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solidarne działanie Kościoła na rzecz osób skrzywdzonych oraz ochrony małoletnich. Przypomniano 
również, że w celu skutecznego zwalczania przestępstw seksualnych wobec małoletnich, Kościół 
w Polsce, kierując się konstytucyjną oraz konkordatową zasadą autonomii oraz współdziałania dla 
dobra człowieka i dobra wspólnego, podejmuje współpracę z organami państwowymi.

6. Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, obecni na Zebraniu Plenarnym, przypominają wagę 
przeżywanego obecnie okresu Wielkiego Postu. Czas ten jest dla wszystkich szczególną okazją do 
osobistego nawrócenia. Ma też nas przygotować na radosną celebrację Świąt Wielkanocnych. Bi-
skupi zachęcają wiernych, by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w cza-
sie pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i korzystać z sakramentu pokuty. Polecając 
wszystkich Rodaków szczególnemu wstawiennictwu i opiece św. Józefa, udzielają Polakom w kra-
ju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 11 marca 2021 r.

Komunikat z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (12.06.2021)

W dniach 11 i 12 czerwca 2021 r., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, odbyło 
się w Kalwarii Zebrzydowskiej 389. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. W pierwszym dniu obrad, przypadającym w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, bi-
skupi pielgrzymowali do Krakowa, gdzie w czasie Eucharystii odprawionej w Bazylice Ojców Jezuitów 
ponowili, po stu latach, Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To wyjąt-
kowe wydarzenie przypomina nam, że sercem Kościoła jest nieograniczona miłość Boga do człowieka.

2. Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi z uznaniem przyjęli decy-
zję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i budynkach przeznaczonych do sprawo-
wania kultu religijnego. Podjęli także jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa 
we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca 
br., jednocześnie we wszystkich diecezjach. Biskupi wyrażają głęboką łączność z osobami, któ-
rych dotknęły skutki pandemii. Kierują słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych 
w pomoc potrzebującym, w szczególności służbie zdrowia za oddaną posługę chorym i cierpiącym. 
Apelują do wszystkich wiernych o postawę wrażliwości i solidarności, a także okazywania wobec 
potrzebujących zwykłej, ludzkiej dobroci. Zwracają się do wszystkich kapłanów i duszpasterzy, 
by w czasie zbliżających się wakacji poświęcili hojnie swój czas rodzinom, dzieciom i młodzieży, 
pozwalając im doświadczyć bliskości Boga, radości Ewangelii i troski Kościoła.

3. Biskupi zapoznali się z dokumentem studyjnym Komisji Duszpasterstwa KEP pt. „Wy-
zwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce w czasie i po pandemii”. Dokonano w nim analizy 
wybranych działań pastoralnych podejmowanych w czasie pandemii oraz wskazano na wyzwania 
stojące przed osobami odpowiedzialnymi za kształt duszpasterstwa. Dokument zwraca uwagę m.in. 
na konieczność budzenia żywej wiary w sercach wiernych, rozwój duszpasterstwa bardziej perso-
nalnego, kształtowanie parafii jako rodziny rodzin i wspólnoty wspólnot, a także otwartej postawy 
dialogu wobec świata.

4. Biskupi zapoznali się ze stanem przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego 
i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość ta odbędzie się w niedzielę 12 września br. o godz. 
12.00. Miejscem celebracji będzie Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Tej 
wspólnej beatyfikacji przewodniczyć będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych kard. Marcello Semeraro. Uroczystość będzie godna i skromna, na miarę możliwości 
malejącej pandemii.
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5. W trakcie obrad biskupi zapoznali się z kalendarzem planowanej na październik wizyty 
„ad limina Apostolorum”. Poza spotkaniami w poszczególnych dykasteriach oraz audiencją u Ojca 
Świętego Franciszka, biskupi będą celebrować Eucharystie w czterech Bazylikach Większych Rzy-
mu. Wizyta będzie czasem odnowienia więzi z Ojcem Świętym, wspólnej modlitwy, wymiany my-
śli, rozeznawania oraz określenia priorytetów życia i misji Kościoła w Polsce na najbliższe lata.

6. Biskupi przyjęli zatwierdzenie przez Kongregację ds. Duchowieństwa, we współpracy 
z Kongregacją Edukacji Katolickiej, nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce przedstawionych 
w dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”. 
Zasady te wejdą w życie 1 października 2021 r. Dokument jest odpowiedzią na najnowsze wytycz-
ne Kongregacji, potrzeby osób powołanych i uwzględnia aktualną sytuację Kościoła w Polsce.

7. Biskupi dziękują wszystkim nauczycielom, wychowawcom i katechetom za podjęty trud 
nauczania i wychowania w kończącym się roku szkolnym. Był on szczególnie trudny, bo przeży-
wany w okresie pandemii. Dzięki poświęceniu tej grupy zawodowej nauczanie nigdy nie zostało 
przerwane, a wraz z przekazywaną wiedzą uczniowie otrzymywali duchowe wsparcie. Zbliżający 
się okres wakacyjny niech będzie zatem tak dla nauczycieli, jak i uczniów, czasem odpoczynku 
naznaczonego Bożym błogosławieństwem.

W duchu dokonanego Aktu Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w pozostałych 
dniach miesiąca czerwca szczególnie powierzajmy Sercu Jezusowemu nasze rodziny, Ojczyznę i dzie-
ło odnowy Kościoła w Polsce. Polecając wszystkich Rodaków szczególnemu wstawiennictwu Matki 
Bożej Kalwaryjskiej biskupi udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Kalwaria Zebrzydowska, 12 czerwca 2021 r.

Komunikat z 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (19.11.2021)

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

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

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

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

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

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

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

Podpisali 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 19 listopada 2021 r.
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3.2. Dokumenty Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po spotkaniu na Jasnej Górze 
(3.05.2021)

W dniu 3 maja 2021 r., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na Jasnej Gó-
rze zebrała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było poświęcone aktualnym 
kwestiom duszpasterskim Kościoła w naszym kraju w dobie trwającej pandemii koronawirusa.

1. Spotkanie Rady Stałej poprzedziła uroczysta Eucharystia na szczycie Jasnej Góry konce-
lebrowana przez biskupów i kapłanów pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił homilię. W czasie Mszy modlono się, 
za wstawiennictwem Maryi, m.in. o pokój społeczny w naszej Ojczyźnie, o ustanie pandemii ko-
ronawirusa, za pielgrzymujących do Matki Bożej Częstochowskiej oraz we wszystkich intencjach 
powierzanych Królowej Polski przez Rodaków.

2. Biskupi wyrazili wdzięczność Papieżowi Franciszkowi za ogłoszenie daty beatyfikacji Pry-
masa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Zaapelowali, by przygotowania do tej uroczystości, 
która będzie miała miejsce 12 września, objęły cały kraj i stały się okazją do przypomnienia i pogłę-
bienia nauczania tego wielkiego Polaka. Wskazali, że jego postać, tak mocno wpisana w niezwykle 
trudne czasy naszej Ojczyzny, może być dzisiaj inspiracją dla tych, którzy pragną pojednania spo-
łecznego i dobra powszechnego, a także poszanowania prawa ludzi wierzących do nieskrępowane-
go praktykowania i publicznego wyznawania wiary w naszym kraju.

3. Rada Stała analizowała również sytuację duszpasterską Kościoła wynikającą z poważnych 
ograniczeń związanych z pandemią i wynikających stąd wyzwań duszpasterskich. Pandemia ukazała 
granice ludzkiej autonomii i wyzwania stojące przed działalnością pastoralną. Duszpasterze zauwa-
żają osłabienie aktywności religijnej wiernych. Są też problemy jak np. w wielu miejscach wciąż 
utrudniony dostęp kapłanów do ludzi chorych czy czasem niemożliwa działalność niektórych grup 
i ruchów. Papież Franciszek uświadamia nam jednak, że czas po pandemii nie będzie polegał tylko na 
uruchomieniu starych działań, ale także konieczności podjęcia nowego rodzaju działań. Potrzebna jest 
zatem bardzo dokładna analiza aktualnej sytuacji i dostrzeżenie już dzisiaj możliwych konsekwencji 
pandemii w polskich diecezjach. Troską pasterzy będzie zatem przygotowanie Kościoła do czasu po 
pandemii. Szeroka refleksja na ten temat zostanie podjęta podczas kolejnego Zebrania Plenarnego.

4. Biskupi podjęli także temat języka używanego w debacie publicznej i życiu społecznym. 
Papież Franciszek w swoim nauczaniu wielokrotnie wskazywał na wagę tzw. języka inkluzywne-
go, szczególnie w obliczu narastających podziałów, agresji werbalnej, języka nienawiści i działań 
wykluczających. Biskupi dostrzegając, że zjawiska te stały się częścią życia społecznego w Polsce, 
zachęcają Radę Społeczną KEP do przygotowania dokumentu, w którym podkreślona zostanie ko-
nieczność podjęcia działań sprzyjających budowaniu wzajemnego zrozumienia, łagodzeniu kon-
fliktów oraz niwelowaniu istniejących podziałów.

5. Biskupi podjęli również kwestię wystąpień duchownych w mediach, a zwłaszcza pewnych 
publicznych wypowiedzi nie zawsze w pełni zgodnych z nauką Kościoła. Rada Stała zaproponowała 
m.in. rewizję i aktualizację obowiązujących „Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wy-
stępowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach 
radiowych i telewizyjnych”. Od czasu ich uchwalenia w 2004 r. w przestrzeni medialnej zaszły bar-
dzo duże zmiany, dotyczące głównie mediów internetowych i platform społecznościowych, mających 
ogromny wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na ludzi młodych. Rada Stała powołała zespół eksper-
tów, którego zadaniem będzie przygotowanie uaktualnionej wersji wspomnianych norm.

Członkowie Rady Stałej ogarniają troską i modlitwą wszystkich Rodaków w kraju i za granicą 
i udzielają im z duchowej stolicy Polski pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2021 r.



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

168 DOKUMENTY

Oświadczenie  
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  

w sprawie apelu Papieża Franciszka (22.12.2021)

Ojciec Święty Franciszek, po wizycie na Cyprze i w Grecji, zaapelował do krajów europejskich 
o umożliwienie Kościołom lokalnym, w tym zgromadzeniom zakonnym i organizacjom katolic-
kim, przyjęcie u siebie osób pilnie potrzebujących solidarnej pomocy wspólnoty międzynarodowej.

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

Prosimy też wszystkich Rodaków o modlitwę w intencji znajdujących się w potrzebie migran-
tów w Europie i na całym świecie.

W imieniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 22 grudnia 2021 r.

3.3. Dokumenty Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski 
po spotkaniu na Jasnej Górze (25.08.2021) 

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2021 r., na Jasnej 
Górze zebrała się Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnic-
twem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było 
poświęcone aktualnym kwestiom organizacyjnym i duszpasterskim Kościoła w naszym kraju.
1. Już za niecałe trzy tygodnie będziemy przeżywać od dawna oczekiwaną i wyjątkową dla Pol-

ski beatyfikację Sług Bożych Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i założycielki 
ośrodka dla ociemniałych w Laskach Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość ta będzie 
miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września o godz. 12.00. Prze-
wodniczyć jej będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. 
Ze względu na trwającą pandemię, przygotowana została w sposób godny i skromny. Biskupi 
zdają sobie sprawę, że z tego powodu tylko niewielka liczba osób będzie mogła uczestniczyć 
we Mszy na miejscu beatyfikacji. Dlatego gorąco proszą o zrozumienie tej specyficznej sytuacji 
i włączenie się we wspólną modlitwę przez specjalne transmisje i obchody organizowane lokal-
nie w katedrach i parafiach w całej Polsce.

2. W trakcie obrad podjęto temat zbliżającej się wizyty Ad limina Apostolorum, zwłaszcza związa-
nych z nią kwestii organizacyjnych. Jej celem jest pielgrzymowanie biskupów do grobów świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Biskupi polscy udadzą się do Rzymu w czterech grupach według 
podziału administracyjnego na prowincje kościelne. Pierwsza rozpocznie wizytę 4 października, 
a ostatnia zakończy 30 października br. W trakcie pobytu, poza Eucharystiami sprawowanymi 
w czterech bazylikach większych Wiecznego Miasta, każda z grup zostanie przyjęta na specjalnej 
audiencji przez Papieża Franciszka oraz spotka się z przedstawicielami watykańskich dykasterii. 
Do Watykanu zostały już wysłane wszystkie wymagane przy takiej wizycie sprawozdania.

3. Biskupi omówili również przygotowania do zwołanego przez Papieża Franciszka XVI Zwy-
czajnego Ogólnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który w nowej formule zostanie zain-
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augurowany 9 i 10 października tego roku w Rzymie. Po raz pierwszy na sesji inauguracyjnej 
Kościół w Polsce reprezentować będzie osoba świecka. Temat Synodu to: Dla Kościoła syno-
dalnego: komunia, uczestnictwo i misja. Tym razem będzie on zorganizowany w trzech fazach: 
diecezjalnej, kontynentalnej i powszechnej. Biskupi zapoznali się z ogólnymi założeniami prac 
synodalnych i podjęli refleksję nad ich szczegółowymi wytycznymi.

4. Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a przede wszystkim wydarzeń w Afganistanie, 
biskupi diecezjalni przypominają, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić 
zrozumienie, współczucie i pomoc. Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy 
okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwaran-
tującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej. Oczekujemy od 
państwa i samorządów wypracowania właściwych dla naszej sytuacji mechanizmów pomocy 
uchodźcom, które będą mogły być wsparte zaangażowaniem Kościoła w Polsce. Biskupi dzię-
kują także za wszelkie inicjatywy pomocowe Caritas oraz lokalnych społeczności, jak również 
żołnierzom i Straży Granicznej za ich trudną służbę. Maryja, Królowa Polski i Pociecha Mi-
grantów, niech będzie naszą przewodniczką i opiekunką w tym dziele.

Biskupi diecezjalni, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, modlą się w intencji uczniów, 
rodziców i nauczycieli, prosząc Boga o światło i łaski dla nich. Wyrażają wdzięczność rolnikom za 
ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny. Polecają cały 
Naród wstawienniczej opiece Matki Bożej Częstochowskiej i przed Jej Jasnogórskim Tronem modlą 
się w intencji wszystkich Rodaków w kraju i za granicą, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

25 sierpnia 2021 r.

3.4. Dokumenty Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
z okazji spotkania noworocznego zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych 

z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (21.01.2021) 

Warszawa, Pałac Prezydencki – 21.01.2021; spotkanie online

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej wraz z Małżonką, 
Panowie Ministrowie, 
Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Drodzy zwierzchnicy Kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Księże Kapelanie Pana Prezydenta RP, 
Wielce Szanowni Goście,

Na początku pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi za zaproszenie na 
dzisiejszą uroczystość. Pozdrawiam wszystkich zebranych dzisiaj Gości. W początkach Nowego Roku 
moja myśl biegnie w dwóch przeciwnych kierunkach, najpierw ku przeszłości a następnie ku przyszłości.

1. Gdy idzie o przeszłość, czyli o rok 2020, to była ona bogata w ważkie wydarzenia dla Kościoła 
katolickiego w Polsce jak i dla innych Kościołów i związków wyznaniowych w naszej Ojczyźnie.

– 100. wojny 1920 (Ossów – 15.08), czyli rocznica zwycięstwa w wojnie z bolszewicką Rosją. 
W sumie była to pierwsza wojna – po rozbiorach – wygrana przez polską armię. Był to pierwszy – 
po latach zaborów – liczący się na arenie międzynarodowej sukces Polski. Zwycięstwo to było po-
trójnym cudem: jedności narodowej, wspólnoty modlitwy oraz dramatycznych działań militarnych.
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– 100. lecie urodzin św. JPII, człowieka głębokiej wiary, który zawrócił bieg historii, przyczynił 
się do zmiany postaw i myślenia milionów ludzi w Europie i na innych kontynentach. Służył czło-
wiekowi, budząc w nim świadomość własnej godności i praw, i obowiązków, dlatego gdy zacho-
rował w jego intencji modlili się nie tylko katolicy, ale również żydzi, prawosławni, muzułmanie, 
protestanci ludzie dobrej woli. Nawet niewierzący okazywali mu swoją solidarność. Chyba nikt 
– poza ludźmi złej woli – nie ma dziś wątpliwości, że św. Jan Paweł II był wielkim darem Boga dla 
nas: dla Polski, dla Europy, dla świata i dla Kościoła.

– Oczekiwana beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego – człowieka, który uczył nas najpierw 
ducha pogłębionej modlitwy, poszukującej świadomie i wytrwale woli Bożej w każdych okolicz-
nościach życiowych. Był to mocarz Boży, człowiek o niespotykanej głębi ducha. Ks. Kardynał 
Prymas nie był politykiem ani zawodowym dyplomatą w ścisłym tego słowa znaczeniu a jednak 
wszyscy zgodnie twierdzą, że był to wybitny mąż stanu. Umacniał bowiem w rodakach wewnętrzną 
wolność, poczucie godności, wiarę, tożsamość narodową, wskazywał jak budować życie społeczne. 
Przeprowadził też Kościół oraz naród przez jeden z najtrudniejszych momentów w jego dziejach, 
przekonany o tym, że: we wszystkim, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miło-
ści Boga, dopiero wtedy do serca ludzkiego wkroczy radość.

– Fratelli tutti – to nowa encyklika społeczna papieża Franciszka. Ma ona na celu promocję 
światowego dążenia do braterstwa i przyjaźni społecznej. „Serce otwarte na cały świat” – o którym 
pisze papież – to również nasza otwartość na migrantów, którzy uciekając przed wojnami, prze-
śladowaniami, katastrofami naturalnymi, pozbawionymi skrupułów przemytnikami, wyrwani ze 
swoich wspólnot pochodzenia, powinni zostać przyjęci, chronieni, promowani oraz integrowani.

– I wreszcie pandemia – Od marca postawiła ona w obliczu sytuacji granicznej każdego z nas 
osobiście, wspólnotę Kościoła, całą naszą Ojczyznę. Jej skutkiem jest nie tylko kryzys zdrowotny, 
ale i ekonomiczny, polityczny oraz instytucjonalny. Jeśli jest prawdą, że cierpienie ma sens jako 
kara, gdy jest ono związane z winą, to nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy 
i posiada charakter kary; postać sprawiedliwego Hioba jest tego szczególnym dowodem. Cierpienie 
może mieć także charakter próby. Pandemia przypomniała całej ludzkości, że wszyscy jesteśmy 
śmiertelni. Trzeba więc prosić Boga: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca” 
(Ps 90). Abyśmy dokonali zmiany naszej mentalności i stali się ludźmi nadziei.

2. Gdy idzie o przyszłość, czyli rok 2021 – Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapesz-
cie. Eucharystyczne Kongresy od ponad stu lat przypominają nam, że w centrum życia Kościoła 
znajduje się Msza Święta, dlatego temat budapeszteńskiego kongresu brzmi: „W tobie są wszystkie 
me źródła” (Ps 87,7). W oczekiwaniu na ten kongres prosimy Boga, aby to wydarzenie przyczyniło 
się do procesu odnowy we wspólnotach chrześcijańskich. Aby zbawienie – którego Eucharystia jest 
źródłem – przekładało się na kulturę eucharystyczną, zdolną inspirować mężczyzn i kobiety do więk-
szej aktywności w dziedzinie: charytatywnej, solidarności, pokoju, rodziny i troski o świat stworzony.

3. Kończąc moje słowo, dziękuję – w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – za wszelkie dobro, 
jakie stało się naszym udziałem dzięki pracy Pana Prezydenta i jego Współpracowników. Panu 
Prezydentowi, jego szanownej Małżonce, wszystkim jego Współpracownikom, każdemu z tutaj ze-
branych Gości składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i zbawienia. A całej naszej Ojczyźnie 
– życzenia jedności, pokoju i Bożego błogosławieństwa na cały Rok Pański 2021. Pozwolę sobie 
zakończyć moje życzenia słowami poety z Czarnolasu:

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje, 
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje! 
Inszy niechaj pałace marmórowe mają 
i szczerym złotogłowem ściany obijają,
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Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym 
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, 
Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, 
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.

(Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie)

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w 76. rocznicę wyzwolenia Auschwitz (27.01.2021)

Warszawa, dnia 27 stycznia 2021 r.

Dzisiaj przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Au-
schwitz-Birkenau (27.01.1945), a miejsce to nadal przejmuje trwogą. W KL Auschwitz-Birkenau nie-
mieccy narodowi socjaliści zamordowali ponad milion Żydów, dziesiątki tysięcy Polaków (około 
75 000) oraz Romów (21 000), Rosjan (15 000) i kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości.

W tym roku głównym motywem obchodów rocznicy wyzwolenia Konzentrationslager Au-
schwitz-Birkenau jest męczeństwo ponad 200 tys. zamordowanych tam dzieci oraz los nielicznych, 
które przeżyły gehennę obozu. Tam, w owej zaplanowanej „fabryce śmierci”, Niemcy mordowali 
obywateli z niemal wszystkich krajów, okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych 
z nią krajów. W zdecydowanej większości ofiarami byli Żydzi. Tak Niemcy mieli dokonać „osta-
tecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Tak dokonał się Holokaust. Narodem przeznaczonym 
do unicestwienia byli też Polacy, Sinti i Romowie.

Święty Jan Paweł II, gdy przybył do Auschwitz powiedział: „Ten to naród, który otrzymał od 
Boga Jahwe przykazanie «Nie zabijaj», w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania” (Au-
schwitz, 7.06.1979). Jan Paweł II wołał o powrót ludzi do Boga i do jego przykazań, aby nigdy nie 
powtórzyła się tragedia Holokaustu.

Papież Benedykt XVI, wspominając pielgrzymkę swego poprzednika, mówił w Auschwitz 
w 2006 r.: „Papież Jan Paweł II pielgrzymował tu jako syn narodu, który obok narodu żydowskiego 
najwięcej wycierpiał w tym miejscu i ogólnie podczas wojny”. Władze Trzeciej Rzeszy chciały 
całkowicie zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. […] W istocie, 
bezwzględni zbrodniarze unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, 
a przemawiając na Górze Syjon, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania ludzkości, obowiązu-
jące na wieki. […] Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześci-
jańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w panowanie człowieka – człowieka mocnego”.

Papież Franciszek będąc w 2016 r. w KL Auschwitz-Birkenau milczał i modlił się. Jego modli-
twa i milczenie była wołaniem o pokój, którego potrzeba także w naszych czasach.

W liście do Rzymian św. Paweł napisał: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycię-
żaj!” (Rz 12,21). Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów 
deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. W tę rocznicę apelujemy do 
współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia 
oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury.

Módlmy się za ofiary II wojny światowej. Módlmy się także o to, by w każdym człowieku za-
wsze zwyciężała miłość do bliźniego!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
na Wielki Post roku 2021 (10.02.2021)

Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post. Po raz kolejny będziemy przeżywać ten czas 
w nadzwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sanitarnych, które – choć trudne – są wyrazem 
odpowiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich.

Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt zwy-
cięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga 
nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie 
zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu.

To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Święta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji na-
szego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu. Zwracam się zatem 
do wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z apelem o szczególne pogłębienie życia duchowego 
w nadchodzącym czasie.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących rygorów sanitarnych, nikt nie może 
zostać pozbawiony dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, czyli największego skarbu Ko-
ścioła, przez które Chrystus daje samego siebie wspólnocie wierzących i zapewnia nam udział 
w owocach swojej zbawczej męki.

Dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. Zachęcam duszpasterzy 
do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości 
i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia 
w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej.

Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, 
modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich 
Żali i innych.

Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale sta-
nie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych 

(26.03.2021)

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – 
dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz 
będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, 
które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do 
wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam 
się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, 
o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowa-
nie zasad higieny w obiektach sakralnych.
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Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się du-
chowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie bisku-
pi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje 
nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko 
ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym 
umocnieniem na drodze do zbawienia.

Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 26 marca 2021 r.

Słowo abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej (11.05.2021)

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej. To święto 
tych, których praca jest w pierwszym rzędzie służbą życiu i zdrowiu ludzi, czyli temu, co jest pod-
stawowym dobrem każdej osoby ludzkiej. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne są wezwani do tego, 
by – w miłości wobec chorych i cierpiących – być żywym obrazem Chrystusa i Jego Kościoła.

Z tej okazji ‒ w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – pragnę złożyć wszystkim osobom nale-
żącym do tych grup zawodowych, jak najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud 
i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej i jakże potrzebnej pracy. Wdzięczność moja 
‒ oraz jak sądzę milionów naszych Rodaków ‒ jest tym większa, że obecnie praca ta wykonywana 
jest w sytuacji pandemii, z jaką w ostatnich miesiącach zmaga się cały świat. Są to okoliczności nad-
zwyczajne, a służba taka ‒ przy zagrożeniu własnego zdrowia i życia ‒ wymaga nie tylko wiedzy i do-
świadczenia, ale przede wszystkim odwagi, hartu ducha oraz umiejętności postrzegania swej pracy 
jako misji i służby wobec drugiego człowieka. Dzięki takiemu nastawieniu ‒ mimo ogromnego wysił-
ku, nadgodzin oraz zmęczenia ‒ każdy pacjent może otrzymać coś więcej niż tylko pomoc medyczną.

Posługa pielęgniarek to nie tylko zabiegi pielęgnacyjne czy medyczne świadczone wobec cho-
rych. To również osobiste „wczuwanie się”, „wzruszanie”, „empatia” z osobą chorego. W potocznym 
rozumieniu jest to postawa współodczuwania tego, co przeżywają chorzy. Papież w tegorocznym 
Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego zachęca nas do okazania uwagi cierpiącemu przez przyj-
mowanie postawy miłosiernego Samarytanina. Wzywa do zatrzymania się, wysłuchania, nawiązania 
bezpośredniej i osobistej relacji z drugim człowiekiem, okazywania mu empatii i wzruszenia.

Przy tej okazji, chciałbym podziękować także wszystkim rodzinom pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych za cierpliwość w znoszeniu nieobecności najbliższych, których posługa wymaga często 
dodatkowych godzin spędzonych z chorymi i potrzebującymi.

Modlę się o życie wieczne dla tych pracowników służby zdrowia, którzy oddali swoje życie 
w związku z pełnioną służbą w czasie pandemii. Ufam, że dobry Bóg okaże im wszystkim swoje 
miłosierne oblicze, tak jak im je okazywał wcześniej w chorych i cierpiących, którym służyli.

Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym z serca błogosławię!

Warszawa, dnia 11 maja 2021 r.
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Oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
na temat Rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. prawa do aborcji jako prawa człowieka  

(22.06.2021)

Z głębokim zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjąłem informację na temat projektu rezolu-
cji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii 
Europejskiej (Matić Report). Zważywszy, że „zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie 
w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach”, a „wszelkie 
kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą̨ do Państw Członkowskich” (art. 5.2 TUE), 
oraz mając na uwadze, że kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana 
Unii Europejskiej, a więc należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, można uznać, 
że autorzy rezolucji wzywają do naruszenia prawa unijnego. Jedynie wspomagający charakter kom-
petencji unijnej w powyższym zakresie potwierdza explicite art. 6 i art. 168 TfUE. Wszelkie działa-
nia Unii Europejskiej w tym obszarze powinny zatem być „prowadzone w poszanowaniu obowiąz-
ków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej” (Art. 168.7 TfUE).

Autorzy rezolucji przytaczają w projekcie fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Pol-
sce, jak również błędnie przedstawiają pojęcie „praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako wiążące 
zobowiązanie międzynarodowe i element praw człowieka (m.in. litera C, F, F projektu rezolucji). 
Ponadto, posługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś 
takiego jak „prawo do aborcji” (m.in. litera Y projektu rezolucji oraz uzasadnienie), ale ponadto, że 
jest to jedno z uznanych praw człowieka. Żaden z międzynarodowych dokumentów praw człowieka 
nie wspomina o istnieniu takiego prawa, łącznie z dokumentami przywołanymi przez autorów rezo-
lucji, tzn. Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Pak-
tem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich 
Form Dyskryminacji Kobiet czy Europejską Konwencją Praw Człowieka. Dokumenty te expressis 
verbis gwarantują prawo do życia, nie wspominają natomiast o prawie do zabijania.

Zwróćmy uwagę, że również unijne prawo traktatowe potwierdza nienaruszalną godność każ-
dego człowieka (art. 1 KPP), jego prawo do życia (art. 2 KPP) oraz zakaz praktyk eugenicznych 
(art. 3b KPP). UE zobowiązana jest także do ochrony praw dziecka (art. 3 TUE). Ponadto Euro-
pejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Olivier Brüstle v Greenpeace eV przyznał, że ludzki 
embrion jest nosicielem ludzkiej godności (pkt. 32 i 36).

Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej 
odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc prze-
jawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko znie-
kształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za „podstawową usługę opieki zdrowotnej” (es-
sential health service), jak domagają się autorzy rezolucji (litera J projektu rezolucji). Jan Paweł II 
pisał: „Gdy większość parlamentarna lub społeczna uchwala, że zabicie jeszcze nienarodzonego 
życia ludzkiego jest prawnie dopuszczalne, choćby nawet pod pewnymi warunkami, to czyż nie 
podejmuje tym samym decyzji «tyrańskiej» wobec najsłabszej i najbardziej bezbronnej ludzkiej 
istoty? Sumienie powszechne słusznie wzdryga się w obliczu zbrodni przeciw ludzkości, które stały 
się tak smutnym doświadczeniem naszego [dwudziestego] stulecia. Czyż te zbrodnie przestałyby 
być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich pozbawieni skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im 
prawomocność zgoda większości?” (Evangelium Vitae 70). Prawo do życia jest poniekąd papier-
kiem lakmusowym demokracji. Tam, gdzie nie jest ono w pełni zagwarantowane, państwo przestaje 
być „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, 
przekształcając się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słab-
szych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych (por. Evangelium Vitae 20).

Autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie podstawowe prawo człowieka, 
prawo do wolności sumienia, które zagwarantowane jest również w art. 10.1 Karty Praw Podstawo-
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wych UE. Odrzucają również emanację prawa do wolności sumienia w postaci prawa do sprzeciwu 
sumienia zagwarantowanego w art. 10.2 KPP. Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie 
Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys 
tej organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwaranto-
wane jest w konstytucjach wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku 
z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich.

W świetle powyższego apelujemy do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o gło-
sowanie przeciwko projektowi wspomnianej rezolucji. Przypominamy także posłom katolickim, że 
w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka 
i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powin-
ni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom. „W odniesieniu do tej zasady katolicy nie 
mogą zgodzić się na żaden kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby w świecie świa-
dectwo chrześcijańskiej wiary oraz jedność i wewnętrzna integralność samych wiernych” (Kongre-
gacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowaniu katolików 
w życiu politycznym, 2).

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r.

Oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w kwestii szczepień przeciw COVID-19 (8.07.2021)

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwe-
stii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał 
się w tej sprawie.

1. „Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspek-
tywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, 
któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z cho-
robami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również 
w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej 
miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności 
i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu 
Polski dotyczące szczepionek, 1).

2. Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi 
jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej tro-
ski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, 
przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także 
o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona 
przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycz-
nych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23).

3. Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie po-
winno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie 
nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na 
temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5).

4. Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się 
zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normal-
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nego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami 
medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publicz-
ne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół 
wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, 
który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dys-
trybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest 
bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne.

5. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ogra-
niczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym 
dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń 
ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych 
i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 r.

Apel abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie Dnia Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce, Niemczech,  

Belgii i Holandii (16.07.2021)

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu ludzkich dramatów wywołanych gwałtownymi 
burzami i powodziami, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i w Niemczech, Belgii i Holandii. Wiele 
rodzin straciło dobytek całego życia, a media donoszą o ofiarach śmiertelnych oraz o osobach zagi-
nionych, zwłaszcza w Niemczech.

Jako Kościół w Polsce pragniemy wesprzeć poszkodowanych naszą modlitwą oraz ofiarą. Bła-
gajmy Boga o nadzieję dla tych, którzy ucierpieli oraz o ducha solidarności, troski i współodpowie-
dzialności dla wszystkich ludzi dobrej woli, mogących przyjść z pomocą poszkodowanym.

Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidar-
ności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Proszę, aby tego dnia podczas 
Mszy Świętych, zwłaszcza podczas modlitwy wiernych, zwrócić się z modlitwą błagalną za po-
szkodowanych, a po Mszy zorganizować zbiórkę funduszy, które zostaną im przekazane za pośred-
nictwem Caritas Polska.

Równocześnie przekazuję przewodniczącym Episkopatów Niemiec, Holandii i Belgii nasze 
wyrazy wsparcia i zapewnienia o duchowej bliskości Kościoła w Polsce.

Wszystkim wiernym udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.

(do odczytania w kaplicach i kościołach w niedzielę 18 lipca) 
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Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie (17.07.2021)

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Europie oraz wzrostem zakażeń koronawi-
rusem w wielu krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Francji, służby me-
dyczne informują, że również w Polsce, po krótkotrwałej stabilizacji, zaczniemy notować wzrosty 
zakażeń, spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który w naszej ojczyźnie 
odpowiada już za ok. 30 proc zakażeń.

Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do 
rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą 
modlitwę w intencji zakończenia pandemii.

Równocześnie proszę niezaszczepionych, by pamiętali o tym, że „decyzja o szczepieniu winna 
uwzględniać wymogi dobra wspólnego”, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu z dnia 8 
lipca br. „Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania 
się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do nor-
malnego funkcjonowania społeczeństw”. Jak informują służby medyczne, w Polsce, po pełnym 
zaszczepieniu, zakaziło się jedynie 0,6 proc. osób, co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tej 
formy walki z koronawirusem.

Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich 
Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 17 lipca 2021 r.

Nominacja prof. Aleksandra Bańki na delegata Kościoła w Polsce 
 na otwarcie procesu synodalnego (20.08.2021) 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2021 r.
SEP – D/ 1.5-9 (7)

Szanowny Panie Profesorze, 
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 

z dnia 11 sierpnia br. mianuję Pana Profesora delegatem Kościoła w Polsce na otwarcie procesu 
synodalnego, które odbędzie się w Rzymie w dniach 9-10 października br., w związku ze zwoła-
nym przez Ojca Świętego XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów: „Dla 
Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”. 

Ufam, że udział Pana Profesora w tym wydarzeniu, jako jednego z dziesięciu przedstawicie-
li kontynentu europejskiego, obok przewodniczącego CCEE, dwóch księży biskupów i siedmiu 
przedstawicieli wiernych świeckich, przyniesie błogosławione owoce dla całego Kościoła.

Informacje szczegółowe dotyczące udziału Pana Profesora w inauguracji, będą sukcesywnie 
przesyłane bezpośrednio przez Sekretariat Synodu. Uprzejmie proszę o przygotowanie pisemnego 
sprawozdania, które byłoby przedstawione księżom biskupom podczas listopadowego zebrania ple-
narnego Konferencji Episkopatu Polski. 

W kwestiach szczegółowych dotyczących podróży i pobytu w Rzymie pomocą służy Sekretariat KEP. 
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Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam pasterskie błogosławieństwo,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Szanowny Pan 
Prof. dr hab. Aleksander Bańka 
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Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
w sprawie Dnia Solidarności z Afgańczykami (27.08.2021)

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze 
zmianą władzy.

Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we 
wspólnocie międzynarodowej.

Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „mo-
dlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole 
dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc 
materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu.

W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczy-
kami”. Dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, na 
Jasnej Górze dnia 25 sierpnia br., poparli jednogłośnie ideę ogólnopolskiej zbiórki na ten cel.

Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy 
powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świę-
tych zorganizować kwestę na ich rzecz.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz mi-
grantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, 
w którym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna 
interwencja humanitarna natychmiastowej pomoc dla około 1500 rodzin.

W Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców prowadzone przez Caritas Polska oraz 
Caritas diecezjalne. Caritas Polska uruchomi ogólnopolski program wsparcia dla uchodźców w na-
szej ojczyźnie – od pomocy duchowej, psychologicznej, socjalnej, poprzez pomoc językową, praw-
ną i medyczną, aż po doradztwo zawodowe, wsparcie międzykulturowe oraz wsparcie wolontariatu 
parafialnego i komunikacji z mediami.

Już teraz dziękuję wszystkim wiernym za pozytywną odpowiedź na mój apel, ufając, że kolejny 
raz Polacy pokażą swoje dobre i szlachetne serca.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r.
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Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
ws. pomocy humanitarnej dla migrantów (4.10.2021)

W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni na polskiej granicy – niedawno obchodzony 107. Świa-
towy Dzień Migranta i Uchodźcy – staje się dla mnie stosowną okazją do ponownego przypo-
mnienia chrześcijańskich zadań w stosunku do przybyszów i szukania rozwiązań służących dobru 
wspólnemu. Jako chrześcijanie musimy być bowiem przekonani, że prawo i obowiązek obrony 
granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w drama-
tycznej sytuacji „bez wyjścia” jako zakładnicy geopolitycznych rozgrywek niektórych polityków. 

1. Pomoc humanitarna
Kościół katolicki nie może zaprzestać przypominania, że słowa Jezusa: „byłem przybyszem, 

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

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

Obowiązkiem władz jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób usiłujących prze-
kroczyć granice państwowe, nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzą-
cych uogólnień, że „każdy uchodźca to potencjalny terrorysta”. 

2. Szukanie rozwiązań
Wyrażam wdzięczność Caritas Polska, służbom państwowym, Straży Granicznej, Wojsku Pol-

skiemu, lokalnym społecznościom, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, którzy – na 
miarę swoich sił i możliwości – służą pomocą ludziom w potrzebie. Sprawa tej wagi wymaga ogól-
nospołecznej mobilizacji i solidarnego zaangażowania. Każda pomoc udzielona ludziom znajdują-
cym się w potrzebie jest cennym świadectwem braterstwa i solidarności.

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

Podobnie też rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich 
samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku na-
szym siostrom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeń-
stwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego 
łudzenia ludzi dostania się do wymarzonego raju w Europie.

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

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

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

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych  

w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych (22.10.2021)

Od kilku tygodni zauważamy w Polsce i na świecie szybki wzrost zakażeń koronawirusem, 
będący przejawem kolejnej fali pandemii. Jak informują służby medyczne i sanitarne, sytuacja 
epidemiczna w naszej ojczyźnie jest zróżnicowana i w niektórych regionach Polski odnotowuje się 
większy wzrost zachorowań.

Choć życie społeczne i gospodarcze zdają się toczyć w zwyczajnym rytmie, to należy pamiętać, 
że nie zakończyła się jeszcze walka z epidemią. Dlatego właśnie cały czas należy wykazywać się 
determinacją i konsekwencją w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych.

Mając na uwadze powyższe, w trosce o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliźnich, w kontek-
ście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz zwracam się z gorącym apelem 
do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie 
maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych.

Ponadto, pragnę raz jeszcze wyrazić moją wdzięczność wobec wszystkich pracowników służby 
zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią.

Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się ocalić zdrowie i życie wielu osób.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 22 października 2021 r.

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
ws. pomocy migrantom (8.11.2021)

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoru-
skiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wspar-
cia duchowego i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Ca-
ritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc 
migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie 
przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w pa-
rafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.

Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi do-
brej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoru-
skiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty 
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zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych 
na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji 
uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba 
udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeń-
stwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. 
W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej 
nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.

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

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 8 listopada 2021 r.

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej (10.11.2021)

Kolejną dobę jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. 
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski stanowczo potępiam wykorzystywanie przez stronę bia-
łoruską dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski.

Migranci w większości są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii 
przemytniczych. Z tego powodu pragnę raz jeszcze powtórzyć, że osobom dotkniętym tym złem 
potrzebna jest nasza solidarna troska. Jednocześnie kieruję słowa wdzięczności wobec osób oraz 
instytucji, niosących taką pomoc, z poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa.

Pragnę też wyrazić moje uznanie dla wszystkich służb państwowych, w tym przede wszystkim dla 
Straży Granicznej, wojska i policji za pełną oddania obronę polskich granic. Zapewniam o mojej modli-
tewnej bliskości wobec Was i Waszych bliskich, w tych trudnych momentach służby dla dobra ojczyzny.

Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli proszę o gorącą modlitwę w intencji Polski, w intencji 
ofiar tego kryzysu oraz o jego pokojowe zażegnanie.

+ Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

3.5. Dokumenty Komisji, Rad i Zespołów Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat bp. Jerzego Mazura, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  
na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6.01.2021)

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Słowa Wcielonego, które „stało się ciałem 

i zamieszkała wśród nas” (J 1,14). Święto Epifanii, które dzisiaj obchodzimy odnosi się do Obja-
wienia się Jezusa – Światłości świata – wszystkim narodom. W Boże Narodzenie świętowaliśmy 
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przyjście Boga na świat w skrytości stajni betlejemskiej, dzisiaj przeżywamy przyjście odwieczne-
go Słowa Ojca dla zbawienia wszystkich narodów.

Mędrcy ze Wschodu poszukujący Nowonarodzonego Zbawiciela, ujrzeli gwiazdę, ruszyli w dro-
gę i przybyli do Betlejem pokonując wszelkie przeszkody – w tym Heroda – aby spotkać się z Chry-
stusem i oddać Mu pokłon. Stali się oni uosobieniem ludów pogańskich i świata ówczesnej nauki.

Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, przeżywamy dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Mi-
sjom. Wraz z całym Kościołem modlimy się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie 
i nie poznały Ewangelii. W nawiązaniu do trzyletniego programu duszpasterskiego, obchodzimy ten 
dzień pod hasłem: „Eucharystia objawieniem miłości”. Uświadamiamy sobie, że w ciągu wieków 
wielcy Święci nosili w sercu przeogromną miłość do Jezusa Eucharystycznego. Byli ludźmi głębo-
kiej adoracji. Modlitwy pełnej żaru. Zawstydzają nas swoim pragnieniem całkowitego pogrążenia 
się w Bogu i zjednoczenia z Chrystusem. Oni nie liczyli czasu przeznaczonego na adorację. Nie trze-
ba było żadnego przykazania, które zachęcałoby ich do Komunii Świętej. Kiedy uwierzyli w realną 
obecność Jezusa w Eucharystii, gotowi byli zostawić wszystko, aby trwać w adoracji, uwielbieniu, 
zachwycie przed Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Jeśli byli kapłanami, jak Ojciec 
Pio, tracili poczucie czasu podczas odprawiania Mszy Świętej. Popadali w ekstazę, która zmieniała 
wygląd ich twarzy. Zjednoczeni z Panem, nie chcieli wracać do rzeczywistości ziemskiej, gdyż ta już 
ich nie cieszyła. To, co ziemskie, stawało się znikome i marne, niegodne uwagi wobec Jezusa.

Sługa Boża, dr Wanda Błeńska, która swe życie poświęciła leczeniu trędowatych w Ugandzie, 
wyznała: „Gdybym nie przyjmowała codziennie Eucharystii, nie miałabym sił pracować”. Eucha-
rystia była szkołą poświęcenia i miłości braterskiej dla sługi Bożego o. Mariana Żelazka, misjona-
rza werbisty, który poświęcił się służbie trędowatym w Indiach. Mówił on: „Tylko misjonarz żyjący 
głęboką wiarą, uprzejmy, i tak zwyczajnie dobry, może przybliżyć ludziom Chrystusa”.

Niech ich przykład zachęci nas do tego, abyśmy rozpalili w sobie cześć dla Jezusa Euchary-
stycznego i z miłością przeżywali Jego sakramentalną obecność wśród nas. Miłość ma prawo do 
naszej miłości. Bóg dał nam serca, abyśmy byli zdolni i my kochać Jezusa objawiającego nam 
i Trzem Mędrcom swą miłość w Eucharystii.

Obecna sytuacja zmienia rzeczywistość, w której żyjemy, ale zapewne zmienia również i nas 
samych. Wierzmy, że dzięki wysiłkowi ludzi i naszej wspólnej modlitwie, Boża łaska pomoże prze-
żyć nam ten trudny czas niepokojów i obaw.

Siostry i Bracia, cieszy nas, że 1883 polskich misjonarzy i misjonarek posługuje w 99 krajach 
misyjnych. Są obecni w dalekiej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Afryce i Azji, a nawet Oce-
anii i na zimnej Alasce. Misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię i formują wspólnoty wiary, ale tak-
że pełnią dzieła miłosierdzia. Udręczonym ubóstwem, chorobami, restrykcjami podczas trwającej 
pandemii i głodem, społecznościom lokalnym niosą nadzieję, pociechę i bezinteresowną pomoc. 
Udzielają schronienia i wsparcia cierpiącym. By mogli skutecznie służyć ubogim i cierpiącym, 
potrzebują naszego zaangażowania duchowego i materialnego.

Wszyscy pomagajmy misjom, nie tylko dzisiaj, gdy zgodnie z życzeniem Konferencji Epi-
skopatu Polski, we wszystkich parafiach zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z nich 
utrzymuje się również Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące misjonarzy do 
posługi misyjnej. W tym roku przygotowuje się 17 osób: 8 z nich to kapłani diecezjalni, 2 kapłanów 
zakonnych, 1 brat zakonny, 1 siostra zakonna i 5 osób świeckich.

Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które 
w tym czasie pandemii łączą się szczególnie w modlitwie. Niektóre z nich przebrane w stroje sym-
bolizujące 5 kontynentów staną się nielicznymi kolędnikami misyjnymi, a zebrane ofiary przekażą 
w tym roku dzieciom masajskim.

Dzisiejszy Orszak Trzech Króli w sytuacji związanej z pandemią COVID 19, odbędzie się też 
w nowej odsłonie.
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W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misyjne 
szlaki, składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. 
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wielu polskich rodzin, które w trudnym czasie pandemii 
odkryły na nowo, że są „Kościołem domowym” i swą modlitwą i ofiarnością wspierały misjonarzy.

Dziękuję wszystkim za solidarność okazaną misjonarzom w tym trudnym czasie pandemii. Dzięki 
Waszej ofiarności utworzyliśmy Fundusz pomocy dla poszkodowanych w dobie koronawirusa. Mi-
sjonarzom i misjonarkom trwającym na placówkach misyjnych przekazaliśmy ponad 2,6 mln złotych 
na pomoc żywnościową, lekarstwa i zakup środków czystości i maseczek dla najuboższej ludności.

Niech Chrystus, który objawił się narodom pogańskim, dzięki posłudze misyjnej Kościoła do-
trze do serc i umysłów tych wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają i objawi im swoją miłość 
w Eucharystii. Niech napełnia swym błogosławieństwem i radością dobrodziejów misji i obdarza 
potrzebnymi łaskami.

Z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Słowo abp. Wacława Depo, Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 
Konferencji Episkopatu Polski do ludzi mediów (10.01.2021)

Komunikacja „zapośredniczona”

Jest sprawą bardzo charakterystyczną, że wspomnienie św. Franciszka Salezego (1567-1622), 
Patrona ludzi służących prawdzie słowem mówionym, pisanym i obrazem, przypada w Tygodniu 
Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2021). Pragnę, więc w duchu jedności i współodpo-
wiedzialności za tę służbę, pozdrowić wszystkich Dziennikarzy i Pisarzy, a zarazem przypomnieć 
temat Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 55 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: 
„Chodź i zobacz” (J 1,42). Komunikowanie jako spotkanie ludzi takimi jakimi są i gdzie są”. Już 
w Orędziu z Roku Miłosierdzia (2016), Papież podkreślał, że „komunikacja wymaga pochylenia 
się nad człowiekiem, aby przekazać mu prawdę, aby go dźwigać w imię miłości bezinteresownej”. 
A w obecnym czasie zmagań z epidemią, która zmusza nas do społecznego dystansu, „komunikacja 
– zdaniem Franciszka – może umożliwić bliskość niezbędną do rozpoznania tego, co jest istotne 
i do prawdziwego zrozumienia rzeczy”.

We współczesnej nauce o mediach, jest stosowane pojęcie: „komunikacja zapośredniczona”, 
by określić spotkanie i komunikowanie się osób za pomocą sieci wirtualnych. W wybranym, przez 
papieża, fragmencie wg. Św. Jana, dostrzegamy Jezusa jako Mistrza komunikacji interpersonalnej: 
„Chodź, zobacz” – spotkali Go i pozostali u Niego tego dnia takimi jakimi byli na ten czas (…). 
Z płaszczyzny czysto-ludzkiej – naturalnej, Chrystus „przechodził” do spojrzenia na człowieka 
w świetle wiary i prawdy o jego godności ludzkiej osoby i wspólnego człowieczeństwa.

Uwierzmy więc na nowo, że każdy z nas mający swoje imię, własną historię i drogę życia, ma 
określony planem Boga czas życia na ziemi, wbrew zagrożeniom Sarscov–2 i określoną misję do 
spełnienia w międzyludzkiej komunikacji i odpowiedzialności za prawdę.

Z serca wszystkim błogosławię

Abp Wacław Depo 
Metropolita Częstochowski

Częstochowa dn. 10 stycznia 2021 r., w Uroczystość Chrztu Pańskiego
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List bp. Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów  
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w związku ze zbliżającym się  

Światowym Dniem Życia Konsekrowanego (14.01.2021)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Drodzy Ojcowie, drogie Siostry i Bracia, na początku pragnę Was serdecznie pozdrowić i ży-

czyć błogosławieństwa Bożego na rozpoczęty już nowy rok 2021.
Jak wiemy, wkrótce – 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzić kolejny 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to szczególna okazja, by w Kościele i świecie dzię-
kować za łaskę powołania i prosić o nowe i wierne powołania do życia radami ewangelicznymi.

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa w porozumieniu z Wyższymi 
Przełożonymi wspólnot zakonnych w Polsce pragnę zachęcić Was do czynnego udziału w liturgicznym 
przeżywaniu tego dnia. W związku z tym, że nie będziemy mogli tak licznie i bezpośrednio uczestniczyć 
jak do tej pory w uroczystościach organizowanych w poszczególnych diecezjach (choćby i ze względu 
na panujące ograniczenia) chcę zaprosić Was do uczestnictwa w uroczystościach lokalnych.

Wspólnoty zakonne przynależą terytorialnie do różnych parafii bądź w przypadku męskich 
wspólnot zakonnych bywa to często posługa duszpasterska w określonej parafii. W związku z tym 
zapraszam Was – Siostry, Ojcowie i Bracia – do ubogacenia swoją obecnością kościoła lokalnego, 
w którym jesteście obecni. Podczas uroczystej Mszy Świętej – po uzgodnieniu z Księdzem Pro-
boszczem – warto zaproponować publiczne odnowienie profesji zakonnej. Dobrze byłoby, byście 
jako osoby konsekrowane podzielili się w tym dniu przeżywanym charyzmatem swego zgromadze-
nia czy instytutu oraz świadectwem swego powołania z wiernymi.

Z całego serca dziękuję Wam za Waszą obecność, modlitwę – także w mojej intencji. Niech 
dobry Bóg Wam błogosławi, a Maryja nasza Matka otacza swoją macierzyńską miłością.

+ Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Wrocław, 14 stycznia 2021 r.

Słowo bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu  
Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem na XXIV Dzień Judaizmu  

w Kościele katolickim w Polsce (17.01.2021)

Narodziny i śmierć, oto dwa wydarzenia, które określają wszelkie życie, w tym także życie 
ludzkie. Człowiek pojawia się na tym świecie przez narodziny i opuszcza go przez śmierć. Jako 
istota żyjąca przynależy do świata natury i z natury jest nietrwały. Musi więc uznać, że podlega 
prawom natury i jak każdy żywy organizm rozwija się, starzeje i umiera. I jeżeli nawet od innych 
istot żyjących odróżnia go świadomość śmierci, to jednak nie chroni go to przed jej nadejściem. 
Przeciwnie, uświadamia mu kruchość życia ludzkiego. Ale paradoksalnie owa świadomość śmierci 
prowadzi człowieka do pytania o sens i wartość życia ludzkiego. Od właściwego bowiem spojrze-
nia na fakt śmierci zależy właściwe ujęcie sensu życia. A zatem ostatecznie postawa wobec śmierci 
i życia wynika z przyjętego światopoglądu i związanej z nim hierarchii wartości. Najogólniej rzecz 
ujmując, dochodzi w tej problematyce do konfrontacji dwu różnych koncepcji humanizmu. Hu-
manizmu typu ateistycznego, który wprawdzie przypisuje człowiekowi uprzywilejowane miejsce 
w otaczającym świecie i uznaje najwyższą wartość życia ludzkiego, jednak przez zanegowanie ist-
nienia Boga traktuje fakt śmierci jako definitywny kres istnienia człowieka. Natomiast humanizm 
teistyczny, wskazując na istnienie Boga, podkreśla szczególną godność człowieka jako istoty po-
wołanej nie tylko do życia, ale też do nieśmiertelności. Inaczej mówiąc humanizm tego typu posze-
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rza perspektywy życia ludzkiego o wymiar nieskończony, zaś śmierć interpretuje jako dopełnienie 
bytu ludzkiego. Jest ona spotkaniem z Bogiem i wkroczeniem w nieśmiertelność.

Człowiek ma głębokie poczucie więzi pomiędzy sensem życia a koniecznością śmierci. Wynika 
ono z doświadczenia przemijalności życia, ograniczoności i kruchości istnienia. Dlatego stawia 
pytanie o sens własnego życia i potrzebuje nań odpowiedzi, by w ten sposób nadać kierunek swo-
jej egzystencji. Tym samym poszukuje nie tylko źródeł swego zaistnienia, lecz także swego celu 
i przeznaczenia. Z pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci przychodzą 
człowiekowi systemy religijne. To one stanowią płaszczyznę, na której pytanie o sens znajduje 
odpowiedź uwzględniającą całego człowieka i jego cielesno-duchową naturę. Nadto odpowiedź 
religijna jest o tyle usprawiedliwiona, że skoro religie podejmują najgłębsze problemy ludzkiej eg-
zystencji, to tym bardziej są wezwane do tego, by podjąć pytanie o sens ludzkiego życia i śmierci. 
Nie oznacza to, że udzielają na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Przeciwnie, zaznaczają się 
w nich daleko idące rozbieżności. Podczas gdy jedne systemy religijne wyrażają przekonanie, że 
aspekt osobowy człowieka jest przejściowy i przeznaczony do zniknięcia, a co za tym idzie akcep-
tują cały łańcuch kolejnych wcieleń, inne głoszą stworzoność człowieka, wieczne trwanie ludzkiej 
osobowości i związane z tym zmartwychwstanie ciał u końca świata. Jednak mimo tych różnic sys-
temy religijne łączy przekonanie, że życie ludzkie nie kończy się wraz z nadejściem śmierci, lecz 
stanowi ona przejście do nowej egzystencji. W ten sposób religie poszukując sensu życia i śmierci 
przekraczają doczesną rzeczywistość i kierują człowieka ku życiu wiecznemu.

W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to 
dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10). Cały świat i wszystkie 
istoty żyjące zawdzięczają swoje istnienie działaniu Boga, który na mocy swojej wolnej decyzji 
powołał świat do istnienia z nicości (ex nihilo). Akt stwórczy z jednej strony określa istotową od-
mienność Boga od świata stworzonego, z drugiej zaś dokonuje waloryzacji tego wszystkiego, co 
zostało stworzone. A zatem świat jako stworzony z natury jest dobry i przy udziale człowieka ma 
wzrastać ku doskonałości, ku „nowemu niebu i nowej ziemi” (Ap 21,1). Człowiek przynależy do 
świata stworzonego, dlatego został obdarzony ciałem, które przypomina mu o jego ziemskim po-
chodzeniu i skończoności. Jednak różni się od pozostałych istot żyjących, gdyż Bóg stworzył go na 
swój obraz i podobieństwo oraz obdarzył go swoim tchnieniem (Rdz 1,27; 2,7). Stąd wywodzi się 
szczególna godność człowieka, jego duchowa natura, szczególne miejsce w dziele stworzenia oraz 
jego życiowe zadanie. Zadanie to zawiera się w słowach „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2) Jeżeli człowiek został stworzony na obraz Boga, to jest wezwany do 
tego, aby w swoim działaniu upodabniać się do Stwórcy. Naśladowanie Boga dokonuje się przez 
uświęcanie codzienności i konkretne czyny, szczególnie wobec bliźniego, który potrzebuje naszej 
pomocy i troski (Kpł 19,3-37). Życie człowieka dokonuje się przed obliczem i w żywej relacji 
z nadającym prawo Bogiem (Rdz 17,1; Pwt 6,1nn). Posłuszeństwo wobec Boga i prawa przynosi 
błogosławieństwo życia wyrażające się w długości jego trwania, zdrowiu, majętności i licznym 
potomstwie (Rdz 22,17n). Zguba grozi człowiekowi, który nadużywa swojej pozycji w świecie 
i odwraca się od Boga (Ps 10,2 – 11). W tym kontekście śmierć jawi się jako kara Boża i jest wy-
razem utraty pierwotnej wspólnoty z Bogiem. Jednak nie jest ona końcem wszystkiego, bowiem 
człowiekowi towarzyszy nadzieja na zachowanie i nowe ustanowienie życia w życiu wiecznym, 
nieprzemijającym i ostatecznie przezwyciężającym śmierć. Podstawą tej nadziei jest Boże miłosier-
dzie i Boże przebaczenie (Ps 51,3-14). Judaizm i chrześcijaństwo postrzegają zatem życie i śmierć 
w podwójnej perspektywie: jako naturalne życie i śmierć oraz jako duchowe życie we wspólnocie 
z Bogiem, bądź duchową śmierć przez zerwanie owej wspólnoty. Judaizm podkreśla, że człowiek 
stworzony na obraz Boży otrzymał możność wolnego wyboru między dobrem a złem, prawością 
a grzechem, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, czyli między życiem a śmiercią. „Patrz! Kładę 
dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Chrześcijaństwo dodaje, że 
przyjście Syna Bożego wzywa człowieka do ostatecznej decyzji: opowiedzenie się za światem lub 
za Bogiem, który jest światłością życia (J 8,12) oraz zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25; 14,6).
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17 stycznia 2021 r. będzie obchodzony XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
Hasło tego dnia brzmi: Życie i śmierć – „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczę-
ście” (Pwt 30,15). Wybór tego hasła został dokonany w kontekście wydarzeń, które mają miejsce 
w mijającym roku, a które stanowią nowe, niespodziewane doświadczenie o zasięgu globalnym. 
Przeżywana pandemia covid-19 to jeden z najpoważniejszych kryzysów, jakich doświadcza świat 
w ostatnich dziesięcioleciach. Kryzys ten dokonuje się na różnych poziomach: ekonomicznym, spo-
łecznym, rodzinnym, zdrowotnym, ale też i duchowym. Konieczność wielomiesięcznej izolacji do-
mowej, zamknięte świątynie, niemożność uczestnictwa we wspólnotowym życiu religijnym wraz 
z narastającym lękiem o własne życie i życie swoich bliskich, wszystko to stawia nas wobec pytania 
o sens tego doświadczenia, a zarazem stanowi swoisty sprawdzian naszej wiary. Papież Franciszek 
w encyklice Fratelli tutti napisał: „Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych 
ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, 
naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia” (nr 33). 
W tej perspektywie obecne doświadczenia związane z pandemią mogą być czasem nawrócenia i po-
wrotu do Boga. Mogą stanowić czas refleksji i odkrywania na nowo prawdy o sobie, a jednocześnie, 
co najważniejsze, prawdy o Bogu. Być może jest to czas dany nam po to, abyśmy na nowo docenili 
wartość życia i odkryli prawdę o śmierci prowadzącej do nowego życia. Tego rodzaju refleksja będzie 
towarzyszyła tegorocznym obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Miejscem obchodów XXIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim jest prawobrzeżna Warszawa 
i Diecezja Warszawsko-Praska. Wybór tego miejsca wynika z ważnej i twórczej obecności Żydów 
w tej części miasta. Obecność ta datuje się od 1775 r., gdy Żydzi uzyskali prawo do osiedlania się na 
terenie prawobrzeżnej Warszawy. W 1836 r. powstała synagoga praskiej gminy żydowskiej znajdu-
jąca się przy ul. Szerokiej (obecnie ul. ks. Kłopotowskiego) i będąca jednym z najbardziej charak-
terystycznych budynków warszawskiej Pragi. Wprawdzie ocalała z pożogi II wojny światowej, lecz 
w czasach komunistycznych została rozebrana. W pobliżu synagogi na ul. Petersburskiej (obecnie 
ul. Jagiellońska) znajdował się Izraelski Dom Sierot, zaś na ul. Ząbkowskiej funkcjonowały licz-
ne domy modlitewne i mykwy. Pod koniec XVIII w. powstał Kirkut Żydowski na Bródnie, który 
początkowo był przeznaczony na pochówki ubogich Żydów, ale ostatecznie stał się też miejscem 
pochówku dla przedstawicieli znakomitych rodów. Za sprawą aktywności m.in. Szymula Zbytko-
wera gmina żydowska rozwijała się bardzo dynamicznie i wraz z jej tradycjami oraz obyczajami 
stała się ważnym elementem wielokulturowego krajobrazu ówczesnej Warszawy. Przełomowym 
momentem tej historii była Insurekcja Kościuszkowska, podczas której Żydzi stanęli do bohater-
skiej obrony praskiej Warszawy. Rosjanie z zemsty za udział ludności żydowskiej w obronie Pragi 
w 1794 r. dokonali rzezi i wymordowali wszystkich żydowskich ochotników walczących w obronie 
miasta. Następną dramatyczną kartą historii praskiej gminy żydowskiej była II wojna światowa 
i rozporządzenie władz niemieckich z 16 listopada 1940 r. o przesiedleniu Żydów praskich do getta 
warszawskiego. Większość z nich została zamordowana w obozie zagłady w Treblince. Po tych 
wydarzeniach życie Żydów na warszawskiej Pradze zamarło, ale nadal żyje w historii i pamięci.

W celu upamiętnienia historii praskich Żydów oraz ich udziału w życiu, obronie i rozwoju War-
szawy zdecydowano, że centralne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce odbędą 
się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszam 
do udziału w tych obchodach.

+ Rafał Markowski 
Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem
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Słowo bp. Henryka Ciereszki, Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami 
Niechrześcijańskimi z okazji XXI Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26.01.2021)

W dniu 26 stycznia, jak każdego roku, obchodzony będzie w Kościele katolickim w Polsce XXI 
Dzień Islamu.

W 2000 r., biskupi polscy podjęli, pionierską w skali Kościoła powszechnego inicjatywę, wpro-
wadzenia, do rocznego kalendarium Kościoła katolickiego w Polsce, „Dnia Modlitw Poświęconego 
Islamowi”. Obchody Dnia związano z corocznym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Gdy 
Dzień Judaizmu poprzedza 17 stycznia ten tydzień, tak Dzień Islamu, ma miejsce po jego zakoń-
czeniu 26 stycznia. Wybór obu dat nie był przypadkowy, jako że w miesiącu styczniu w Kościele 
katolickim poświęca się wiele uwagi sprawie jedności chrześcijan i jedności rodzaju ludzkiego. 
Miesiąc ten rozpoczyna się w Kościele katolickim dniem modlitwy o pokój, a papież kieruje spe-
cjalne orędzie na tę okoliczność.

Tak ustanowiony Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi, w zamyśle inicjatorów i w woli Epi-
skopatu, ma służyć szerzeniu wśród katolików i muzułmanów idei dialogu między katolikami 
i wyznawcami islamu, wzajemnemu poznawaniu chrześcijaństwa i islamu oraz istniejących w nich 
obyczajów, a także przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między ich wyznawcami, wskazywaniu 
na to, co łączy, a nie dzieli muzułmanów i chrześcijan. Przewidując organizowanie związanych 
z tym Dniem wydarzeń, pomysłodawcom przyświecała myśl, by katolicy i muzułmanie spotykając 
się w duchu wolności, żywiąc wzajemny szacunek, zachowując też postawę pokory wobec prawdy 
religijnej, której ludzie nie stanowią, ale na nią się otwierają i ją odkrywają, byli także gotowi na 
zmianę swych poglądów i postaw.

Nie można więc tej inicjatywy traktować jako swoistego ukłonu w stronę islamu, wręcz prze-
ciwnie, jako odważne stawanie przy prawdzie swej religii i okazanie autentycznej wolności w dia-
logu i zbliżeniu, bez lęku o naruszanie tożsamości swej wiary, która tylko może być pogłębiona 
i umocniona przez otwartość oraz prowadzony dialog z wyznawcami innych religii i światopoglą-
dów. Dialog połączony ze świadectwem życia, niesie w sobie też wymiar ewangelizacyjny, na który 
wyraźnie wskazuje nauczanie soborowe: „Kościół katolicki (…) obowiązany jest głosić bez prze-
rwy Chrystusa, (…), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego, i w którym Bóg wszystko 
z sobą pojednał” (DNR 2).

Pierwszy Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi, miał miejsce w 2001 r. Od tego czasu jego 
przygotowanie i przeprowadzenie, w randze centralnego wydarzenia w skali Kościoła katolickiego 
w Polsce, jest głównym zadaniem Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP 
w jego corocznym zakresie działań, we współpracy z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów. 
Jednocześnie niektóre środowiska lokalne, w większych miastach, w których też istnieją społecz-
ności wyznawców islamu, podobnie organizują u siebie obchody takiego dnia.

Na program spotkania składała się najpierw część oficjalna z powitaniami, pozdrowieniami, wpro-
wadzeniem w temat, przesłaniami ze strony katolickiej i muzułmańskiej, często ze słowem przesyła-
nym przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, czy też słowem ze strony korpusu dyplomatycznego, 
czyli ambasadorów państw muzułmańskich. Kończy ją dwugłos chrześcijańsko-muzułmański w te-
matyce Dnia, wcześniej ustalonej. Najpierw były to tematy wydobywane czy to z przesłań papieskich 
na Światowy Dzień Pokoju obchodzony w Kościele katolickim, czy dotyczące aktualnych wydarzeń 
w płaszczyźnie kontaktów między chrześcijaństwem i islamem, a w ostatnich latach skupione wokół 
treści przesłań, kierowanych każdego roku do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego z okazji corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu.

Drugą, zasadniczą i istotną dla idei Dnia, jest część modlitewna. Odczytywane są dobrane tek-
sty z Pisma św. i Koranu, odnoszące się do tematu Dnia. Po czym prowadzona jest modlitwa. Ze 
strony muzułmańskiej zazwyczaj jest to spontaniczna modlitwa Dua, recytowana bądź wyśpiewana 
przez imama, odnosząca się w swej treści do odczytanych tekstów Koranu i tematu Dnia. Ze strony 
katolickiej Modlitwa powszechna, z intencjami nawiązującymi do tematu Dnia oraz wyrażającymi 
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aktualne potrzeby wspólnot chrześcijańskich, także intencje wspólne dla chrześcijan i muzułma-
nów. Modlitwa kończona jest odmówieniem przez katolików „Ojcze nasz”. Całość modlitewnej 
części spotkania wieńczy wezwanie biskupa, przewodniczącego modlitwom ze strony katolickiej, 
do przekazania sobie nawzajem znaku pokoju oraz jego błogosławieństwo.

Od 2003 roku, jako pomoc w wymiarze informującym, ale głównie liturgicznym – do włączenia 
się w modlitwę w parafiach katolickich, w związku z obchodami Dnia Islamu – jest przygotowy-
wana przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów przy współpracy z Komitetem ds. Dialogu 
z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, specjalna wkładka dołączana do „Biuletynu Ekumeniczne-
go”, opracowywanego w związku z obchodami Tygodnia Ekumenicznego w Kościele katolickim. 

Uczestnikami centralnych obchodów, które zwykle miały miejsce w Warszawie, a ostatnich 
latach też dwukrotnie w Białymstoku, z racji na społeczność polskich Tatarów zamieszkujących na 
Podlasiu, są katolicy i muzułmanie, zwłaszcza osoby zaangażowane w dialog międzyreligijny re-
prezentujące te wspólnoty, także zaproszeni goście, jak np. ambasadorowie krajów muzułmańskich.

Obchody tegorocznego XXI Dnia Islamu, z racji na istniejące obostrzenia sanitarne, ze względu 
na trwającą wciąż pandemię, będą miały inny niż każdego roku przebieg. Nie odbędzie się cen-
tralne dla Dnia spotkanie, a w jego miejsce dostępny będzie przekaz na kanale YouTube transmisji 
ze spotkania, przeprowadzanego on-line z udziałem przedstawicieli obu stron katolickiej i muzuł-
mańskiej. Tak zrealizowany będzie program zwykle przewidziany na takie spotkanie, z tematyką 
wskazaną w przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz modlitwą prowadzoną 
przez katolików i muzułmanów.

Tegoroczne przesłanie skupia się wokół hasła: „Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc 
miejsca kultu”. Jest w nim podkreślenie znaczenia i roli tych miejsc, katolickich kościołów i muzuł-
mańskich meczetów, w których oddawana jest cześć Bogu, odprawiane są modlitwy, przeżywane 
jest spotkanie z Bogiem. Są one też przestrzenią duchowej gościnności, przez obecność wyznaw-
ców obu religii, na nabożeństwach tam sprawowanych, w specjalnych okazjach jak, np. śluby, 
pogrzeby, wspólnotowe święta. Praktyka ta służy zbliżeniu i doświadczaniu jedności osób wierzą-
cych, bez umniejszania czy kwestionowania tego, co ich odróżnia. Jednocześnie w przesłaniu jest 
potępienie wszelkich aktów przemocy dokonywanych w miejscach kultu, czy ich niszczenia, jako 
wypaczenia nauczania religijnego, a także pogwałcenia prawa międzynarodowego.

Tę tematykę pragniemy podjąć na spotkaniu on-line, i wokół niej skierować intencje zanoszo-
nych modlitw. Przygotowana wkładka do Biuletynu Ekumenicznego, niech posłuży też inspiracja 
i pomocą w modlitwie w parafiach katolickich i wspólnotach katolików, do której jesteśmy zapro-
szeni, jako że w samym założeniu Dnia Islamu jest przede wszystkim wezwanie do modlitwy.

Organizatorom i uczestnikom tej wyjątkowej w tym roku formy przeżywania XXI Dnia Islamu 
w Kościele katolickim serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie i wkład w tegoroczne obchody. 
Wszystkich, nie tylko zaangażowanych w dialog międzyreligijny, czy zainteresowanych działania-
mi na rzecz zbliżenia wyznawców różnych religii, zapraszam i zachęcam do włączenia się w tego-
roczne obchody poprzez transmisję on-line. Wiernych zaś Kościoła katolickiego w Polsce proszę 
o podjęcie w tym dniu modlitw w swoich wspólnotach i parafiach.

Bp Henryk Ciereszko 
Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
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List bp. Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego (2.02.2021)

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Każdy z nas został obdarzony łaską wiary, o którą – aby jej nie utracić – musimy się trosz-

czyć. Odpowiednie narzędzia ku temu otrzymaliśmy od Boga na Chrzcie Świętym. Czy jednak 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie rzeczy dzieją się podczas tego sakramentu? Św. Ludwik 
M. Grignion de Montfort, autor Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej pisze, że 
ślubowanie chrzcielne to największe i najbardziej podstawowe zobowiązanie naszego życia wiary. 
Dlaczego? Dlatego, że wyrzekamy się wtedy szatana i jego pychy oraz wyznajemy wiarę w Trój-
jedynego Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On, jako jedyny, ma moc skutecznie 
wspomagać nas w walce z otaczającym złem, tak by dojść do pełni życia w miłości. Święty Ludwik 
zaznacza także, że głównej przyczyny zepsucia ludzkich serc należy doszukiwać się w zapomina-
niu zobowiązań chrzcielnych, przy czym jedynym środkiem zaradczym wobec szerzącego się zła 
jest odnawianie i wypełnianie chrzcielnych obietnic.

Siostry i Bracia, Bóg pragnie, abyśmy Go bardziej znali, kochali i dzielili się Nim z innymi. Od 
nas jednak zależy to, w jaki sposób i kiedy otworzymy się na Jego Boskie uzdrawiające działanie, 
pamiętając nade wszystko o Chrzcie Świętym, podczas którego – najczęściej dzięki naszym rodzi-
com – oddaliśmy się pod opiekę Miłosiernego Boga. Na drodze wiary Bóg nigdy nie zostawia nas 
samych, daje nam przykłady świętych, pośród których szczególne miejsce zajmuje Najświętsza 
Maryja Dziewica i św. Józef, Jej Oblubieniec. Oni to dzisiaj zapraszają nas do wspólnego przeżycia 
Święta Ofiarowania Pańskiego.

Przychodzić do Światła

Święto to, zwane potocznie Świętem Matki Bożej Gromnicznej, wiąże się ściśle ze świecą, sym-
bolem światła, które rozprasza mroki naszego życia. To Jezus jest owym ŚWIATŁEM, a Maryją Tą, 
która z woli Bożej przynosi JE światu. Czyż wydarzenie to nie przypomina nam znowu o naszym 
Chrzcie Świętym, kiedy to od Paschału – znaku Zmartwychwstałego Chrystusa – zapala się świecę, 
której światło, nie tylko symbolicznie, ma towarzyszyć naszemu życiu? Maryja z Józefem zapra-
szają nas dziś, byśmy troszczyli się o to światło i przez wytrwałą modlitwę we wspólnocie Kościoła 
pielęgnowali swoją więź z Jezusem. Źródłem i szczytem naszej modlitwy jest Eucharystia – Święta 
Wieczerza, która uzdalnia nas do trwania w jedności z Bogiem. Tylko mocą płynącą z Eucharystii 
możemy pokonać każdą ciemność naszego życia i przebywać nieustannie w kręgu Bożego światła.

Dziś obchodzą swoje święto osoby konsekrowane, które – jak przypomina nam św. Jan Paweł 
II – są znakiem i zapowiedzią świata przyszłego, w którym Jezus Chrystus, Pan uniżony i uwiel-
biony, ubogi i wywyższony, stanie się pełną i nieprzemijającą radością dla nas i dla naszych braci 
i sióstr, wraz z Ojcem i Duchem Świętym (VC 110). Bóg wybrał niektórych z nas, by na drodze 
życia według ślubowanych rad ewangelicznych byli dla wszystkich znakiem przyszłego życia. Ob-
chodząc kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, 
które podjęły to powołanie. 

Słuchać, by tworzyć wspólnotę

Wydarzenie, które dziś wspominamy – Ofiarowanie Pana Jezusa – dokonuje się w Świątyni, 
miejscu, które Bóg wybrał, aby być bliżej każdego z nas. Ona jest Jego Domem, w którym pragnie 
spotykać się z nami, i w ten sposób łączyć nas w jedną Bożą Rodzinę.
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Przychodząc do Świątyni na Eucharystię – Świętą Wieczerzę, przychodzimy tworzyć wspólno-
tę wiary, nadziei i miłości. Na podobieństwo stołu, z którego spożywamy posiłki dla ciała, podczas 
Eucharystii Bóg staje się Pokarmem dla naszego ducha, umacnia nas od wewnątrz. To tu słuchamy 
Słowa Bożego i spożywamy Ciało i Krew Chrystusa. Słowo ma moc rozjaśnić ciemności naszego 
serca, Ciało Chrystusa umacnia nas w codziennym pielgrzymowaniu do domu Ojca, stając się Po-
karmem na życie wieczne. Nie jest jednak łatwo zrozumieć tajemnicę Eucharystii i Wspólnoty Ko-
ścioła, w której Ona się dokonuje. W tym względzie – w każdym z nas – toczy się walka duchowa, 
która pokazuje, jak trudno wytrwać przy Słowie Bożym.

Niestety, w codzienności życia zapominamy, że Bóg chce nam towarzyszyć i chronić przed 
oszustwem grzechu, który zniekształca nam obraz Boga i Jego Wspólnoty. Jakże często zastępu-
jemy Słowo Boże pustymi nowinkami czy zewnętrznymi informacjami, które zagłuszają głębię 
Bożego Słowa. Wtedy, gdy człowiek ulegnie pokusie zatopienia się w słowie ludzkim, zaczyna 
myśleć, działać i żyć wyłącznie tym, co zewnętrzne, narażając się ostatecznie na wielkie rozcza-
rowanie i zniechęcenie życiem. Słowo Boże zaprasza nas do wejścia w przestrzeń Bożego życia. 
Ono sprawia, że każde wydarzenie, nawet to trudne, nabiera sensu i może nas przybliżyć do Boga 
i drugiego człowieka. W przestrzeni Słowa Bożego nie ma sytuacji po ludzku straconych.

Widzieć człowieka i dzielić się wiarą

Wiara, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, może dojrzewać tylko we wspólnocie. Wspól-
nota jest przestrzenią jej wzrostu i rozwoju. To we wspólnocie, wśród ludzi można doświadczać mi-
łości i uczyć się prawdziwie kochać. Wspólnota jest także naszą siłą, gdy słabniemy, podporą, gdy 
upadamy, pomaga iść do celu, gdy tracimy nadzieję. Jednym słowem, jest ona wsparciem w każdej 
naszej potrzebie. Począwszy od Chrztu Świętego jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i oto-
czeni jego modlitwą. Kościół to wspólnota Boga i ludzi, której – pomimo słabości tych drugich, 
bramy piekielne nie przemogą. Siłą Kościoła jest bowiem sam Bóg, to On go buduje i gdy trzeba, 
przeprowadza przez każdą ciemną dolinę. Dlatego we wspólnocie Kościoła wraz z psalmistą może-
my wołać: zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Znakiem sensu życia wspólnotowego są osoby konsekrowane. We wspólnocie swojego zgro-
madzenia, instytutu, we wspólnocie Kościoła czy po prostu tam, gdzie posługują, nie rozstając się 
ze Świątynią, przypominają nam o nieustannej obecności Boga w naszym życiu. Ich wierne trwanie 
na modlitwie i w pracy, w świecie doświadczonym osłabieniem więzi małżeńskich, rodzinnych 
i społecznych nabiera szczególnego znaczenia. Dziś wiele osób doświadcza głębokiego kryzysu 
wiary, inni porzucają wspólnotę Kościoła. W tej sytuacji wspólnoty zakonne stają się swego rodzaju 
źródłami światła w świecie pogrążonym w ciemności rozproszenia. Dzięki ich wytrwałej modlitwie 
możemy uczestniczyć w radosnym okrzyku Symeona: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze 
w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. 
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. I my chciejmy wytrwale oczekiwać 
obietnicy Bożej i wierzyć, że każda ciemność prędzej czy później zostanie rozproszona światłem 
płynącym z zaufania Bogu i Jego Słowu.

Żyć Bożą obecnością

Osoby konsekrowane są w sposób szczególny powołane do przeżywania tajemnicy Bożej obec-
ności na drodze wiary. W ten sposób pomagają nam właściwie rozeznawać wolę Boga w naszym 
życiu i przyjmować ją z przekonaniem, że Bóg pragnie dla nas wyłącznie DOBRA. Dobra, którego 
ostateczny kształt poznamy w wieczności. Dziękujemy dziś za siostry i braci, za dziewice konse-
krowane i pustelników, za osoby żyjące w instytutach świeckich. To ich obecność sprawia, że nie 
czujemy się sami, towarzyszą nam oni w wielu przestrzeniach naszego życia i pomimo tego, że 
sami doświadczają ludzkich ułomności, chcą nam służyć i być dla nas wsparciem.
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Ostatni czas, naznaczony dramatem pandemii, stał się dla wielu z nas próbą wiary, a zarazem 
sprawdzianem wzajemnej odpowiedzialności za siebie. W tej przestrzeni nie zabrakło obecności 
osób konsekrowanych, którzy spieszyli i spieszą z pomocą potrzebującym, chorym, cierpiącym, 
osamotnionym, ubogim i zapomnianym. Ich obecność jakże często pomaga nam odzyskać utraconą 
nadzieję i wiarę w to, że Bóg jest naszym Ojcem.

Zakończenie

Dziękujemy wszystkim konsekrowanym, którzy w tak różnorodny sposób towarzyszą naszej 
codzienności. Wiemy doskonale, jak wiele dzieł, których nie sposób tu wymienić, podejmują oni 
w Kościele i świecie. Niech dobry Bóg wynagradza Wasze poświęcenie i Wasz trud codziennym bło-
gosławieństwem. Prośmy także – jak zawsze – o wierne powołania do tej szczególnej służby Bożej.

Niech św. Józef – Opiekun Jezusa, ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w go-
ścinności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu – jak nazwał Go Ojciec Święty Fran-
ciszek, ogłaszając tak niedawno Rok św. Józefa, otacza nas wszystkich swą szczególną opieką 
i umacnia w wierności na drodze powołania, które każdy z nas otrzymał. Bądźmy wierni Bogu, 
słuchając i wypełniając Jego Słowo, w czym niech nas wspomaga Maryja, Matka Boga, Matka 
Kościoła oraz nasza Matka.

+ Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji  
na II niedzielę Wielkiego Postu „Ad gentes” (28.02.2021)

Żyjmy Eucharystią

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!
II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności 

z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy 
oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.

W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyjmy 
Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając 
się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy 
urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniamy swą 
misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy.

W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej Azji 
i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za ich trud i oddanie 
sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogo-
sławił ich pracy. Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa 
i dawania świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na pla-
cówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się terenów misyjnych. Ich postawa nie 
jest romantycznym zrywem serca, ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufania Bogu i miłości 
do ludzi, do których zostali posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapio-
nym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów mi-
syjnych za wszelkie dobro im ofiarowane. Dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz 
wiernym świeckim za pomoc misjom. To zwyczajne, ofiarne i hojne zaangażowanie misyjne Kościoła 
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w Polsce świadczy o tym, że żyjemy Eucharystią. Dziękuję wspólnotom parafialnym, które borykając 
się z trudnościami związanymi z pandemią, nie zamykają się na potrzeby świata misyjnego.

Szczególne słowo wdzięczności kieruję do chorych, którzy ofiarowują swe modlitwy i cierpie-
nia w intencji misji. Dziękuję za Wasze duchowe wsparcie dla misjonarek i misjonarzy, za wymianę 
darów w Kościele. Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, 
Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domo-
we. Otoczcie modlitwą misje ad gentes. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy 
będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach 
w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijań-
skiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyj-
nych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś misjo-
narkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku 
zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 000 zł. i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich 
kwotą ponad 2,6 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także 
wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł. z VAT). Więcej informacji o sposo-
bach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 28.02.2021 r.

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
(24.03.2021)

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek spotkała się 24 mar-
ca br. na roboczej sesji online. Zakres podjętych tematów obejmował zjawiska społeczne i z życia 
Kościoła w kontekście pandemii Covid-19. Groźba zakażenia i związane z tym obostrzenia sani-
tarne powodują bolesne ograniczenia, m.in. w przemieszczaniu się ludzi. Widoczne to jest również 
w turystyce, w pielgrzymowaniu do świętych miejsc, a najbardziej wśród migrujących i uchodź-
ców, którzy stali się prawie nieobecni w powszechnym przekazie medialnym i społecznym. Izolacja 
niszczy dotychczasowe relacje i więzi wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, koloru skóry, języka, 
pochodzenia, zamieszkania i pracy.
1. Migranci, a zwłaszcza uchodźcy, boleśniej doświadczają wyobcowania w zmaganiu się z epide-

mią choroby i jej konsekwencjami w wielu obszarach życia społecznego. Bariera językowa, sa-
motność spowodowana oddzieleniem od bliskich i rodzin, niepewność losu oraz pracy stają się 
ich biedą, która dla nas jest ludzkim i chrześcijańskim wyzwaniem. Pandemia nie może ogra-
niczyć naszej troski i współczucia jedynie do naszych najbliższych. Papież Franciszek w te-
gorocznym orędziu na Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców zachęca, by chrześcijańską 
miłość bliźniego rozszerzyć na „my” obejmujące obcych, migrantów, jakże często nieznających 
naszego języka i odczuwających gorzki smak osamotnienia. Wirus nie może zniszczyć chrze-
ścijańskiej gościnności, która w tych miesiącach jeszcze dobitniej znajduje swoje najgłębsze 
uzasadnienie w Chrystusowym wołaniu: „Byłem głodny, chory, bezdomny i obcy a przyjęliście 
Mnie” (por. Mt 25). Braterstwo z wszystkimi ludźmi, zwłaszcza znajdującymi się w potrzebie, 
nie ma nic z utopijnego hasła ideologów. Jest programem i miarą wiarygodności ewangelizacji.

2. Rada z uznaniem dostrzega formy pomocy w obozach dla uchodźców, zwłaszcza na wyspach 
włoskich i greckich, podejmowane mimo ograniczeń przez Caritas i organizacje pozarządowe, 
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a nawet osoby indywidualne. Nie można przy tym przemilczeć faktu, że idea korytarzy hu-
manitarnych w i dobrowolnych przesiedleń, zwłaszcza dzieci i małoletnich przebywających 
w obozach, nie jest w Polsce realizowana.

3. Rada apeluje do parafii, zakonów, wspólnot, chrześcijańskich stowarzyszeń i wszystkich ludzi 
dobrej woli o zwrócenie życzliwej uwagi na ponad milion obcokrajowców mieszkających i pra-
cujących w naszych sąsiedztwach. Szczególnie potrzebne są odważne serca wolontariuszy, którzy 
zechcą we współpracy z lokalnymi parafiami, samorządami i innymi instytucjami organizować 
opiekę nad dziećmi, programy pomocowe i grupy wsparcia w chorobie i kwarantannie, kursy 
języka polskiego itp. Wiele dzieci obcokrajowców, jak wszyscy uczniowie, zmuszonych jest po-
zostawać w domu, bez opieki rodziców, którzy w tym czasie pracują. Potrzebują one wsparcia 
w dostępie do komputera i Internetu w zdalnym nauczaniu, ich obsłudze, pracy nad zadaniami 
szkolnymi ale również często brakuje im międzyludzkiego kontaktu i zainteresowania – każdej 
formy solidarnej obecności. Pilnym zadaniem dla wszystkich wydaje się być poznanie procesów 
integracji obcokrajowców w naszym społeczeństwie. Istnieje już zjawisko gettoizacji grup et-
nicznych i językowych. Niech nie zabraknie w tym czasie odwagi w reakcji na wszelkie formy 
nadużyć wobec obcokrajowców w ich miejscach pracy, wykorzystywania nieznajomości języka 
polskiego, dyskryminacji, nieuczciwego wynagradzania, nieprzestrzegania prawa, mającego nie-
kiedy znamiona handlu ludźmi. Rada zachęca, by jeszcze szerzej propagować nauczanie papieży 
dotyczące troski o migrantów i uchodźców, zwłaszcza św. Jana Pawła II i obecnego Franciszka.

4. W warunkach pandemii wielu ludzi pracujących w turystyce ma zrozumiałe oczekiwania wobec 
państwa, że otrzymają pomoc, skoro zamknięte są jedyne ich miejsca pracy. Wobec niemożności 
podróży zagranicznych niezwykle budującym okazało się w minionym roku zjawisko masowego 
zainteresowania pięknem ojczystej ziemi. W przestrzeni szlaku turystycznego i ważnych miejsc 
świętych, niekiedy łatwiej i bezpieczniej niż w obiektach zamkniętych, jest obecnie zapropono-
wać celebracje Mszy św. („zgromadzenie na Świętej Wieczerzy”) i formy ewangelizacji. Drogami 
współczesnej ewangelizacji stają się formy duszpasterstwa turystów i pielgrzymów. Czyż prze-
wodnicy turystyczni nie mogliby teraz częściej gościć w programach szkolnych online i dzielić się 
swoją znajomością kultury, umiłowaniem lokalnej historii, geografii i piękna przyrody?

5. Z nadzieją czekamy na otwarcie tras pielgrzymkowych do ważnych dla chrześcijaństwa sank-
tuariów i miejsc świętych (polskie sanktuaria, Fatima, Lourdes, Ziemia Święta, miejsca piel-
grzymkowe w sąsiednich krajach etc.). Nie można tracić nadziei na owoce pielgrzymowania 
po drogach św. Jakuba w trwającym Jubileuszowym Roku Jakubowym (w Polsce to ponad 7 
100 km). W Polsce zostało ustanowionych 55 kościołów jubileuszowych pw. św. Jakuba, gdzie 
można uzyskać jubileuszowe łaski.

6. Możliwość bezpiecznego przemieszczania się wymaga obecnie dyscypliny i odpowiedzialno-
ści wszystkich osób w przestrzeganiu zasad sanitarnych dla ochrony zdrowia. Są one wyrazem 
naszej miłości bliźniego. Podejmując to wyzwanie wszyscy organizatorzy pieszych diecezjal-
nych pielgrzymek na Jasną Górę w porozumieniu ze swoimi biskupami opracują szczegóły 
pieszego pielgrzymowania, respektując wskazania stosownych służb sanitarnych. Pielgrzymka 
jako forma pokutnej praktyki niech będzie wołaniem do Boga o nasze nawrócenie, zaprzestanie 
pandemii i naprawę jej złych skutków, jak to było niejednokrotnie w historii Kościoła. Ekstre-
malne obostrzenia sanitarne w życiu społecznym sprzyjają radykalizacji postaw. Nie będzie 
jednak powrotu do normalności przez mnożenie akcji, wypowiedzi i postaw ignorujących skalę 
realnego zagrożenia pandemią i nawołujących do nieroztropnego pseudoradykalizmu w sferze 
religijnej i patriotycznej, w pielgrzymowaniu i turystyce.

7. Rada dziękuje wszystkim osobom indywidualnym i instytucjom za solidarność i wsparcie w wa-
runkach pandemii, zwłaszcza wolontariuszom i służbom, za dostrzeganie ludzi „w drodze”, za-
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równo tych zmuszonych do udania się w drogę z ważnych powodów, jak też wyruszających na 
turystyczne i pielgrzymkowe szlaki.

Warszawa, 24.03.2021 r.

Rada Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

bp Krzysztof Zadarko 
Przewodniczący

ks. Maciej Ostrowski 
Sekretarz

członkowie i konsultorzy

Słowo bp. Wiesława Szlachetki, Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji  
Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (31.03.2021)

Gdańsk, 31 marca 2021 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które dla całego 

Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. 
To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia – czas, 
w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy 
wołają o pomoc. Jest to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć na 
nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni.

Gdy ogarnia nas bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas Zmartwychwstały Chrystus. Od-
słania przed nami ślady ran na swoim ciele, w których dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawienia świata. 
W Jego ranach jest nie tylko nasze wieczne uzdrowienie (Iz 53,5), ale też widzimy w nich doświadczenie 
bezmiaru cierpienia, bólu i słabości ludzkiej natury, którą podzielił z nami, oprócz grzechu. Pozwolił się 
ubiczować, odrzucić, wykluczyć z grona sprawiedliwych. W Jego ranach możemy też dostrzec obraz 
naszych słabości. Są to lęki i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. Są to też nasze niepokoje 
w pracy, troska o zdrowie najbliższych oraz wszystkie te sytuacje, w których upadamy, gniewamy się 
albo szukamy próżnych przyjemności. Chrystus pokazuje nam, że te słabości są wpisane w naszą ludzką 
naturę. Przychodzi ze słowami pokoju i obietnicą zwycięstwa. Staje pośród tych, którzy zostawili Go 
w chwili największej próby. Przychodzi bez wyrzutów, bez oskarżeń i potępienia. Przychodzi do nas 
z miłosierdziem. Przychodzi, by odpuszczać grzechy i jednoczyć wszystkich rozproszonych.

Papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde, przywołuje przykład św. Józefa: „Musimy 
nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. (…) Józef uczy nas, że posiadanie wiary 
w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, na-
sze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster na-
szej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie”.

Te słowa Ojca Świętego Franciszka aktualizują treść 77. Tygodnia Miłosierdzia, który przypada 
na czas, gdy od ponad roku zmagamy się z trudnościami wynikającymi z izolacji. Ciężko jest z czuło-
ścią zaakceptować słabość, która nas ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć. 
Młodzież i osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się wydawać, że powrót to tego co 
było, to najlepsze co może nas spotkać. Chrystus jednak zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli 
dostrzegać także to co dobre. Dlatego nie tęsknijmy do tego, co było przed pandemią! Zauważmy, że 
ten trudny czas odsłania to, co jest dla nas naprawdę istotne, co jest wartością w naszym życiu. Przy-
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wraca nam czas i relacje. Zobaczmy to, z czego nas ogołocił, a co pozwolił zauważyć. Doceńmy, jak 
wiele szlachetnych ludzi dobrej woli pojawia się wokół nas. To ludzie, którzy troszczą się o innych 
bardziej niż o siebie. Spieszą z pomocą najsłabszym, stając się rzecznikami miłości Boga Ojca. Wielu 
z nich to wolontariusze, których działanie jest inspirowane tą właśnie miłością.

W 30. roku działalności Caritas w Polsce z nadzieją patrzymy na to, co udało się zrobić, zwłasz-
cza w czasie ciemności, czasie trudnym, często pozbawionym nadziei. Nasi wolontariusze na nowo 
rozniecają płomień nadziei w miejscach, gdzie ta nadzieja przygasa. Budzi do refleksji i inspiruje 
do działania ich codzienna służba niesienia pomocy ubogim, bezdomnym, chorym, starszym, nie-
pełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym.

Rozpalany w ten sposób płomień nadziei sprawia, że można się przy nim ogrzać i zobaczyć, 
że miłość jest silniejsza niż śmierć. Jakże wzrusza błyskawiczna odpowiedź tak wielu darczyńców 
na prośbę o solidarność i zaangażowanie w akcje pomocy realizowane w czasie pandemii. Wśród 
tych akcji w szczególny sposób wyróżnia się „Pomoc dla Seniora” – akcja realizowana z myślą 
o najstarszych pokoleniach oraz akcja „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby 
zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Mogłoby się wydawać, że w tak niepewnym czasie wielu ludzi będzie starało się zabezpieczyć 
tylko swoją przyszłość i własne interesy. Widzimy jednak, że ta trudna sytuacja wyzwoliła w nas 
ogromne pokłady solidarności i zrozumienia! Okazuje się, że gdy z miejsc ogarniętych konflik-
tem, ubóstwem czy kataklizmem płynie prośba o wsparcie, zaraz też pojawia się strumień pomocy 
i życzliwości. Taką pomoc otrzymała Wenezuela, Bejrut czy Chorwacja. Taką pomoc już od wielu 
lat otrzymuje dotknięta wojną Syria, w ramach realizowanego programu „Rodzina Rodzinie”. Ob-
fita pomoc płynie z ludzkich serc, bo mając doświadczenie wspólnoty i perspektywę życia wiecz-
nego jesteśmy zdolni do przekraczania własnych lęków i słabości.

Każdy z nas pragnie być kochany. To pragnienie jest wspólne wszystkim ludziom na ziemi: 
głodującemu dziecku, samotnej matce, walczącemu o wolność, naszym dzieciom, rodzicom i naj-
bliższym. Pragnienie bycia kochanym wynika stąd, że nikt nie chce być samotny. To pragnienie 
sprawia, że nasze serca stają się bardziej miłosierne. A przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się 
bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Niech wiara w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, przyczynia 
się do budowania braterstwa między wszystkimi ludźmi, a pokój, który jest darem Zmartwychwsta-
łego Pana, niech przepełnia nasze myśli, słowa i czyny. Prośmy nieustannie Boga, aby jeden duch 
i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Aby nikt nie cierpiał niedostatku i aby każdy – we-
dług potrzeby – otrzymywał wsparcie i caritas, czyli miłość.

Bp Wiesław Szlachetka 
Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski

Stanowisko bp. Józefa Wróbla SCJ, Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP  
ds. Bioetycznych w sprawie szczepionek przeciw COVID-19 (14.04.2021)

1. Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycz-
nych opublikował dokument na temat szczepionek. Dokument ten jest dalej w całej pełni aktualny 
i zgodny z nauczaniem teologicznym i moralnym Kościoła katolickiego.

We wspomnianym dokumencie podkreślono, że szczepionki wykorzystujące mRNA (firm Pfi-
zer i Moderna) nie budzą poważnych przeciwwskazań etycznych, gdyż w ich produkcji nie korzy-
stano z linii komórkowych stworzonych na bazie tkanek płodów abortowanych (do ich produkcji 
nie są wymagane linie komórkowe). Testowanie tych szczepionek na płodowych komórkach nie 
budzi dyskwalifikujących zastrzeżeń, gdyż takie badanie nie stanowi ogniwa w procesie ich pro-
dukcji. W powyższym dokumencie nie ustosunkowano się do szczepionek innych firm, gdyż brak 
było wówczas pewnych danych na temat technologii zastosowanych w ich produkcji.
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2. Dziś jednak już wiadomo, że szczepionki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson są niestety 
oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów (korzy-
sta się z nich w procesie namnażania tzw. składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego 
zjadliwości adenowirusa). Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w tym przypadku ko-
mórki pochodzące z abortowanych płodów stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania 
tych szczepionek. Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim dokumencie zasadami katolicy nie 
powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne – wyżej wspomniane 
mRNA – które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych.

3. Stanowisko to nie jest jednak ostateczną oceną moralną w kwestii ewentualnego korzysta-
nia ze szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson. Trzeba bowiem pamiętać, że wierni, któ-
rzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są wprost zobligowani określonymi uwarun-
kowaniami (np. zawodowymi, posłuszeństwa w ramach określonych zespołów, struktur, urzędów, 
służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki) mogą z nich skorzystać bez winy moralnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Magisterium Kościoła, wyjątkowa dopuszczalność tych szczepionek 
wynika stąd, że ich przyjęcie nie wiąże się z bezpośrednim uczestnictwem w aborcji, nie oznacza 
jej akceptacji i jej wymuszania (linie komórkowe wykorzystane w produkcji nie powstały na ich 
zamówienie). Ponadto związek między płodem abortowanym i szczepionkami nie jest związkiem 
formalnym (co miałoby miejsce, jeżeli aborcja byłaby przeprowadzona na zamówienie producenta 
szczepionek i byłaby wymuszana przez osoby chcące z nich korzystać), ale jest związkiem mate-
rialnym (brak związku intencjonalnego i przyczynowego; szczepionkę łączy z aborcją tylko mate-
riał biologiczny z niej pochodzący).

Zakłada się też, że korzystanie z tej szczepionki jest podyktowane przez prawdziwą konieczność 
czy obowiązek mający na celu ochronę życia i zdrowia osobistego lub bliźnich, którzy mogliby być 
zakażeni przez kontakt z niezaszczepioną osobą. Osoby takie winny jednak – w możliwy dla nich 
sposób – manifestować swój stanowczy sprzeciw wobec wykorzystania materiału biologicznego 
mającego niemoralną genezę w produkcji tej szczepionki oraz dlatego, aby nie zostały uznane za 
popierające w sposób pośredni aborcję (na przykład pisząc listy sprzeciwu do instytucji sprowadza-
jących lub dystrybuujących tę szczepionkę, czy też do przełożonych).

4. Niniejsza opinia nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień (zwłaszcza możliwych 
poważnych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, a nie czasowym, z po-
daniem określonej szczepionki), gdyż jak dotychczas brakuje w tej materii pewnych wyników 
badań oraz obiektywnych, zgodnych i nie budzących wątpliwości opinii specjalistów. Taka opinia 
będzie możliwa dopiero wtedy, gdy te wątpliwości zostaną w pełni wyjaśnione.

Jednakże – zgodnie z zasadami etycznymi – w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do zagrożenia 
dla życia konkretnych osób stwarzanego przez którąś ze szczepionek, należy rezygnować z jej podania.

Bp Józef Wróbel SCJ 
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Lublin, 14 kwietnia 2021 r.

Słowo bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu  
z Judaizmem z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (19.04.2021)

Stolica Polski to miasto dwóch powstań w czasie II wojny światowej. W 1943 roku było po-
wstanie w getcie warszawskim, a w 1944 roku powstanie warszawskie.

Dnia 19 kwietnia obchodzimy tragiczną rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
Była to heroiczna próba przeciwstawienia się demonicznemu planowi zagłady całego narodu ży-
dowskiego. Niemieccy okupanci rozpoczęli mordowanie mieszkańców getta warszawskiego dwa 
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dni przed najważniejszym świętem żydowskim – Paschą, a symbolicznym zakończeniem zagłady 
Żydów w stolicy było zburzenie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.

Po 78 latach od wybuchu powstania w getcie warszawskim, chcemy pamiętać o bohaterskich 
powstańcach, którzy wykazali się ogromną wolą życia i hartem ducha. Są oni symbolem walki 
o wolność. Poruszająco wyraża to jedno z haseł powstańczych: „Jeżeli przetrwać – to tylko jako 
wolni ludzie, a jeżeli to jest niemożliwe, to jako wolni ludzie zginąć. W walce zwyciężymy śmierć”.

Dziś wspominamy naszych braci i siostry, którzy ginęli w getcie we wstrząsających okoliczno-
ściach. Wspominamy wszystkich wywiezionych do obozów zagłady, do komór gazowych w Tre-
blince, Majdanku i do innych miejsc.

Przy Murze – Pomniku Umschlagplatz przy ulicy Stawki kwitną piękne żonkile – symbol na-
szej pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach oraz o bohaterskich ludziach, którzy stracili życie 
w obronie swej godności i wolności. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się akcję Żonkile, aby 
upamiętnić bohaterów powstania w getcie warszawskim. W ten sposób podkreślamy także znacze-
nie wspólnoty i solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami – zgodnie z hasłem, które towa-
rzyszy tej akcji: Łączy nas pamięć.

Rocznica powstania w getcie warszawskim jest wołaniem o miłość bliźniego, o szacunek 
i uznanie godności każdego człowieka. Należy jednoznacznie przypomnieć, ze w świetle Ewange-
lii wszelki przejaw nienawiści i agresji, w tym antysemityzm, jest grzechem. Święty Jan Paweł II 
mówił w Jerozolimie: „Kościół odrzuca rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreślenie obrazu 
Stwórcy wpisanego w każdą ludzką istotę” (Przemówienie w Yad Vashem, 23.03.2000). Natomiast 
w Warszawie Papież Polak przypomniał nam o wspólnocie dziejów naszej Ojczyzny, tworzonych 
przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat. Podkreślił: „To wszystko; i dzieje ludów, które 
żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego 
getta (…) ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na 
Placu Zwycięstwa” (Homilia na Placu Zwycięstwa, Warszawa 2.06.1979).

W 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim w sposób szczególny ogarniamy 
myślą, sercem i modlitwą bohaterskich powstańców i ludność cywilną getta.

Bp Rafał Markowski 
Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski 

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek  
ws. organizowania pielgrzymek w czasie pandemii (18.05.2021)

Główny Inspektor Sanitarny opublikował „Wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymko-
wego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce”. To decyzja bardzo wyczekiwana przez bisku-
pów, duszpasterzy, pielgrzymów i organizatorów pielgrzymek do sanktuariów, przede wszystkim 
diecezjalnych na Jasną Górę. Ubiegłoroczne obostrzenia zmusiły niektóre diecezje do rezygnacji 
z pielgrzymek. Te, które się odbyły, zakończyły się bezpiecznie, z dwoma lub trzema przypadkami 
objawów Covid-19. Nie została przerwana tradycja pielgrzymowania w Polsce.

W związku z tym Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwraca się do organizatorów 
wszelkich pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wskazanych wymagań, 
z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.

Obecna sytuacja w Polsce pozwala zwiększyć liczbę uczestników jednej pielgrzymki do 300, 
nie licząc zaszczepionych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczci-
wego przestrzegania procedur sanitarnych i funkcjonowania mobilnego, profesjonalnego personelu 
medycznego. W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o innych pątnikach i wielu ludziach gosz-
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czących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są 
też pewną formą głębszej pokuty.

Mamy nadzieję, że tegoroczne pielgrzymowanie będzie bardzo dobrym przygotowaniem do 
czekającej nas we wrześniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i s. fran-
ciszkanki Róży Czackiej z Lasek. Ojcowie paulini w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski 
i kustosze wszystkich sanktuariów w naszym kraju zapewniają o swojej otwartości i gościnności 
wobec pielgrzymów w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

Wszystkim służbom zaangażowanym w organizację pielgrzymek (administracji państwowej, 
sanitarnym, medycznym, samorządowym, policji), duszpasterzom i przewodnikom grup, ich współ-
pracownikom, wolontariuszom oraz goszczącym pielgrzymów na pielgrzymkowych szlakach, wy-
rażamy słowa uznania i podziękowania za świadectwo dobroci i solidarnej służby. Kościół w Pol-
sce bardzo potrzebuje pątniczej modlitwy i rekolekcji w drodze na spotkanie z Matką Syna Bożego.

bp Krzysztof Zadarko 
Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Komunikat bp. Adama Bałabucha, Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów ws. tekstów liturgicznych na Święto NMP Matki Kościoła (19.05.2021)*

W roku 2021 przypada 50. rocznica wprowadzenia w Polsce święta Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła, co dokonało się 4 maja 1971 r. z inicjatywy Biskupów Polskich i za zgodą papieża 
Pawła VI. W tym też roku po raz pierwszy będzie można użyć odnowionych tekstów formularza 
tego święta w języku polskim.

W lutym 2018 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłała do Epi-
skopatów krajowych informacje o włączeniu wspomnienia obowiązkowego NMP Matki Kościoła 
do Kalendarza Ogólnego na poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, z załączeniem łacińskich 
tekstów liturgicznych na to wspomnienie. Dla Kościoła w Polsce fakt ten ma znaczenie w pewnym 
stopniu symboliczne, ponieważ do polskiego kalendarza liturgicznego obchód ten – w randze świę-
ta – został wpisany już w 1971 r. Z tego względu w kalendarzu diecezji polskich w tej kwestii nie 
zachodzi żadna zmiana. Co do tekstów liturgicznych, Polska posiada zatwierdzone przez Stolicę 
Apostolską własne formularze mszalny i liturgii godzin, jednak w zestawie tekstów nadesłanych 
przez Kongregację znalazły się teksty, które Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała przyjąć 
w nowej formie nadesłanej przez Kongregację, aby dostosować formularze do nowej wersji łaciń-
skiej. Dotyczyło to przede wszystkim elementów formularza Liturgii godzin.

Tłumaczenie polskie, przygotowane przez Komisję liturgiczną KEP, zostało przyjęte i zatwier-
dzone przez Konferencję Episkopatu Polski na 380. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Płocku 
w dniach 25-26.09.2018. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dn. 29 paź-
dziernika 2020 r. potwierdziła nasze tłumaczenie. Z chwilą potwierdzenia przez Kongregację no-
wych tekstów uzyskują one moc obowiązującą, a w przededniu Święta NMP Matki Kościoła zosta-
ją one ogłoszone i udostępnione do wykorzystania dla duchowieństwa i wiernych.

Tekst formularza mszalnego nie uległ zmianie, natomiast dostosowane zostały czytania mszal-
ne, które za zgodą Stolicy Apostolskiej ze względów praktycznych znalazły się w nowym wydaniu 
Lekcjonarza Mszalnego jeszcze przed zatwierdzeniem kompletu tekstów, w roku 2019. Warto przy-
pomnieć, że nowa wersja Ewangelii jest dłuższa niż w poprzednim wydaniu, ponieważ opowiada-
nie o scenie pod Krzyżem obejmuje fragment od “Obok krzyża stały…” aż do “wypłynęła krew 
i woda”. Ma to mocniej ukazać teologiczną łączność obecności Maryi pod krzyżem z mistycznym 
narodzeniem Kościoła z boku Chrystusa. Teologiczne znaczenie obchodu wyjaśnione jest w nowej 
części biograficznej na początku formularza oficjum.
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Więcej zmian dotyczy oficjum Liturgii Godzin. W Jutrzni pojawia się nowa antyfona do Pie-
śni Zachariasza, nowy hymn Nieszporów i antyfona do Pieśni Maryi, w Godzinie Czytań nowe 
II czytanie, zaczerpnięte z przemówienia św. Pawła VI, papieża, na zakończenie III sesji Soboru 
Watykańskiego, z własnym responsorium. Wprowadzono także możliwość wyboru alternatywnego 
hymnu w Godzinie Czytań.

W nowym zestawie tekstów znajduje się także odpowiedni wpis do Martyrologium na ten dzień 
liturgiczny (elogium). Tekst elogium zostanie włączony do kolejnej księgi liturgicznej w języku pol-
skim, która jest w fazie przygotowania, mianowicie w Martyrologium Rzymskim dla diecezji polskich.

Do czasu pojawienia się tych tekstów w oficjalnych drukach, duchowieństwo i wierni mogą ich 
używać w formie wydruków tymczasowych. Należy też uznać, że do czasu publikacji oficjalnych 
dodatków do ksiąg liturgicznych, można na zasadzie okresu przejściowego korzystać z dotychczas 
opublikowanych tekstów dostępnych w istniejących księgach liturgicznych. Wejście nowych tek-
stów odbędzie się stopniowo, wraz z kolejnymi wznowieniami ksiąg liturgicznych, zgodnie zaś 
z przyjętym zwyczajem korzystanie w okresie przejściowym z obecnie wydrukowanych w księ-
gach tekstów jest dozwolone.

+ Adam Bałabuch 
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Konferencji Episkopatu Polski

Świdnica, dn. 19.05.2021
* Przyp. red. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 29 października 2020 r. 
(Prot. N. 505/18) wraz z potwierdzonym polskim przekładem tekstów liturgicznych na Święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła opublikowane zostały w Biuletynie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Episkopatu Polski, „Anamnesis” 27 (2021), nr 3, s. 27-31.

Komunikat bp. Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski  
ds. Misji na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (4.06.2021)

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego! 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg! 
Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18 – 25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Ty-

dzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, 
zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod 
patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczen-
nika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców 
i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy 
jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak treść tego Tygodnia nie ogra-
nicza się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkow-
ników drogi, ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb 
w zakresie środków transportu. Wyjście naprzeciw tym potrzebom misjonarzy, a więc poza obręb 
naszych lokalnych spraw i potrzeb, staje się naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi 
papież Franciszek i do którego zaprasza wszystkich wierzących.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi 
się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy 
z Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp 
do tego źródła został mocno ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący 
w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia 
wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonar-
ki, ta sytuacja trwa dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym doświadczeniem. 
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Drodzy w Chrystusie! 
W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i mi-

sjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odległości, aby dotrzeć do 
konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego Samarytanina, na jego wyciągniętą 
i chętną do pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na Słowo życia i dar łaski płynący z Sakra-
mentów Świętych, przywracający duchowe siły.

W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti – O braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Fran-
ciszek rozważając ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym 
człowieku, który oczekuje na pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka 
poranionego. Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych.… Każdego dnia stajemy przed wyborem: 
czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (…) 
Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i nasze przebrania: oto godzina prawdy. 
Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni drugich 
na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70) 

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie 
tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej 
obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum. W tym 
miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszyst-
kich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. 
Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. 
Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie przekazane 
w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje 
w czasie pandemii stały się ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują 
potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowa-
ła 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali 
zarówno misjonarze Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry zakonne, 
polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 
4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą 
w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Pol-
sce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane 
przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Łączna suma 
przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł. 
Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich Darczyńców!

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wier-
nych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków 
transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorga-
nizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włą-
czenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych 
codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej 
wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam 
Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy 
być fizycznie obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych do parafii 
materiałach duszpasterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie www.miva.pl 
Wśród tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły się wózki dla 
niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obej-
mują zakup blisko 700 wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest 
szczególnym znakiem solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii.
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Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów! 
Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszcz-

my się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i two-
rzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie 
zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy 
chrześcijanin powinien dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży.

Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki Najświętszej Maryi Panny 
nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Biskup Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

Biskup ełcki

Ełk – Warszawa, dn. 4 czerwca 2021

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości  
i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021 (1.08.2021)

1. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce poświęca prawdzie, że Eucharystia daje życie. 
Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się na świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa 
Bożego i karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela.

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przypomina nam niezwykłe wydarzenie, kiedy 
to Bóg zesłał szemrzącym na pustyni Izraelitom cudowny pokarm z nieba. Ten pokarm, manna, stał 
się zapowiedzią Eucharystii. O niej to dzisiaj mówi sam Zbawiciel: „Ja jestem chlebem życia. Kto 
do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Z tego 
wielkiego daru miłości, jaki daje nam Jezus Chrystus w Eucharystii, chcemy jak najczęściej ko-
rzystać. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że żaden pokarm ziemski nie jest w stanie nasycić naszej 
duszy i otworzyć nas na dar życia wiecznego. Może to sprawić tylko Eucharystia.

Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi 
najważniejszym „pokarmem” stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynno-
ści, których powtarzanie prowadzi do śmierci.

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami pro-
blemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo. Zastano-
wić się, aby lepiej zrozumieć powagę sytuacji i konieczność podjęcia dobrych decyzji wspierają-
cych wolność wewnętrzną wszystkich Polaków.

2. Potrzebujemy przemiany

Przed laty św. Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze Maryję, aby powiedziała swojemu Synowi: 
„Synu, trzeźwości nie mają”. Niestety, ta bolesna papieska diagnoza sprzed lat opisuje także sytu-
ację w dzisiejszej Polsce.

I my dzisiaj wołamy: Jezusie, Synu Maryi, trzeźwości nie mamy! Zamiast radości i wesela, 
w naszych rodzinach panuje smutek i płyną łzy. Spójrz na łzy płynące z oczu milionów dzieci, żyją-
cych w lęku przed własnymi rodzicami. Spójrz na łzy matek i ojców, którzy płaczą nad losem uza-
leżnionych od alkoholu dzieci. Policz łzy żon i mężów, którym alkohol odebrał najbliższą osobę.
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Tysiące osób umiera w agonalnych cierpieniach i udrękach na skutek pijaństwa czy trwania 
w uzależnieniu, a mimo to kolejne pokolenia ludzi nie wyciągają wniosków z dramatów tych osób 
i wchodzą na podobną drogę autodestrukcji i śmierci na raty. W czasie pandemii drastycznie wzro-
sła liczba nadużywających i uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe nałogi zbierają 
obfite plony wśród Polaków, zwłaszcza młodych.

Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których źródłem jest nadmierne spożycie 
alkoholu. Wielu nie dostrzega symptomów choroby, która powoli, ale systematycznie wyniszcza 
nasz narodowy organizm. Te objawy to: przemoc domowa, nieodwracalne wady wrodzone dzie-
ci, których matki piły alkohol podczas ciąży, samobójstwa, wypadki samochodowe spowodowane 
przez pijanych kierowców czy też inne nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, zgony 
spowodowane chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod wpływem alko-
holu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku z powodu używania alkoholu traci życie 
niemal 20 tys. Polaków. Jedno średnie miasteczko. Jeden wypełniony po brzegi stadion piłkarski. 
A my, jako społeczeństwo, jako naród, nie chcemy tych ofiar dostrzegać. W 2020 roku Polacy 
wydali na alkohol aż 39 mld zł. Można za to kupić ponad 100 tysięcy mieszkań średniej wartości. 
Pomyślmy, ile dobra zmarnowaliśmy.

Rozważając tak ważny temat, jakim jest trzeźwość Polaków, postawmy sobie pytanie, od czego 
może zależeć pozytywna zmiana w naszej obyczajowości, cechującej się skłonnością do pijaństwa 
i innymi zachowaniami prowadzącymi do nałogów. Dodajmy, że jest to zmiana bardzo wyczekiwa-
na, wręcz konieczna, abyśmy mogli przetrwać jako naród. Jedną z odpowiedzi podaje Narodowy 
Program Trzeźwości, w którym czytamy, że odnowa może zależeć od wielkości i wpływu grup 
dobrowolnych abstynentów.

3. Nie ma umiaru bez abstynencji

Eksperci, pisząc o dobrowolnej abstynencji, zwracają uwagę na różne podejścia otoczenia spo-
łecznego do osób, które nie piją alkoholu. Wiele osób nie rozumiejąc tej idei wyraża zdziwienie, 
czasem politowanie, a nawet oburzenie. Dobrowolni abstynenci często podejrzewani są o to, że 
nie piją, bo nie mogą z racji nałogu. Abstynencja jednak może być prawidłowo zrozumiana tylko 
w świetle idei postu.

Historia potwierdza ścisły związek odpowiedzialnego korzystania z napojów alkoholowych 
z umiejętnością całkowitej rezygnacji z ich spożywania, rezygnacji okresowej lub stałej. Krótko 
mówiąc – nie ma umiaru bez abstynencji. Warto więc przybliżyć wpływ, jaki abstynencja wywiera 
na osoby, które ją praktykują, a także na otoczenie.

Po pierwsze, abstynencja jest zasadniczym ratunkiem dla uzależnionych. Jeśli osoba głęboko 
uzależniona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą abstynencję. Dla wielu jest to po prostu wybór 
między życiem a śmiercią.

Po drugie abstynencja jest darem dla osób towarzyszących uzależnionemu. Najbliżsi osoby uza-
leżnionej, którzy podejmują decyzję o całkowitej abstynencji, są dla niej ogromnym wsparciem. Waż-
ne jest także, aby dar abstynencji ofiarowali takim ludziom inni, np. terapeuci, kapłani, pracodawcy. 
Wtedy stają się dla nich pomocą w wytrwaniu, a ich autorytet rośnie. Abstynencja jest też niezwykle 
cenna dla dzieci osób uzależnionych, gdyż zabezpiecza ich przed pójściem w ślady rodziców.

Obecności abstynentów w swoim otoczeniu potrzebują nawet ci, którzy praktykują umiar, któ-
rzy się nie upijają. Trwanie w umiarze wcale nie jest łatwe i ci, co spożywają alkohol, zawsze są na-
rażeni na niebezpieczeństwo upicia się. Nauka potwierdza, że najwięcej osób pijących ryzykownie 
i szkodliwie jest tam, gdzie jest najmniej, lub wcale nie ma abstynentów. Abstynenci potwierdzają 
prawdę, że można dobrze, radośnie żyć bez używania alkoholu. Tego uczą innych abstynenci i dla-
tego są tak cennymi nauczycielami umiaru.

Abstynent nie jest wrogiem alkoholu. Jest prawdziwym przyjacielem siebie i innych. To odważny 
świadek trzeźwego, odpowiedzialnego i błogosławionego przeżywania swojego codziennego życia.
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4. Uczniowie Jezusa apostołami trzeźwości

Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani do bycia apostołami trzeźwo-
ści. Jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy o trzeźwość nas samych, naszych bliskich, nasze-
go Narodu. Jesteśmy też zobowiązani do odważnego dawania świadectwa, że życie w trzeźwości 
jest błogosławione. A także do sprzeciwiania się przymusowi picia i złym obyczajom, z jakimi 
nadal spotykamy się w wielu środowiskach. Być apostołem trzeźwości to wpływać na polityków 
i samorządowców. To przecież od ich decyzji zależy dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoho-
lu. Nieodpowiedzialnie, cynicznie zwiększając liczbę punktów sprzedaży, samorządowcy biorą na 
siebie wielką odpowiedzialność przed Bogiem i historią, gdyż niszczą naród. Być dzisiaj apostołem 
trzeźwości, to sprzeciwiać się reklamie tej substancji, przez którą drastycznie cierpi wiele milio-
nów Polaków. To stanowczo pilnować egzekwowania prawa wtedy, gdy sprzedawca lub ktoś inny 
narusza prawo w odniesieniu do sprzedaży napojów alkoholowych. To wpływać na media, żeby 
promowały trzeźwość i pokazywały znaczenie dobrowolnej abstynencji w społeczeństwie, w któ-
rym kilka milionów osób się upija.

Odpowiedzialność Kościoła katolickiego za trzeźwość naszego Narodu jest wyjątkowa. Im wię-
cej będziemy mieli wiernych, którzy z miłości do Boga i ludzi rezygnują z alkoholu, tym więcej 
będzie trzeźwych dorosłych oraz takich nastolatków, którzy zachowują abstynencję, by wzrastać 
w łasce i mądrości u Boga i ludzi.

Jednak najważniejszą, pierwszoplanową rolę w procesie upowszechniania w narodzie trzeźwe-
go stylu życia pełni rodzina. To właśnie rodzina zyskuje najwięcej wtedy, gdy jej członkowie są 
wolni od uzależnień. Wzajemna, serdeczna, ofiarna i czuła miłość męża i żony oraz ich wspólna, 
stanowcza troska o wychowanie dzieci i młodzieży według zasad Ewangelii to najlepsza szkoła 
życia w trzeźwości. Rodzina dysponuje też najlepszą formą terapii uzależnień, czyli nieodwołalną 
miłością, która w odniesieniu do alkoholików z konieczności musi być twarda dopóty, dopóki nie 
wejdą oni na drogę abstynencji i radykalnej zmiany postępowania. To właśnie w rodzinie najbar-
dziej błogosławione owoce przynosi dar abstynencji ze strony małżonków i rodziców.

W naszym społeczeństwie istotne jest stałe pogłębianie wiedzy na temat problemów alkoholo-
wych. Ważne jest ukazywanie dróg wyjścia z sytuacji uzależnień. Osoby, które się upijają, powinny 
natychmiast rozpocząć walkę o swoją trzeźwość. Dla alkoholików i ich najbliższych istnieje szansa 
na konkretną pomoc w licznych instytucjach, grupach wsparcia i wspólnotach. Muszą oni jednak 
chcieć tej pomocy i wytrwale z niej korzystać. Dobrowolni abstynenci powinni stawać się prawdzi-
wymi apostołami trzeźwości i animatorami radosnego spędzania czasu bez alkoholu w swoim oto-
czeniu. Jako wierzący musimy gorliwie modlić się o trzeźwość naszego narodu, przyzywając wsta-
wiennictwa Maryi, Królowej Polski i naszych świętych, zwłaszcza świętych apostołów trzeźwości.

5. W oczekiwaniu na beatyfikację

Kościół w Polsce z wielką radością przygotowuje się do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Sprawa trzeźwości była dla niego niezwykle istotna, gdyż miał pełną świa-
domość jej roli w zachowaniu wiary w narodzie, w obronie polskości i w kształtowaniu pomyślnej 
przyszłości Polski. Mówił, że „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak człowiek nie-
trzeźwy nie jest świadomy swej godności i gubi swoją wolność”. Słowa kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i jego działania trzeźwościowe należy stale przypominać, rozważać i wprowadzać w życie. 
Nie straciły one nic ze swej aktualności.

Apostolstwo trzeźwości w Polsce współpracuje z szerokim gronem osób, wspólnot, stowarzyszeń, 
różnych instytucji samorządowych i państwowych, bowiem jesteśmy świadomi tego, co podkreślał 
Prymas Tysiąclecia, że przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu „musi zaczynać się w rodzi-
nie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił”. 
Do wspólnego działania w dziele troski o trzeźwość zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli.
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Oby sierpień roku 2021 stał się przełomowym w drodze naszego narodu ku trzeźwości. Niech 
wszelkim dobrym decyzjom o dobrowolnej abstynencji i działaniom na rzecz otrzeźwienia naszego 
narodu błogosławi Jasnogórska Pani. Jej z ufnością zawierzamy dzieło odnowy moralnej Ojczyzny.

Łomża, dnia 12 czerwca 2021 r.

Bp Tadeusz Bronakowski 
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości  

i Osób Uzależnionych

Materiał do wykorzystania duszpasterskiego w XVIII Niedzielę Zwykłą, 1 sierpnia 2021 r.

Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
ws. uchodźców docierających do Polski (22.08.2021)

1. Migranci stali się częścią naszej codziennej rzeczywistości również w Polsce. W tej sytuacji 
mądrość wiary umacnia w nas przekonanie, że wszyscy należymy do „jednej rodziny – zarówno 
migranci, jak społeczności lokalne, które ich przyjmują i wszyscy mamy takie samo prawo do 
korzystania z dóbr ziemi, których przeznaczenie jest powszechne. Solidarność i dzielenie się są 
oparte właśnie na tej podstawie. Z tego rodzi się miłość, która każe nam odczuwać potrzeby innych 
jak swoje własne, dzielić się z innymi swoimi dobrami i starać się także o to, aby coraz bardziej 
rozszerzała się w świecie komunia wartości duchowych (por. Benedykt XVI, Orędzie na Świato-
wy Dzień Pokoju – 1.01.2013). Warto przypomnieć tu głos papieża Franciszka na 104. Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy: Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do 
spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym 
każdej epoki (por. Mt 25,35.43).

Obrońca praw uchodźców i imigrantów, św. Jan Paweł II pisał w jednym z Orędzi na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy: Nakaz zawarty w słowach Jezusa: „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 
25,35) pozostaje całkowicie w mocy w każdych okolicznościach i jest wyzwaniem dla sumienia wszyst-
kich, którzy chcą iść Jego śladami (1997). Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane 
z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurys-
dykcję, nawet najbardziej złożona sytuacja, nie unieważnia tego nakazu. Gościnność względem obcego 
– przypominał św. Jan Paweł II – jest jednym ze wyznaczników naszej wiary: Wyrazem katolickości jest 
nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie 
od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie 
osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych 
praw („Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy”, 1999).

2. Oczywiście rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy po-
szanowaniu praw człowieka. Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy jaka zachodzi 
pomiędzy uchodźcami – którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych 
lub innych form prześladowania czy wojen – a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wej-
ścia do kraju i tymi którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną (por. 
Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Pa-
pieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących – Papieska Rada Cor unum, 57).

3. W ostatnim czasie mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskiem na naszej wschodniej 
granicy, gdzie osoby z różnych państw starają się przedostać przez Białoruś do Polski. Są to – nie-
rzadko politycznie stymulowane – następstwa wojen w Afganistanie, Iraku, Syrii i nie tylko, których 
konsekwencją jest exodus wielu osób obawiających się o własne bezpieczeństwo. Zdajemy sobie 
sprawę ze złożoności uwarunkowań geopolitycznych, wywołujących aktualne procesy migracyjne.
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Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować 
międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do zło-
żenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Funkcjonariuszom Straży Granicznej – stojącym wobec trudnego wyzwania ochrony granic 
państwa – należy zapewnić możliwość kierowania osób przekraczających granicę do ośrodków dla 
cudzoziemców. Wsparcia ze strony państwa domaga się też aktywność organizacji wspierających 
uchodźców, która w ostatnich latach została ograniczona.

W świadomości katolików musi wybrzmieć nauka, aktualna od początku Kościoła, że zada-
niem chrześcijanina jest rozpoznać i przyjąć Chrystusa w przybyszu. Obojętność nie jest postawą 
autentycznie chrześcijańską. Rozpalajmy w sobie wyobraźnię miłosierdzia, która pozwoli włączyć 
się w pomoc tym, którzy jej potrzebują, podejmując w ten sposób misję Dobrego Samarytanina. 
Ludzi dobrej woli – niezależnie od wyznania – prosimy o solidarność z przybywającymi do nas 
uciekinierami wojennymi, osobami prześladowanymi czy cierpiącymi niedostatek. Apelujemy do 
wszystkich, powtarzając za papieżem Franciszkiem: Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi o nasze 
człowieczeństwo („Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy”, 2019).

4. W sytuacji napięć szczególna odpowiedzialność spoczywa na politykach i mediach. Przedsta-
wicieli wszystkich sił politycznych prosimy, aby wspólnie szukając rozwiązań skomplikowanych 
problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności, szacunku wobec 
przybyszów i dobra wspólnego Polaków. Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być 
wystarczającą przesłanką uzasadniająca zamykanie granic przed poszukującymi schronienia.

Media powinny budować kulturę spotkania, a nie rozsiewać uprzedzenia i tworzyć atmosferę 
zagrożenia, dlatego prosimy dziennikarzy i reporterów o rzetelne relacjonowanie sytuacji uchodź-
ców i imigrantów. Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym 
położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Antyuchodźcze czy antyimigracyjne narra-
cje mają wpływ na życie konkretnych osób. Są one także rujnujące dla prób odpowiedzialnego, 
wspólnotowego namysłu nad możliwościami odpowiedzi na złożone problemy migracyjne. Żaden 
przekaz medialny, relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy, nie może prowadzić do pogardy dla 
migranta. Oni są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie i zasługują na pomoc w znalezie-
niu miejsca, w którym mogliby godnie żyć oraz wnieść wkład w budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego. Rodzące się natomiast wątpliwości i obawy powinny być rozwiane przez prawdziwą 
informację, dialog i autentyczne świadectwo. Dramaty ludzkie nie mogą stać się instrumentem do 
budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzonych w imię fałszywie rozumianego patrio-
tyzmu, który poniża ludzi przybywających z innego regionu świata, innej kultury lub religii. Wy-
woływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie.

Nasi przodkowie byli emigrantami i uchodźcami podczas zaborów, w czasie II Wojny Świato-
wej i w latach komunizmu. Doświadczali pomocy ludzi innych kultur i religii. Odmawianie przyby-
szom ich fundamentalnych praw jest odwracaniem się od własnej historii i zaprzeczeniem naszego 
chrześcijańskiego dziedzictwa.

Wszyscy jesteśmy przynagleni do tego, aby w swoich środowiskach promować pozytywny 
przekaz solidarności w stosunku do migrantów, osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców („Od-
powiedź uchodźcom i migrantom. Dwadzieścia punktów działalności duszpasterskiej”, 2017). Po-
szukującym schronienia w naszym kraju miejmy odwagę swoja postawą wyrazić nasze zapewnie-
nie o solidarności i gotowości do udzielenia pomocy.

5. Chcemy wyrazić wdzięczność lokalnym społecznościom, parafiom i organizacjom pomo-
cowym, które już pospieszyły z okazaniem życzliwości i wsparcia zmuszonym do opuszczenia 
swoich domostw.
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Prosimy ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję „Afganistan” Caritas Polska i wsparcie 
w zbieraniu środków, by jak najskuteczniej okazać pomoc ludziom zmuszonym do ucieczki i szu-
kania schronienia.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę za uchodźców i migrantów. Módlmy się nieustannie 
o zlikwidowanie przyczyn migracji, wojen i niesprawiedliwości społecznej, prześladowań i głodu. 
Módlmy się też za nas samych, abyśmy rozbudzali w sobie i w naszych środowiskach postawę roz-
tropnej, odpowiedzialnej gościnności i braterstwa.

Warszawa, 22.08.2021 r.

Rada Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

bp Krzysztof Zadarko 
Przewodniczący

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski  
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (1.09.2021)

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Otrzymujemy w darze nowy czas nauki i wychowania. 
Wszystko chcemy przeżywać jako wielką szansę i zadanie, dlatego też jako ludzie wiary na pierw-
szym miejscu zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc. Niech Chrystus, Nauczyciel nauczycieli, 
obdarza wszystkich potrzebnymi łaskami.

Z całego serca dziękujemy Wam Drodzy Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy za Waszą cięż-
ką pracę. Dziękujemy za nieustanną gotowość podejmowania posługi nauczania i wychowywania. 
Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że w tych trudnych czasach trwacie dzielnie na drodze swo-
jego nauczycielskiego powołania. Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmują niezwykle 
ważną i potrzebną pracę katechetyczną w parafiach. Słowa wdzięczności kierujemy też pod adre-
sem Ministerstwa Edukacji i Nauki za podejmowane przygotowania do wprowadzenia obowiązko-
wego wyboru pomiędzy religią a etyką.

Pamiętamy także o Was Drodzy Uczniowie. Rozpoczynając nowy rok szkolny, podejmujecie 
wysiłek nauki. Doceniamy Wasz trud wkładany w zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie własnych 
serc i sumień. Dziękujemy Wam za udział w lekcji religii w szkole. Drodzy Uczniowie, korzystajcie 
z tej wielkiej szansy pogłębienia swojej wiary i przybliżenia się do Boga. To jest wielki dar, którego 
nie wolno nam zmarnować.

Lękamy się pandemii, która nas oddala od siebie i zamyka w domach. Boimy się też związanych 
z nią trudności w nauce. Z niepokojem serca przyjmujemy więc każdego dnia informacje o epide-
mii koronawirusa. Wobec tych wszystkich niepewności i lęków bądźmy silni i patrzmy z głęboką 
nadzieją w przyszłość. Wspierając się wzajemnie, możemy pokonać wszelkie przeciwności w or-
ganizacji i przebiegu szkolnej nauki. Uwierzmy mocno w to, że razem jesteśmy w stanie uczynić 
bardzo wiele. Niech połączy nas wzajemna życzliwość, zaufanie i solidna praca.

Na nowy rok szkolny otrzymujemy dar beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ten wielki 
Prymas Tysiąclecia uczy nas, jak przetrwać każdy trudny czas. Zachęca nas, abyśmy we wszystkim 
patrzyli z wiarą ku Bogu. Niech tak będzie pośród nas. Z Panem Bogiem pokonamy wszystko!

Wraz z dniem beatyfikacji rozpoczniemy też XI Tydzień Wychowania w Polsce pod hasłem 
W blasku ojcostwa św. Józefa. Podejmijmy razem nasze zamyślenie nad dziełem wychowania. Szu-
kajmy wspólnie inspiracji wychowawczych, wpatrując się w osobę św. Józefa.
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Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

+ Wojciech Osial

Warszawa-Łowicz, 1 września 2021 r.

Komunikat bp. Rafała Markowskiego, Przewodniczącego Komitetu  
ds. Dialogu z Judaizmem KEP ws. antysemickich wydarzeń w Kaliszu (12.11.2021)

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o spaleniu tekstu Statutu Kaliskiego i antysemickich 
wystąpieniach, które miały miejsce wczoraj w Kaliszu.

Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu. Takie postawy nie mają nic wspól-
nego z patriotyzmem. Godzą w godność bliźniego oraz niszczą ład społeczny i pokój. Stoją w jaw-
nej sprzeczności z Ewangelią i nauczaniem Kościoła.

Dwa dni przed tymi zajściami Papież Franciszek wzywał nas: „Zaangażujmy się w promocję 
wychowania do braterstwa, aby nie zwyciężyły odradzające się przejawy nienawiści, które chcą 
je zniszczyć. Zagrożenie antysemityzmem, wciąż tlące się w Europie i w innych miejscach, jest 
lontem, który trzeba zgasić”.

Pragniemy wyrazić współczucie wszystkim zranionym zajściami w Kaliszu. Jednocześnie pro-
simy o modlitwę w intencji umacniania wzajemnego szacunku i ducha braterstwa.

Bp Rafał Markowski 
Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

12 listopada 2021 r.

Słowo bp. Piotra Gregera, Przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP  
do środowisk muzyków kościelnych (22.11.2021)

„W latach odnowy liturgicznej, a także na początku soborowej reformy liturgii wielu ludziom 
mogło się wydawać, że starania o właściwy kształt liturgii są sprawą czysto pragmatyczną, po-
szukiwaniem takiej formy służby Bożej, która najbardziej będzie odpowiadać człowiekowi naszej 
epoki. Z czasem wszakże coraz bardziej okazywało się, że w liturgii chodzi o nasze pojmowanie 
Boga i świata, o nasz stosunek do Chrystusa, do Kościoła i do nas samych. W obcowaniu z liturgią 
rozstrzygają się losy wiary i Kościoła. Tak więc problem liturgii uzyskał dzisiaj znaczenie, jakiego 
dawniej nie moglibyśmy się spodziewać” (J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, 
Wydawnictwo Znak: Kraków 1999, s. 5).

W tak rozumiany obszar sprawowania świętych misteriów wpisuje się bogaty świat muzyki 
liturgicznej, która nie jest w liturgii żadnym dodatkiem czy ozdobnikiem, lecz jej integralną czę-
ścią. Kościół od samego początku wielką troskę wykazywał w odniesieniu do tych, którzy dbają 
o poprawność i piękno muzyki liturgicznej. W dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii pragnę 
podziękować tym, którzy w tym celu podejmują konieczne wysiłki. Ogarniam pamięcią modli-
tewną psałterzystów, kantorów, schole muzyczne, chóry, zespoły śpiewacze, orkiestry. Wyrażam 
wdzięczność wobec osób oraz ośrodków kształcących w zakresie muzyki kościelnej. Słowa po-
dziękowania kieruję pod adresem konsultorów Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, za serdeczną, 
twórczą i owocną współpracę.
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Niech św. Cecylia będzie dla nas wszystkich orędowniczką na czas zbliżającego się nowego 
roku duszpasterskiego. Jako środowisko polskich muzyków kościelnych mamy świadomość odpo-
wiedzialności za bycie posłanym w pokoju Chrystusa.

+ Piotr Greger 
Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej 

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki Kościelnej

22 listopada 2021 r.

Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie na XXII Dzień modlitwy 
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie (5.12.2021) 

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest 
Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe 
i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli 
na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, 
Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści religijne jak i ze wzglę-
du na bogactwo tradycji z tym okresem związanych. Być może ten klimat duchowy i kulturowy 
sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień, 
w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszyst-
kich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych 
wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, 
którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, rozsiane gdzieś na Wileńszczyźnie, Po-
lesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy 
dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry i ile musieli wycierpieć za 
polskość i wiarę to przez całe dziesięciolecia.

W tej niezwykłej historii odradzania się Kościoła Katolickiego za Wschodnią granicą, od ponad 
30 lat uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski 
i każdy, kto duchowo czy materialnie to wielkie dzieło wspiera.

Zespół na miarę możliwości, w oparciu o złożone ofiary, służy pomocą duszpasterzom i wier-
nym tam posługującym i mieszkającym. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 
kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz 
wolontariusze świeccy. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgro-
madzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2021 zostało już zrealizowanych 221 próśb, 
na kwotę 2 147 299.20 złotych, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.

Na powyższą kwotę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudo-
wę oraz renowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych. Z ogromną satysfakcją, należy 
przyjąć fakt, że mimo pandemicznych ograniczeń, udało się wesprzeć organizację letniego wypo-
czynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży a nawet dla osób starszych czy bezdomnych. 
Tą pomocą objęliśmy 43 grupy z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Kazachstanu, jak wspominają 
organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas 
nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia! Wspieramy też funkcjonowa-
nie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytuliska dla bez-
domnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu 
dzieci, starszych i najbiedniejszych. W mijającym roku, we współpracy z Górnośląskim Oddziałem 
Stowarzyszenia wspólnota Polska, udało się tez otworzyć na Ukrainie cztery Stacje Pomocy Cha-
rytatywnej „Dobre Serce”, dzięki którym potrzebujący mają dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, 
kul, wózków, chodzików, opatrunków itd. Pamiętamy też o tych, którzy ze Wschodu do Polski 
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przyjechali, w tym również o studentach poprzez wypłacanie stypendiów. Zespół świadczy też 
nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkret-
nych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także 
modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze 
ważną część naszych wydatków stanowią dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę oraz re-
nowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych.

Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI czy czasopisma 
„Miłujcie się” oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie, 
a także wiele innych projektów. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiają-
cy osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom 
zakonnym na Wschodzie. W 2021 roku na posługę wolontaryjną mimo pandemicznych ograniczeń 
na Ukrainę, do Kazachstanu do Rumunii i Bułgarii, wyjechało 15 osób, kolejna, czyli już piąta gru-
pa rozpoczęła formację w październiku bieżącego roku.

Zespół sfinansował wydanie książki „Necrologium Episcoporum Poloniae”. Jesteśmy w trak-
cie opracowywania leksykonu wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych 
w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Jest to bardzo ważne i ogromne dzieło, 
które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła 
za wschodnią granicą, szczególnie po tzw „pierestrojce”. Ponadto Dyrektor Zespołu wyjeżdża na 
Wschód aby na miejscu poznać potrzeby i sprawdzić realizację projektów, ostatnio odwiedził Li-
twę, Ukrainę i Armenię.

Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich, ewangelizacyjnych 
i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu 
a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych przez cały rok, służą bezcenną po-
mocą katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach.

W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami, łączą się wierni z wielu parafii za 
wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy ma-
terialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, 
którzy pomagają duchowo i materialnie.

W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących 
aktualnie na Wschodzie a także wiernych, składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc 
i modlitwę.

W imieniu całego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Ks. Leszek Kryża TChr 
dyrektor biura Zespołu

List Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski  
na Niedzielę Świętej Rodziny (26.12.2021)

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!
Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzi-

nie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa 
przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice 
odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi 
na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słucha-
nia, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość 
jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa 
otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. 
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Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących 
się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również rodziny wie-
lopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają 
rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm 
i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako 
związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać 
eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć pewne 
podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. 

Rodzina Bogiem silna

Św. Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła (LdR 2). Rodzina 
jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, 
która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem 
ludzkości (FC 1). Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej rodzą się życiowe 
powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgodnie z zamysłem Boga jest drogą prowadzącą do 
zbawienia. Pomimo kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej miłości małżeńskiej i bezpiecznej 
rodziny jest wciąż zapisane głęboko w sercu człowieka.

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

Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nic już bar-
dziej doniosłego i świętego nie może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest 
swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg.

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, 
a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, 
że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele 
razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa 
lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kon-
tekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła. 

Zadania rodziny

Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób, a także wspól-
nota pokoleniowa, czyli jedność matki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina, zapoczątkowana w przy-
mierzu małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Zatem rodzina ma obowiązek 
pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dążeń osób ją 
tworzących. Podejmując te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa – nauczy-
ciela, kapłana i pasterza.

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. Sama 
przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazu-



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 211

je to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura 
Pisma Świętego, czytanie dokumentów kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.

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

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

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

Zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie 
niezgody, niewierności i zazdrości. Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw 
wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko parafialne (por. FC 56-
71). Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwy-
ciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się 
kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzial-
ności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej 
ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata. 

Rodzina drogą do świętości

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

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

W Polsce mamy nadzieję na beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich siedmior-
giem dzieci, z których jedno żyło pod sercem matki. Mieszkali oni w Markowej na Podkarpaciu. 
W czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielili schronienia Żydom, za co ponieśli męczeń-
ską śmierć, gdyż wyżej od własnych spraw cenili wierność przykazaniu miłości Boga i bliźniego. 
Rozpoczął się także proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców św. Jana Pawła II.
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Przykłady świętych małżonków i rodzin przekonują, że pomimo trudnych okoliczności i kryzysu 
wartości, można pozostać wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również 
uczciwym i dobrym człowiekiem. Papież Franciszek przypomniał tę prawdę w posynodalnej adhorta-
cji apostolskiej Amoris laetitia, którą rozpoczął takimi słowami: radość przeżywana w rodzinach jest 
także radością Kościoła… Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest stale 
żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół (AL 1). Dlatego chrześcijańskie nauczanie 
na temat rodziny jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy.

Z tego też powodu Kościół uznaje troskę o rodziny za jedno ze swych najistotniejszych zadań, 
za pierwszą i z wielu względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi (LdR 1-2). Pomoc 
duszpasterska jest niezbędna najpierw wobec tych osób, które znają wartość rodziny i chcą pozo-
stawać wierne nauczaniu kościelnemu, ale również potrzebują tej pomocy rodziny, które są zagu-
bione, poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swojego powołania. Każdy kto 
szczerze pragnie Boga i otwiera się na wspólnotę Kościoła, powinien zostać przyjęty. Takie osoby 
wymagają także towarzyszenia i rozeznawania w dochodzeniu do prawdy oraz integracji ze wspól-
notą wiary (por. AL 291-312).

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

Święta Rodzino z Nazaretu,
Niech nigdy więcej w naszych rodzinach 
Nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: 
Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, 
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 
Święta Rodzino z Nazaretu, 
Przywróć wszystkim świadomość 
Sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 
Jej piękna w Bożym zamyśle. 
Jezu, Maryjo i Józefie, 
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen (AL 325).

Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość naszym rodzinom. Z modlitwą i błogo-
sławieństwem 

Bp Wiesław Śmigiel 
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

Toruń, 26 grudnia 2021 r.

3.6. Dokumenty Delegatów Konferencji Episkopatu Polski

List bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej na Dzień Życia Konsekrowanego (1.02.2021)

Drogie Siostry zakonne!
Drodzy Ojcowie i Bracia zakonni!
Pamiętam o Was codziennie w modlitwie i często wracam pamięcią do naszych spotkań w Polsce 

i w różnych częściach świata, tam gdzie z oddaniem służycie naszym rodakom. Przypadający dnia 
2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego – XXV Dzień Życia Konsekrowanego skłania mnie, by 
„publicznie” wyrazić Wam moją wdzięczność i uznanie, a także złożyć Wam płynące z serca życzenia.

Dzięki składam, że nie załamujecie rąk, ale wobec licznych trudności okazujecie naszym roda-
kom wrażliwe serce, dzięki czemu mogą oni doświadczyć we wspólnocie Kościoła miłości Dobre-
go Pasterza i macierzyńskiej troski Maryi.
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Nasze serca są w tym trudnym czasie pandemii skołatane, wypełnione tęsknotą za bezpośrednimi 
kontaktami z naszymi braćmi i siostrami, i pragnieniem powrotu do systematycznej pracy duszpaster-
skiej w normalnych warunkach. Dlatego pragnę Wam życzyć pokoju i nadziei, a więc największych 
darów, z jakimi przychodzi do nas Jezus, narodzony w Betlejem i Zmartwychwstały. Życzę Wam także 
ponownego odkrycia tego, co w życiu konsekrowanym jest najważniejsze i co stanowi jego fundament.

Kiedy także i moja aktywność duszpasterska jest mocno ograniczona, wracam często myślami do 
słów Mistrza Eckharta: „Świętości nie należy opierać na czynach; raczej należy ją opierać na byciu, al-
bowiem to nie uczynki nas uświęcają, lecz my powinniśmy je uświęcać. Czyny, choćby były najbardziej 
święte, jako same czyny żadną miarą nas nie uświęcają, lecz to my w takiej mierze, w jakiej jesteśmy 
świętymi uświęcamy wszystkie nasze działania (…). Dołóż wszelkich starań, by Bóg stał ci się wielkim 
i by całe twe dążenie i pilność zwracały się do Niego we wszelkim twym postępowaniu. Zaprawdę, im 
bardziej jesteś do Niego zwrócony, tym lepsze są wszystkie twe dzieła, jakiegokolwiek by były rodzaju”.

Ograniczeni w zewnętrznych formach aktywności nie jesteśmy ograniczeni w dostępie do przy-
jaznej relacji z Bogiem. Niech trwanie w bliskości z Bogiem Ojcem i Synem, i Duchem Świę-
tym wypełni Wasze serca miłością, utwierdzając Was w prowadzeniu życia konsekrowanego oraz 
w pragnieniu służenia Polonii i Polakom za granicą.

Wszystkie te myśli i życzenia zawierzam dobremu Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Niech 
Ona Was wspiera matczyną miłością, a Bóg hojnie Wam błogosławi!

Bp Wiesław Lechowicz 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Oświadczenie abp. Wojciecha Polaka, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 
(15.02.2021)

W związku z informacjami, które usłyszałem podczas spotkania z osobami pokrzywdzonymi, 
a upublicznionymi w tekstach red. Zbigniewa Nosowskiego oraz reportażu „Najdłuższy proces Ko-
ścioła”, uważam, że niesłychana przewlekłość kościelnych procedur w sprawie ks. Andrzeja Dyme-
ra oraz brak odpowiedniego traktowania osób skrzywdzonych na wielu etapach tego postępowania, 
nie mają żadnego usprawiedliwienia.

Potwierdzam, że w czerwcu ubiegłego roku spotkałem się z dwoma osobami pokrzywdzonymi, 
którym towarzyszył o. Marcin Mogielski OP oraz dwóch prawników. Wcześniej wiedziałem o spra-
wie niewiele, opierając się jedynie na przekazach medialnych. Ponieważ osobom pokrzywdzonym 
towarzyszyli doświadczeni prawnicy znający sprawę, uznałem, że osoby skrzywdzone będą miały 
wystarczającą pomoc, aby dokonać zgłoszenia do Stolicy Apostolskiej, zgodnie z obowiązującym 
w Kościele prawem. Ze swojej strony zaproponowałem wsparcie mojego Biura w przygotowa-
niu zgłoszenia oraz Fundacji Świętego Józefa w udzieleniu pomocy psychoterapeutycznej. Takimi 
ustaleniami zakończyło się to spotkanie.

Po obejrzeniu reportażu jest mi przykro, że nie sprostałem oczekiwaniom osób pokrzywdzo-
nych, co wyraził w filmie jeden z uczestników spotkania. Wskazane powyżej ustalenia z osobami 
obecnymi na spotkaniu oraz podjęte działania, miały bowiem na celu, zgodnie z moimi uprawnie-
niami jako delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, wyjść im naprzeciw.

Niemniej chciałbym jeszcze potwierdzić, że jako delegat KEP zostałem poinformowany o do-
konaniu zawiadomienia w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej. Osądzenie sprawy jest wyłączną 
kompetencją Stolicy Apostolskiej.

abp Wojciech Polak 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski 

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
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Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej (3.04.2021)

Drodzy Rodacy – wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego!
Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, pragnę przekazać Wam jak najlepsze życzenia 

świąteczne. Przeżywanie świąt wielkanocnych w czasie pandemii skłania mnie, by Wam życzyć 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz pokoju w sercach, w Waszych rodzinach i w miejscach pracy. Do 
tych życzeń, powszechnie składanych chcę dołączyć jeszcze jedno życzenie: nadziei.

Życzenie nadziei podyktowane jest nie tylko kontekstem społecznym, ale przede wszystkim 
wiarą w zmartwychwstanie Jezusa. Być chrześcijaninem to znaczy złożyć nadzieję w Chrystusie! 
(zob. Ef 1,12). On, Chrystus zmartwychwstały, jest Nadzieją, która podtrzymuje całe nasze życie 
i mocą, której możemy stawić czoła teraźniejszości (por. Benedykt XVI, Spe salvi). Na tę nadzieję 
związaną z osobą Zmartwychwstałego Pana wskazuje Orędzie Wielkanocne proklamowane pod-
czas liturgii Wigilii Paschalnej, sławiące noc zmartwychwstania, która „oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do 
zgody i ugina potęgi”. Jako chrześcijanie jesteśmy zatem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że wobec 
doświadczanych nieszczęść – różnorakich cierpień i chorób, przeżywanych tragedii i śmierci – 
smucimy się i płaczemy, ale nie jako ci, którzy nie mają nadziei (zob. 1 Tes 4,13). Nadzieja złożona 
w Chrystusie, w przeciwieństwie do nadziei pokładanej tylko w sobie lub w innych ludziach, nigdy 
nie zawodzi, lecz prowadzi do wysławiania Boga słowami św. Piotra: „Niech będzie błogosławiony 
Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie 
z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczal-
nego i niepokalanego, i niewiędnącego” (1 P 1,3-4).

Jezus, składając w nasze serca skarb nadziei pragnie, byśmy się nią dzielili z naszymi bliźnimi, 
byśmy stawali się świadkami nadziei. Przekonanie to wypływa z opisów ewangelicznych, które są 
nam dobrze znane. Pamiętamy jak Jezus zmartwychwstały polecił Marii Magdalenie, Joannie i Ma-
rii iść do Galilei i opowiedzieć Jego uczniom, co je spotkało, a raczej kto je spotkał (zob. Łk 24,1-
11). Kobiety wykonały to polecenie. Podobnie zachowali się dwaj uczniowie uciekający z ciężkimi 
i przestraszonymi sercami z Jerozolimy do Emaus (zob. 24,13-35). Kiedy rozpoznali swego Mi-
strza, z ożywioną nadzieją wrócili, oznajmiając, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Dzisiaj tak wielu ludzi pozbawionych jest nadziei pokładanej w Chrystusie. Do tego przyczy-
niły się nie tylko nieszczęścia, zło doświadczone, różne formy cierpienia duchowego i fizycznego, 
a więc to wszystko, co jest nieuniknione w życiu. Przyczyną zawiedzionej nadziei w Chrystusie 
były i są niekiedy grzechy popełnione przez Jego uczniów, przez tych, którzy zamiast być świad-
kami stali się gorszycielami. To prowadzi niektórych nawet do opuszczenia wspólnoty Kościoła 
i pozbawienia się możliwości spotkania ze zmartwychwstałym Panem, obecnym w sakramentach 
świętych. Wobec takich sytuacji tym bardziej winniśmy być czujni i pracować nad naszą nadzieją, 
by ona się uwidaczniała w naszym postępowaniu i miała moc przybliżania innych do Chrystusa.

W klimacie świąt wielkanocnych chciałbym też zachęcić Was do korzystania ze źródła nadziei, 
jakim jest Eucharystia. Msza święta pozwala nam bowiem spotkać się z Jezusem i wejść w tajemni-
cę Jego śmierci i zmartwychwstania. Rozumiem, że z powodu odległości czy pracy lub panujących 
obecnie restrykcji wywołanych pandemią nie zawsze jest możliwe przybycie do świątyni na nie-
dzielną Eucharystię. Zasadą jednak niech będzie obecność, a nieobecność wyjątkiem.

Nie do przecenienia jest także troska, aby Msza święta była tak celebrowana, by służyła pogłębie-
niu więzi z Jezusem. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dbają o poziom liturgii: księżom 
sprawującym Eucharystię, siostrom zakonnym z oddaniem posługującym w świątyniach, osobom 
świeckim pełniącym funkcję nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, posługującym w charakterze 
organisty i kościelnego oraz ministrantom, lektorom, kantorom, członkom scholii i chórów. Jestem 
wdzięczny katechetom za nauczanie i wprowadzanie uczniów w dojrzałe przeżywanie Mszy świętej. 
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Miejcie jak najwięcej satysfakcji i radości, że Waszym zaangażowaniem służycie Jezusowi zmar-
twychwstałemu oraz pomagacie innym stawać się wiernymi Jego uczniami i świadkami!

Podczas każdej Mszy świętej celebrans przypomina uczestniczącym w niej wiernym, że na ołta-
rzu dokonuje się wielka tajemnica wiary. To prawda, ale Mszę świętą możemy również nazwać wielką 
tajemnicą nadziei, gdyż w jej trakcie karmimy się słowem Bożym, które jest słowem życia wiecznego 
(J 6,68) i chlebem eucharystycznym, który, jak zapewniał Jezus, jest chlebem dającym życie wieczne 
(por. J 6,51). Eucharystia wychodzi więc naprzeciw największej nadziei człowieka, jaką jest nadzieja 
wiecznego i szczęśliwego życia. Pan Bóg nie zapewnia nam ziemi obiecanej na tym świecie, jak swe-
go czasu narodowi izraelskiemu. I nie posługuje się zwyczajnym chlebem niczym manną, którą zsyłał 
na osłabionych duchowo i fizycznie Izraelitów wracających z wygnania do ojczystej ziemi Kanaan. 
Pan Bóg daje natomiast coś znacznie cenniejszego – słowo i ciało Jezusa, które gwarantują spełnienie 
się najgłębszej i zarazem najśmielszej nadziei, jaką tylko człowiek mieć może.

Drodzy Bracia i Siostry!
Dzieląc z Wami radość ze zmartwychwstania Jezusa i z możliwości spotykania się z Nim w Eu-

charystii, modlę się, by w Waszym życiu wypełniły się słowa św. Pawła, że „nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany” (Rz 5,5).

Z nadzieją, że tak się stanie, z serca Wam błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

bp Wiesław Lechowicz 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Słowo bp. Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą (23.04.2021)

Od 2002 roku dzień 2 maja obchodzony jest w Polsce jako Dzień Polonii i Polaków za Grani-
cą. To wyraz uznania dla Polonii i Polaków żyjących poza Ojczyzną za wkład w odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz za pomoc krajowi w najtrud-
niejszych momentach.

Mimo, że Kościół w Polsce na co dzień otacza modlitwą Polonię i Polaków za granicą, to jed-
nak w dniach 2 i 3 maja – w uroczystość Królowej Polski, ta modlitwa staje się jeszcze bardziej 
intensywna. Pragnę zaprosić Was, Drodzy Rodacy, do łączności modlitewnej w najbliższą niedzie-
lę, 2 maja. W tym dniu o godz. 13:00 czasu polskiego zostanie odprawiona w jasnogórskiej kaplicy 
Królowej Polski Msza święta w intencji Polonii. Udział w tej Eucharystii umożliwi transmisja 
przez TVP Polonia.

W dniach 2 i 3 maja będziemy też w sposób szczególny dziękować Bożej Opatrzności za dar 
zapowiedzianej beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach 1964 – 
1981 pełnił funkcję Protektora – Opiekuna duchowego polskich emigrantów. Proszę Was, abyście 
poprzez modlitwę oraz zapoznanie się z jego osobą i działalnością jak najlepiej przygotowali się do 
beatyfikacji, która odbędzie się 12 września.

Przez wstawiennictwo Prymasa Tysiąclecia polecajmy Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich na-
szych rodaków w kraju i za granicą. Prośmy o dar wiary, która potrafi przybliżyć nas do Boga 
i siebie nawzajem. Albowiem jak mówił kard. Wyszyński: „W szeregu licznych zagrożeń najwięk-
szym niebezpieczeństwem jest zagrożenie wiary; podcina ono korzenie całego naszego pokoju, 
ładu i bytu narodowego” (Jasna Góra, 3 maja 1973).

bp Wiesław Lechowicz 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Warszawa, 23 kwietnia 2021
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Komunikat Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp. Wojciecha Polaka 
dotyczący sygnalizowanych zaniedbań biskupa Stefana Regmunta (25.06.2021)

Wypełniając prośbę Stolicy Apostolskiej informuję, że działając na podstawie przepisów Ko-
deksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apo-
stolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizo-
wanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich 
przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Stefana 
Regmunta następujące decyzje:
1. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie die-

cezji zielonogórsko-gorzowskiej;
2. Zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski;
3. Nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogór-

sko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

+ Abp Wojciech Polak 
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 

Prymas Polski 
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.

Oświadczenie Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp. Wojciecha Polaka 
po opublikowaniu raportu Komisji badającej sprawę o. Pawła M. (15.09.2021)

Z głębokim bólem i smutkiem zapoznałem się z wynikami prac Komisji eksperckiej badającej 
sprawę o. Pawła M. oraz postępowania przełożonych zakonnych. Pragnę przede wszystkim wyra-
zić moją bliskość, współczucie i wsparcie osobom zranionym, które choć były dorosłe, okazały się 
bezbronne wobec psychomanipulacji bazującej na pseudoteologii, a także wobec przemocy fizycz-
nej oraz wykorzystywania seksualnego ze strony zakonnika. Niestety zostały one również skrzyw-
dzone przez brak zrozumienia i wsparcia ze strony władz Zakonu. Wszyscy jesteśmy tym osobom 
winni wdzięczność i szacunek za odwagę i determinację w ujawnieniu zła, którego doświadczyły 
i z którego skutkami mierzą się do dzisiaj. 

Dziękuję też zaangażowanym w prace Komisji. Wiem, jaki ogrom pracy wykonali i jak bardzo 
było to dla nich obciążające. Nie mam wątpliwości, że czynili to, kierując się autentyczną troską 
o osoby skrzywdzone i prawdziwą miłością do Kościoła. Jestem również blisko braci Dominika-
nów, a także tych, którym posługują. Doceniam odwagę i pokorę stanięcia w prawdzie, która boli 
i zawstydza, ale też oczyszcza i umożliwia zdrowienie. Wszyscy w Kościele musimy wyciągnąć 
wnioski z prac Komisji, a szczególnie wziąć sobie do serca jej rekomendacje, aby jednoznacznie 
stawać po stronie pokrzywdzonych i skutecznie chronić najsłabszych.

Przekazuję również wyrazy serdecznego wsparcia dla dobrych, gorliwych kapłanów i zakon-
ników, którzy niezasłużenie będą się musieli mierzyć ze skutkami ujawnienia gorszących zdarzeń 
w tej sprawie w swojej codziennej pracy i relacjach z ludźmi. Modlę się za nas wszystkich, których 
rani i gorszy to zło, abyśmy z tej próby wyszli umocnieni, ufając, że Jezus jest z nami w tym bole-
snym doświadczeniu. 

+ Abp Wojciech Polak 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski 

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
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Życzenia bożonarodzeniowe bp. Wiesława Lechowicza 
Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej (24.12.2021)

Na wzór św. Józefa

„A Słowo stało się Ciałem 
I zamieszkało między nami” (J 1,14)

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry!
Mimo, że 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, papież Franciszek zamknął 

rok poświęcony św. Józefowi, to jednak chciałbym złożyć tegoroczne życzenia świąteczne, kieru-
jąc Wasz wzrok właśnie na osobę Oblubieńca Maryi i ziemskiego Ojca Jezusa. To przecież w Jego 
obecności „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

Zanim się dokonał cud Bożego Narodzenia św. Józef musiał stanąć wobec tajemnicy, która 
przekraczała możliwości wyobraźni i racjonalnego myślenia. Usłyszał, że Jego Wybranka, Maryja, 
pocznie i porodzi Syna dzięki Duchowi Świętemu. Co sprawiło, że Józef nie oddalił Maryi mimo 
rozdzierającego serce bólu i wstrząsu? Co pozwoliło mu przezwyciężyć duchowe rozdarcie i emo-
cjonalny dramat? Św. Józef, jak czytamy na kartach Ewangelii, był człowiekiem sprawiedliwym, to 
znaczy zachowującym prawo i słowo Boże. Dlatego uwierzył wysłannikowi Bożemu, mówiącemu: 
„Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki” (Mt 1,20).

Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry, byście wzorem św. Józefa mieli w sobie zaufanie do Boga 
i Jego słowa, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy znajdziecie się w sytuacji zda-
wałoby się bez wyjścia. Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życio-
wych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie 
bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem!

„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24), tym samym wyraził zgodę, by Bóg 
mógł się Nim posłużyć w swoim planie zbawienia ludzi. Historia Józefa wskazuje na Boga, który 
mimo swej wszechmocy potrzebuje człowieka. Powierza Józefowi Jezusa, by był chroniony, ota-
czany opieką i wychowywany. „Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje 
w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić jej życie, ale który zawsze się będzie troszczył o nią 
i o Dziecko” (Franciszek, Patris corde, 5). Życzę Wam, byście podczas świąt Bożego Narodzenia 
na nowo odkryli prawdę, że jesteście potrzebni i Bogu i ludziom. Jesteście potrzebni Panu Bogu, by 
poprzez wiarę przyczyniać się do wzrostu Jezusa w Waszych domach i rodzinach, w miejscach pra-
cy, w środowiskach przyjaciół i znajomych. Jesteście potrzebni ludziom, zwłaszcza tym, z którymi 
jesteście związani więzami małżeńskimi i rodzinnymi, aby jak św. Józef być wiernym i miłującym 
małżonkiem oraz odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem.

Rodzina św. Józefa nie była zamknięta na innych. Wkrótce po urodzinach Emmanuela odwie-
dzili Józefa i Maryję wraz z Dzieciątkiem Jezus pasterze, a następnie trzej Mędrcy ze Wschodu. 
Św. Józef przyjął jednych i drugich – prostych pasterzy oraz mądrych i bogatych przybyszów z da-
leka. W ten sposób daje nam przykład otwartości i szacunku wobec każdego człowieka bez wzglę-
du na kraj pochodzenia, wykształcenie, zamożność czy posiadane poglądy. Przychodziło mu to 
o tyle łatwiej, że sam służył innym, będąc dla nich darem. Papież Franciszek podkreśla, że „szczę-
ście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Potrafił usuwać siebie z centrum 
a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa” (PC, 7). Niech przekazywane i otrzymywane 
prezenty w czasie świątecznym będą znakiem gotowości, by stawać się dla siebie nawzajem darem, 
by kochać kierując się logiką bezinteresownego daru z siebie.

W tym miejscu zachęcam polonijne rodziny i wspólnoty parafialne do modlitwy za tych, którzy 
święta spędzą pozbawieni dachu nad głową, bliskości najbliższych, pokoju i nadziei na lepszą przy-
szłość. Wśród nich nie brakuje i polskich emigrantów. Może oprócz modlitwy uda się zorganizować 
pomoc dla nich i w ten sposób okazać im szlachetne oblicze Kościoła?!
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Moi Drodzy!
Św. Józef nie tylko przed narodzeniem, ale i po narodzeniu Emmanuela musiał stawiać czoła pro-

blemom zdawałoby się nie do rozwiązania. W trosce o życie Jezusa, był zmuszony udać się do Egiptu, 
a potem powrócić już nie do Betlejem tylko do Nazaretu. W tej historii może się odnaleźć każdy, kto 
opuścił kraj rodzinny po to, by utrzymać rodzinę i zadbać o jej lepszy byt materialny. Kompasem, 
który wskazywał drogę św. Józefowi było zawsze słowo Boga. Warto zwrócić uwagę, że to słowo do-
cierało do Józefa we śnie, a zatem w momencie, kiedy był bezwolny, niemający kontroli nad sobą. To 
kolejny znak całkowitego powierzenia się Bogu i zdania się na Jego plan. Powołując się na przykład 
św. Józefa, papież Franciszek zachęca nas, byśmy nie bali się „oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami 
chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie” (PC, 2).

Dwukrotnie św. Józef usłyszał wezwanie „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,13; 2,20) – 
przed opuszczeniem ziemi ojczystej i przed powrotem. Pragnę i życzę, by te słowa dotarły do uszu 
i serca każdego Polaka i każdej Polki mieszkających poza granicami ojczystego kraju. Niech święta 
Bożego Narodzenia ożywią w Was pragnienie naśladowania św. Józefa. Zaproście do swojego ży-
cia i swoich domów Jezusa i Jego Matkę. Niech Ich obecnością naznaczony będzie nie tylko czas 
świąteczny, ale każdy dzień nowego roku!

Zapewniam Was o mojej bliskości w pamięci i modlitwie. Z najlepszymi życzeniami bożonarodze-
niowymi i noworocznymi łączę pasterskie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bp Wiesław Lechowicz 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
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4. Listy Pasterskie Konferencji Episkopatu Polski
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku (11.03.2021)

Drodzy Bracia Kapłani!
Nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam spojrzeć na Kościół i duszpasterzowanie w kon-

tekście pandemii. Nie da się ukryć, że stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami: ochrony naszych 
wiernych, poszukiwania nowych form duszpasterskich, jak również przed gorliwszym niż dotychczas 
niesieniem nadziei i ukazywaniem Tego, który jest Panem każdego czasu. Wiele kontrowersji poja-
wiało się wokół udziału w Eucharystii. Nie brakowało krytyki wobec duchownych przestrzegających 
wskazań swoich pasterzy, którym na sercu leżało zapewnienie bezpiecznego udziału w tym najważ-
niejszym dla każdego wierzącego spotkaniu z Jezusem. Jakże trafny okazał się program duszpaster-
ski, w którym zgłębiamy Tajemnicę celebrowanej Eucharystii. Powyższe znaki czasu skłaniają nas do 
stanięcia przed Panem w pokorze i rozważenia, co dla każdego z nas znaczą Jego słowa będące biblij-
nym mottem obecnego roku duszpasterskiego: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6,32).

Dar, a nie własność 

Pan Jezus w swojej mowie eucharystycznej, przytoczonej u św. Jana, zwraca uwagę na Tego, 
który daje prawdziwy chleb z nieba. W Starym Testamencie Bóg karmił naród wybrany manną. 
Jednak manna była figurą chleba duchowego, mianowicie Pana naszego Jezusa Chrystusa (św. To-
masz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, nr 908). To On podczas ostatniej wieczerzy nakazał 
Apostołom, by, sprawując Eucharystię, uobecniali ten „Dar Ojca” na całym świecie. Jezus pozo-
stawił Dar swojego Ciała i Krwi Kościołowi jako wspólnocie. Żaden pojedynczy kapłan, także 
biskup nie jest właścicielem Eucharystii, lecz jedynie tym, który został powołany do sprawowania 
jej w jedności z Kościołem. U podstaw naszych grzechów wobec Eucharystii jest niezrozumienie 
tego, że to „Dar Ojca”. Potrzebujemy powrotu do Wieczernika i kontemplowania Jezusa, który 
przez obmycie nóg Apostołom daje lekcję kapłaństwa. Jezus, jak napisał papież Benedykt XVI, 
całokształt swego najwyższego kapłaństwa wyraził symbolicznie w geście umycia nóg. W tym geście 
miłości aż do końca myje On nasze brudne nogi, pokorą swej służby oczyszcza nas z choroby, jaką 
jest nasza pycha (R. Sarah, Benedykt XVI, Z głębi naszych serc, Warszawa 2020, s. 54). Niejed-
nokrotnie, chcąc postawić siebie w centrum Mszy św., ulegamy grzechowi pychy, który zakrywa 
piękno Eucharystii. Gdy kapłan uważa siebie za właściciela Świętej Wieczerzy, oddala wiernych od 
Tajemnicy Wieczernika. Pokora Syna Bożego, który obmywa uczniom nogi, jest drogą kapłańskiej 
posługi: działań duszpasterskich, a nade wszystko sprawowania Mszy św. Dlatego konieczne jest, 
by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich 
samych lub ich opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicz-
nej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej (Benedykt XVI, Sacramnetum Caritatis, nr 23).

Hasło trwającego roku duszpasterskiego Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy przypomina nam, 
że wciąż musimy zgłębiać dar zgromadzenia liturgicznego, czerpiącego swoją jedność z Ducha 
Świętego, który gromadzi dzieci Boże w jednym Ciele Chrystusa (KKK, nr 1097). W poprzednim 
cyklu rozważań duszpasterskich zgłębialiśmy temat Ducha Świętego oraz Jego działania w dzie-
jach zbawienia i Kościoła. Teraz chcemy Go prosić, by wspierał nas w posługiwaniu na Świętej 
Wieczerzy, abyśmy nigdy nie zaprzepaścili daru jedności, którego jest dawcą. To Duch Święty 
umacnia miłość do obecności Boga w Eucharystii. Jako szafarze tej Tajemnicy jesteśmy wezwani 
do wierności i posłuszeństwa w Jego mocy.
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Ars celebrandi

Rzeczywistość, w jakiej przychodzi nam realizować powołanie do życia kapłańskiego, stawia 
przed nami wiele nowych i często niełatwych wyzwań. Wielu z nas ciągle staje przed pytaniem o to, 
w jaki sposób zaprosić ludzi do Kościoła. W jaki sposób ukazać im piękno Chrystusa? Tego typu 
rozterki niejednokrotnie stanowią swoistą pułapkę duchową i sprawiają, że nawet jeśli mamy dobre 
i szlachetne intencje, zaczynamy iść drogą obcą temu, co ewangeliczne i eklezjalne. W konsekwen-
cji prowadzi nas to do prób uatrakcyjniania i zeświecczania liturgicznych celebracji. Zapominamy, 
że w tym wszystkim, co czynimy, nie chodzi tylko o człowieka, ale o Boga samego. Wspomniał 
o tym kard. Sarah: To Bóg, a nie człowiek stanowi centrum liturgii. Przychodzimy na nią, by oddać 
Mu cześć. Liturgia nie jest ani o tobie, ani o mnie. Nie celebrujemy w niej naszej własnej tożsamo-
ści lub osiągnięć czy wspierania własnej kultury i lokalnych religijnych zwyczajów. Liturgia jest 
najpierw i przede wszystkim o Bogu i o tym, co On dla nas uczynił (Nie możemy być zadowoleni ze 
sposobu wdrożenia Konstytucji o Liturgii Świętej. Wystąpienie podczas Konferencji Sacra liturgia 
w Londynie, 5 lipca 2016 r.). Zatem centrum liturgii stanowi Bóg, który, ukazując nam swe zbaw-
cze dzieło, uświęca nas na drodze naszej codzienności. Eucharystia wychodzi naprzeciw naszej 
ludzkiej potrzebie, by zobaczyć Go i dotknąć, aby móc Go rozpoznać… Sakramenty, a zwłaszcza 
celebracja eucharystyczna, są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby z Nim się 
spotkać (Franciszek, Msza św. nie jest spektaklem!, 8 listopada 2017 r.).

Na tej prawdzie opiera się świadomość Kościoła, która każe nam myśleć o tym, co wewnętrzne, 
nie zaniedbując tego, co zewnętrzne. W liturgii pierwszą refleksją ma być pytanie o to, „co” czy 
też „Kogo” celebrujemy, a dopiero potem o to, „jak” celebrujemy. W sztuce celebrowania liturgii 
nie chodzi tylko o harmonijne połączenie ze sobą różnych czynności, ale przede wszystkim o naszą 
wewnętrzną komunię z Chrystusem. Mówiąc inaczej, chodzi o podporządkowanie się Chrystu-
sowi Najwyższemu Kapłanowi. Kapłan celebrujący liturgię powinien rozwijać w sobie głęboką 
świadomość, że występuje in persona Christi. A zatem, celebrowanie liturgii ma najpierw wymiar 
wewnętrzny, w którym kapłan jest także słuchaczem słowa Bożego i składającym siebie w ofie-
rze. Tego typu świadomość rodzi w nas postawę posłuszeństwa i utożsamiania się z Chrystusem, 
a w konsekwencji jawi się jako pełne pochłonięcie sprawowaniem świętych Tajemnic w liturgii. 
Nasze posługiwanie ma być czytelnym znakiem wewnętrznego, osobistego zjednoczenia z Chry-
stusem. Do spotkania z Chrystusem w liturgii i poprzez liturgię można dojść tylko na płaszczyźnie 
wiary. To ona rodzi w nas świadomość oraz wewnętrzne przekonanie, że w naszym kapłańskim 
życiu nie ma nic większego i ważniejszego od sprawowania Eucharystii.

To zjednoczenie staje się w nas źródłem realizacji tego, co w dniu naszych święceń przyrze-
kaliśmy w sposób uroczysty. Wkładając nasze dłonie w dłonie biskupa, każdy z nas przyrzekał 
posłuszeństwo. Nie możemy go jednak rozumieć tylko w wymiarze administracyjnym, ale przede 
wszystkim należy na nie patrzeć w wymiarze duchowym. Moje posługiwanie w liturgii ma być 
wyrazem wewnętrznej postawy posłuszeństwa wobec tego, czego Kościół naucza i co celebruje 
w znakach liturgicznych. Liturgia nie jest moją własnością. Jestem jej sługą tak jak Chrystus, który 
żyje świadomością służebności wobec dzieła Ojca. W konsekwencji moje posługiwanie jest posłu-
giwaniem Chrystusa, który żyje w Kościele. Warto odwołać się w tym miejscu do św. Jana Pawła 
II, który w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze: Czuję się zatem w obowiązku skierować gorą-
cy apel, ażeby podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane 
z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności Eucharystii; takie jest 
ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, 
ani wspólnoty, w której jest sprawowana tajemnica. (…) Również w naszych czasach posłuszeństwo 
normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie i świadectwo Kościo-
ła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej celebracji Eucharystii. Kapłan, który wiernie 
sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, uka-
zują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła. (…) Nikomu nie można zezwolić 
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na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie 
na traktowanie jej wedle własnej oceny (nr 52).

Sztuka celebracji nie polega na wykonywaniu tego, co mi się podoba, czy też tego, co wydaje 
się atrakcyjne. Ona nie jest naśladowaniem tego, co świeckie, ale jest wprowadzaniem w rzeczy-
wistość prawdziwego sacrum. Należy zatem unikać tego wszystkiego, co nie jest zgodne z duchem 
liturgii. Ona nie jest bowiem spektaklem, w którym głównym aktorem jest kapłan, ale jest wyda-
rzeniem zbawczym. Podczas celebracji liturgii zawsze ma być zachowany priorytet Boga, co od 
kapłana domaga się wiernego przestrzegania prawodawstwa liturgicznego.

Należy także podkreślić, że tak pojęta ars celebrandi nie koncentruje się tylko na osobie prze-
wodniczącego liturgii. Istotą jej pozostaje także włączenie w nią ludu Bożego i doprowadzenie go 
do zjednoczenia z Chrystusem. W obecnym czasie jeszcze bardziej rozpoznajemy potrzebę odno-
wienia świadomości, że my jako kapłani nie celebrujemy liturgii „dla” ludu, ale wraz „z” ludem. 
Lud nam powierzony chce widzieć w naszym posługiwaniu odbicie Chrystusa i ma do tego prawo. 
To wszystko dokonuje się w głębokiej świadomości bycia we wspólnocie, w zgromadzeniu.

Eucharystia w formacji permanentnej i budzeniu powołań

Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II naucza, że liturgia, szczególnie Eucharystia, 
stanowi szczyt i źródło życia Kościoła (por. KL, nr 10). Słowa te bardzo często rozważamy w od-
niesieniu do całego ludu Bożego. Warto jednak spojrzeć na nie od strony naszego życia kapłańskie-
go. To właśnie w tym kontekście nabierają one szczególnej wartości. Jako kapłani jesteśmy powo-
łani do celebrowania Najświętszej Ofiary, a celebrować ją znaczy nie tylko wykonywać czynności 
liturgiczne, lecz również naśladować w życiu to, co czynił Chrystus. Celebrowanie Eucharystii 
przypomina istotę naszego posługiwania i jest sercem naszej kapłańskiej tożsamości. To właśnie 
podczas składania na ołtarzu Ofiary Chrystusa kapłan, wypowiadając słowa „To jest Ciało moje…” 
i „To jest kielich Krwi mojej za was wydanej…”, czyni słowa Pana słowami własnymi. Czyniąc 
to, uświadamiamy sobie najgłębszy sens naszego posługiwania, które zawiera się w słowach Chry-
stusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje! (Łk 9,23). Dlatego też w Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów czytamy 
jakże głębokie i prawdziwe zdanie: Kapłan powinien swoim stylem życia głosić oblubieńczą war-
tość krzyża (nr 67). Eucharystia jest dla nas wszystkich szkołą tej głębokiej miłości, jaką Chrystus 
objawił nam na krzyżu, wypełniając wolę Ojca. Dlatego kapłan, składając ofiarę Chrystusa, staje 
się, podobnie jak On, kapłanem i ofiarą – sacerdos et hostia.

Każda Msza św., którą sprawujemy, jest szkołą życia kapłańskiego i przez swą sakramentalną 
moc czyni nas podobnymi do Chrystusa. W Eucharystii kapłan uczy się dawać siebie codziennie, nie 
tylko w chwilach wielkich trudności, ale także w małych codziennych przeciwnościach (Dyrektorium 
o życiu i posłudze prezbiterów, nr 65). W tym właśnie znaczeniu nasze kapłańskie serce najpełniej 
kształtuje się w codziennym przygotowaniu i przeżywaniu Eucharystii. Stając do jej sprawowania, 
uświadamiamy sobie, że całe nasze posługiwanie zanurzone jest w tajemnicy krzyża. To właśnie po-
przez to doświadczenie Eucharystia nie jest tylko punktowym, zamkniętym w ramach czasowych 
wydarzeniem, ale staje się doświadczeniem każdej sekundy naszego kapłańskiego życia.

Eucharystia to życie Kościoła. W niej rodzi się, dojrzewa i weryfikuje nasze kapłańskie życie. 
To ona sprawia, że nasze posługiwanie ma sens. Dlatego dbałość o to, co jej dotyczy, dbałość także 
o jej przygotowanie powinna być dla nas nadrzędnym zadaniem dnia.

Powrót do Eucharystii

Ogromnym zadaniem, jakie staje dzisiaj przed nami, jest „powrót do Eucharystii”. Rozumiemy 
to zadanie bardzo konkretnie jako powrót wiernych do praktyki udziału we Mszy św. Istnieje jed-
nak jeszcze głębszy sens owego powrotu. Potrzebujemy na nowo odkryć jej żywotne treści i łaski, 
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aby nimi żyć i aby przekazać je ludowi Bożemu. Mamy ku temu stosowny czas. Tak mówi nam 
o tym List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Świadomi faktu, że Bóg 
nigdy nie opuszcza ludzkości, którą stworzył, i że nawet najcięższe próby mogą przynosić owo-
ce łaski, przyjęliśmy oddalenie od ołtarza Pańskiego jako czas postu eucharystycznego, służący 
z pożytkiem temu, byśmy na nowo odkryli żywotne znaczenie, piękno i niezmierzoną wartość 
Eucharystii. Kiedy to tylko możliwe, trzeba jednak powrócić do Eucharystii z oczyszczonym ser-
cem, z odnowionym zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem, by spotkać Pana, trwać przy Nim 
i przyjąć Go, aby zanieść Go braciom, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i na-
dzieją. (…) Fizyczny kontakt z Panem jest żywotny, niezbędny, niezastąpiony. Kiedy już określono 
i podjęto konkretne środki ograniczające do minimum możliwość zakażenia wirusem, niech wszy-
scy koniecznie zajmą z powrotem swoje miejsce w zgromadzeniu braci, niech odkryją na nowo 
niezastąpioną wartość i piękno celebracji, niech zaproszą i przyciągną zaraźliwym entuzjazmem 
braci i siostry, którzy są zniechęceni, wystraszeni, nazbyt długo nieobecni czy pogubieni (Powróć-
my z radością do Eucharystii!, 15 sierpnia 2020 r.).

Na zakończenie naszego listu chcemy podziękować za Wasze zaangażowanie w troskę o to, by 
w czasie pandemii nasi wierni mogli korzystać z najcenniejszego Daru, jakim jest Eucharystia. Doce-
niamy Wasz wkład w tworzeniu nowych form duszpasterskich związanych z prowadzeniem rekolekcji, 
katechizacją i formacją w ruchach religijnych. W Wielki Czwartek razem stajemy w Wieczerniku, by 
kontemplować pokornego Syna Bożego, który, obmywając uczniom nogi, daje wzór kapłańskiej służby. 
Niech Maryja, Niewiasta Eucharystii, nauczy nas, jak przez posługę Ołtarza i życie wskazywać zawsze 
Jezusa, a jej oblubieniec, św. Józef, patron trwającego roku, będzie nam wzorem cichego posługiwania 
w miłości. Polecamy Was ich wstawiennictwu oraz opiece i błogosławimy Wam z całego serca.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce 
zgromadzeni na 388. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie, w dniu 11 marca 2021 r.

Budujmy cywilizację miłości!
List w setną rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego  

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (11.03.2021)

Drogie Siostry i Bracia!
Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani 

na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu 
Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przy-
gotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym 
wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do 
otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wi-
szącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią 
odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale 
obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego 
„gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym 
Sędzią, ale kochającym Ojcem.

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, 
na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezusowemu 
ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali bu-
dowaniem cywilizacji miłości.

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione 
grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana 
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Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny czło-
wiek. Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, uformowanej 
również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele.

Historia kultu

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek obja-
wień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus 
prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. 
Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przy-
wilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. 
Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich 
kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon 
XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bisku-
pi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie 
z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 
1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli 
nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo 
Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta 
Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowe-
mu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński 
na Jasnej Górze – w obecności niemal miliona wiernych – odnowił akt zawierzenia Polski Sercu 
Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 
1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi

Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście 
i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, który powie-
dział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11,29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło 
nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć.

W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dzięku-
jąc też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów 
(Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii.

Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. 
Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończącymi 
się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro 
wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwa-
liśmy przez stulecia.

W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i pro-
śmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miło-
ści, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. 
Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu 
urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy 
w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. 
Dajmy dziś temu świadectwo!
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Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych 
bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych – 
o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie 
międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagrożony.

Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej 
wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy 
świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego – jak ostrzegał papież Benedykt XVI – może 
skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby 
o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską.

Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izola-
cją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, 
kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, 
nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zaintereso-
wania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, 
gdyż każdy człowiek, a szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia.

Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na 
gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała 
już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do 
Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy 
Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Ko-
ściół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, 
zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 marca 2021 r.

List należy odczytać w niedzielę, 6 czerwca 2021 r.

W blasku ojcostwa św. Józefa
List z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce (12.06.2021)

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego. Piotr 

udziela poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje się jednak, że nie rozumie, jakie 
jest znaczenie tych słów. Nie chce przyjąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia 
i spotka Go śmierć. W drogę wiary każdego z nas wpisana jest konieczność nieustannego rozwoju, 
dorastania do coraz bardziej dojrzałego rozumienia i przeżywania prawdy objawionej przez Boga. 
Konieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewodnika, nauczyciela i wychowawcy.

W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym na Boga. 
Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka słuchającego Słowa Bożego, a zarazem, jak to określił św. Jan 
Paweł II „wcielonym wzorem posłuszeństwa” Bogu (Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos 30). 
Jego otwartość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że stał się ziemskim ojcem i wychowawcą Pana Jezusa.

Tegoroczny Tydzień Wychowania bardzo mocno splata się również z osobą Sługi Bożego Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, który już za tydzień, 12 września br. zostanie ogłoszony błogosła-
wionym. Jego życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.
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Rozpoczynając w przyszłą niedzielę w naszej Ojczyźnie XI Tydzień Wychowania spójrzmy na 
dzieło wychowania w świetle osoby św. Józefa i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podejmijmy za-
myślenie nad tajemnicą „Blasku ojcostwa”. Inspiracją dla nas niech będzie List apostolski papieża 
Franciszka „Patris corde” napisany z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła 
Powszechnego oraz nauczanie wielkiego Prymasa Tysiąclecia.

1. Św. Józef – wzorem ojca

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że do bycia ojcem czło-
wiek musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Ojciec Święty dodaje, że 
prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowiedzialnej troski za dziecko, a w szerszym sensie – 
na wzięciu na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka (PC 7).

Pouczający jest polski wątek w papieskim nauczaniu. Papież wspomina powieść Jana Dobra-
czyńskiego „Cień Ojca”. Św. Józef, który towarzyszy Jezusowi, jest wobec Niego „cieniem Ojca 
Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami” (PC 7). 
Ten piękny obraz można odnieść do każdego ziemskiego ojca, a także – do każdego wychowawcy. 
Każdy wychowawca ma być „cieniem Ojca niebieskiego na ziemi”.

Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze miłość Boga do każdego z nas. Przepięknie wyja-
śniał to Stefan Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1979 roku: „Powszechnie 
mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, 
jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec 
każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka uj-
rzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była 
pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci 
ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej”.

2.Św. Józef wzorem czułej miłości

Św. Józef był czułym opiekunem i wychowawcą. Dbał o pełne dobro powierzonych mu osób. 
Zaświadczał o tym w wielu trudnych sytuacjach, w których przyszło mu się znaleźć. O jednej z nich 
mówi Ewangelista Mateusz: Maryja „wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego” (Mt 1,18). Józef wiedział, że nie jest ojcem Dziecka, które ma się urodzić 
i nie rozumiał sytuacji, w której się znalazł. W swym sercu musiał przeżywać rozterki, a może nawet 
i gniew. W żaden jednak sposób nie chciał skrzywdzić Maryi. Jego miłość do Maryi znalazła wyraz 
w niesamowitej decyzji: „nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” 
(Mt 1,19). Był gotów zrezygnować ze swoich praw, by ochronić Maryję i ocalić Jej dobre imię.

Bóg jest czuły. Bóg zawsze daje szansę, aby rozpocząć wszystko od nowa. Nie potępia nikogo, 
ale z miłością prowadzi nas do uznania prawdy o swoim życiu. Papież Franciszek przypomina, że 
„nawet Zły [szatan] może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że 
Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza 
nam” (PC 2). Nasze doświadczenia związane z życiem w rodzinie, a także z relacją wychowawczą, 
potwierdzają słuszność takiej oceny. Okazując serce i przebaczając zyskujemy stokroć więcej niż 
ferując potępiającymi osądami. „Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są 
bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości” (PC 2). To prawda: 
Jeżeli w sposób niedojrzały przyjmujemy własne słabości, jesteśmy skłonni krytykować innych. 
W podobnym duchu uczył nas Kardynał Stefan Wyszyński. Głosił on, że obowiązkiem każdego 
nauczyciela jest „objawiać miłość i promieniować dobrem. To jest warunkiem powodzenia w pracy 
wychowawczej” (Warszawa, Homilia w Kościele seminaryjnym, 30. III 1968 r.).
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3. Św. Józef potrafi przekształcić problem w szansę

Wyzwania, jakie stoją dziś przed rodzicami, wychowawcami i duszpasterzami mogą rodzić 
niepokój i lęk. W związku z pandemią, która dotknęła nas wszystkich, jeszcze wyraźniej ujawniły 
się obecne w wielu rodzinach obawy i problemy. W żaden sposób nie wolno się jednak poddawać 
i ulegać złym myślom. Każdy problem trzeba przekształcić w twórczą szansę. Takie jest życie św. 
Józefa. Patrzy na wszystko z wiarą i spokojem. Zasypia, a Bóg we śnie pozwala mu zrozumieć 
sens wydarzeń, w których uczestniczy i przeprowadza go przez wszystkie trudności. Ojciec Święty 
pisze: „Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten sposób 
Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także 
poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości” (PC 2). Wobec pokusy rozczarowania ży-
ciem, które często rozmija się z marzeniami i oczekiwaniami młodości, warto wziąć sobie do serca 
zachętę papieża Franciszka, by przyjmować życie takim, jakim jest: „nie ma znaczenia, czy obec-
nie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może 
sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami” (PC 4). Taka jest droga naszego duchowego 
wzrostu. Kardynał Stefan Wyszyński uczył: „szczęśliwy człowiek, który jest z siebie niezadowolo-
ny, bo to jest punkt wyjścia” (Warszawa, Homilia w kościele św. Anny, 25, IX 1953 r.)

Ważne jest, by mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron, by wiedzieć w jakiej dzie-
dzinie jest się niedojrzałym. Warunkiem tego, by być dobrym wychowawcą, rodzicem czy nauczy-
cielem jest troska o swój własny rozwój wewnętrzny. Jakże istotna w tym procesie jest pomoc 
kierownika duchowego i spowiednika. Pragniemy zachęcić Was, drodzy Bracia i Siostry, do korzy-
stania z kierownictwa duchowego, a wszystkich Braci w kapłaństwie do chętnego podejmowania 
posługi kierowników duchowych, którą coraz wyraźniej słusznie postrzega się jako jeden z priory-
tetów posługi duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim spowiednikom, którzy w trudnych warun-
kach epidemii, wykorzystując dostępne możliwości, ofiarnie posługiwali wiernym w sakramencie 
pokuty. Rozeznanie historii własnego życia prowadzi nieraz do odkrycia, że nieodzowna staje się 
pomoc psychologa i terapeuty. U wielu z nas pokutuje wciąż obawa przed korzystaniem z takiej 
profesjonalnej pomocy, tymczasem nie jest ona niczym nadzwyczajnym i może stanowić skuteczną 
pomoc w drodze do dojrzałości.

4. Niezawodny Patron

Źródłem odwagi i siły dla św. Józefa była relacja z Bogiem. To Bóg uwalniał serce Józefa od 
lęku i napełniał je mocą do przezwyciężenia przeciwności. Papież Franciszek przypomina: „Podob-
nie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: Józefie, synu Dawida, nie bój się (Mt 1,20), zdaje się 
powtarzać także i nam: Nie lękajcie się!” (PC 4).

Święty Józef czczony jest jako potężny patron i orędownik u Boga we wszystkich potrzebach. 
Jego szczególnej opieki doświadczyło wielu świętych. Skorzystajmy z zachęty św. Teresy od Je-
zusa: „Proszę w imię miłości Bożej, aby ten, kto mi nie wierzy, spróbował tego, a z własnego 
doświadczenia zobaczy to wielkie dobro, jakim jest polecenie się opiece tego chwalebnego patriar-
chy…” (św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6,8).

Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na 
wieki. Pamiętajmy o głębokich słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Na grobie każdego 
nauczyciela napisać można «Non omnis moriar» – «nie umarłem wszystek» – bo żyjesz w dzie-
ciach, które wychowywałeś. I ducha, któregoś posiadał, a przekazałeś dzieciom i młodzieży, tego 
ducha będziesz oglądał w owocach swoich wychowanków” (Wykład wygłoszony do Pielgrzymki 
Nauczycieli, Jasna Góra, 30. VI 1957 r.).

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Wychowawcy i Duszpasterze,
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Zapraszamy Was gorąco do włączenia się w inicjatywy kolejnego Tygodnia Wychowania w na-
szej Ojczyźnie. Zaproszenie to kierujemy też do przedstawicieli samorządów i osób podejmujących 
misję wspierania polskiej rodziny i szkoły, a także do pracowników środków społecznego przekazu.

Osoby zaangażowane w dzieła wychowawcze i wszystkich wychowanków zawierzamy opiece Naj-
świętszej Maryi Panny, św. Józefa i niebawem już błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na czas modlitwy i refleksji nad kształtem wychowania w naszej Ojczyźnie z serca wszystkim 
błogosławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Kalwaria Zebrzydowska 12 czerwca 2021 r.

List przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę, 12 września 2021 r. 

Nie lękajcie się!
List zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego (12.06.2021) 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy 

Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał 
do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta stali się odtąd wzajemnym darem dla siebie. Podkreślając 
nierozerwalność relacji małżeńskiej, Chrystus nadał jej charakter sakramentalny. W ten sposób po-
przez łaskę przychodzi z pomocą ludziom, którzy chcą zbudować trwałą wspólnotę rodzinną.

Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się jednak przeczyć praw-
dzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich sercach zamiast posta-
wy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się lęk, strach i niepewność. Przeżywając, w łączności 
z papieżem Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy więc do orędzia nadziei, które na początku 
swojego pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież 
skierował najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki politycz-
no-militarne. To przesłanie przeznaczone było również dla Kościoła, który w wyniku błędnych 
interpretacji postanowień Soboru Watykańskiego II przeżywał trudne chwile.

Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre 
źródła lęków i obaw przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią na nie jest Dobra No-
wina o Chrystusie – Odkupicielu człowieka, który nadaje sens ludzkiemu życiu i przynosi pokój serca. 
Tę prawdę odkrywamy w Słowie Bożym, na którego kartach odnajdujemy trzysta sześćdziesiąt pięć 
razy wezwanie Nie lękacie się! Jakby każdego dnia Bóg chciał zapewnić nas o tym, że jest z nami.

I. Chrystus źródłem nadziei w obliczu cierpienia i śmierci

Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świecie z powodu pandemii koronawi-
rusa. Wielu chorych ostatnie chwile swojego życia przeżywało w bólu i opuszczeniu. Nie można 
zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy stracili swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się 
także z wieloma innymi tragediami. Głód, katastrofy naturalne, utrata dachu nad głową, przymuso-
wa emigracja, handel ludźmi, nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. 
Każda z nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?!

Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba Jezusa Chrystusa, który jako niewinny 
wziął dobrowolnie na siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, umarł, ale trzeciego dnia zmartwych-
wstał. W krzyżu Chrystusa – jak pisze do chorych św. Jan Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie 
przez cierpienie, ale także odkupione zostało samo cierpienie człowieka (Salvifici doloris, 19). Od 
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Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza 
niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie 
z Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych sytuacjach 
życiowych. Dlatego tak ważna jest Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając 
na kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by powstać i podjąć nasz osobisty krzyż.

Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek. Wobec cierpienia możemy się albo zbunto-
wać, albo zaufać Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia trudnego doświadczenia. Tylko 
bowiem w perspektywie życia wiecznego i tajemnicy zmartwychwstania, o których współczesny 
człowiek jakby zapomniał, lęk przed chorobą lub śmiercią ustępuje miejsca prawdziwej i najgłęb-
szej nadziei. W ten sposób cierpienie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego 
szczególnej obecności i wezwaniem do naśladowania Chrystusa.

Przekazanie orędzia nadziei, płynącej z Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania, należy do 
nas wierzących. W świecie, w którym zło zdaje się zwyciężać, a nadzieja czasem zanika – apelował 
św. Jan Paweł II – stawajcie się bliźnimi jedni drugich, tak jak Chrystus stał się waszym bliźnim. 
Nie odwracajcie wzroku, miejcie odwagę wyjść na spotkanie i uczynić braterski gest, wzorem 
Szymona Cyrenejczyka, który wspomógł Jezusa w drodze na Kalwarię (Paryż 22 sierpnia 1997 r.). 
Czasami wystarczy obecność przy osobie cierpiącej i rozmowa. Sąsiedzka pomoc w zrobieniu za-
kupów, załatwieniu spraw urzędowych lub użyczenie samochodu by pojechać do lekarza. Tak rodzi 
się wyobraźnia miłosierdzia, o którą apelował św. Jan Paweł II na początku trzeciego tysiąclecia. 
Dziś przyjmuje ona rozmaite formy pomocy, które szeroko określa się mianem wolontariatu.

Kościół poprzez konkretne dzieła miłosierdzia, jako wspólnota wierzących, przychodząc z pomocą 
drugiemu człowiekowi staje się świadkiem nadziei i wypełnia Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! 
Świetlanym przykładem jest beatyfikowana Matka Elżbieta Róża Czacka założycielka Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Gdy w wieku 22 lat straciła wzrok, nie skupiła się na swoim 
cierpieniu, ale zaczęła się uczyć żyć jako osoba niewidoma i poświęciła się innym niewidomym, poma-
gając im na duszy i ciele. Wraz z Prymasem Tysiąclecia – bł. kard. Stefanem Wyszyńskim, związanym 
z ośrodkiem w Laskach, pokazują, że w każdych okolicznościach można odkryć bliskość Boga.

II. Przyszłość budowana na fundamencie Ewangelii

Współcześnie również zagrożenia o charakterze globalnym takie jak konflikty zbrojne, zanie-
czyszczenie środowiska, demoralizacja czy niewłaściwe wykorzystanie zdobyczy techniki są źró-
dłem lęku i strachu. Reakcją na nie bywa obojętność, postawa rezygnacji w obliczu życiowych 
zobowiązań oraz ucieczka w wirtualny świat, a nierzadko także w przemoc i używki. Szczególnie 
niebezpieczne jest to w przypadku ludzi młodych, którzy mogą utracić właściwe ich wiekowi po-
stawy – wierności ideałom, bezinteresowności, otwartości i zaufania.

Wobec tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości człowiek poszukuje fundamentu, na którym 
mógłby oprzeć swoje życie. Św. Jan Paweł II wskazuje tu jednoznacznie na Jezusa. «Nie lękajcie się 
otworzyć serca Chrystusowi» pozwólcie Mu wejść do swojego życia aby (…) osoby, rodziny, naro-
dy idąc wiernie za Jezusem Chrystusem odnalazły prawdziwy sens swego życia, oddały się na służbę 
bliźnim, przemieniały relacje rodzinne, ekonomiczne i społeczne, co z pewnością okaże się dobrodziej-
stwem dla ojczyzny i dla społeczeństwa (Hawana, 21 stycznia 1998 r.). Budowanie przyszłości na Chry-
stusie oznacza kierowanie się w podejmowaniu codziennych decyzji zasadami Ewangelii. Wierność im 
mamy okazać także w obliczu niezrozumienia, a nawet odrzucenia ze strony innych ludzi.

Niedościgłym wzorem zaufania Bogu i wierności Jego woli jest dla nas Maryja. U Niej szukali na-
dziei i Jej orędownictwa przyzywali św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński. Matce Odkupiciela 
zawierzali swoje życie i posługę w dramatycznym dla Kościoła i Ojczyny czasie. Dzięki temu zacho-
wali jedność, pomimo wrogich prób rozbicia Kościoła. Maryja przypomina, aby nie tracić nadziei, 
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nawet wówczas, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam. Bóg nigdy nie wypuszcza nas ze 
swoich dłoni i jeżeli Mu zaufamy przeprowadzi nas przez najtrudniejsze doświadczenia.

III. Nieuzasadniony lęk przed Bogiem

Człowiek jednak paradoksalnie przeżywa również lęk wobec Boga obawiając się, że zostanie 
mu odebrana wolność poprzez narzucenie mu przykazań i wymagań, które niesie ze sobą Ewan-
gelia. Chrystus nigdy nie ukrywał przed swoimi słuchaczami, że stawia im wysokie wymagania. 
Jednak w wezwaniu Nie lękajcie się ukazuje, że nie są one ponad możliwości człowieka. Gdy po-
dejmuje je w duchu wiary w Boga odnajduje siłę do tego, aby im sprostać. Co więcej odkrywa, że 
dopiero wtedy, gdy żyje Ewangelią jest prawdziwie wolny.

Dlatego aktualne pozostaje wezwanie do ewangelizacji św. Jana Pawła II: Nie lękajcie się za-
proponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą od-
powiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem czło-
wiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa! (Orędzie 
na VI ŚDM). W tym kontekście tak ważne jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu 
przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi 
ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub 
nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu negatywnych głosów, nawet w środowisku 
Kościoła, stanowczo chcemy podkreślić wartość nauczania religii w szkole, które dzięki Janowi 
Pawłowi II znalazło na powrót swoje miejsce w placówkach oświatowych w 1990 r. Równolegle 
należy budować katechezę parafialną, która uzupełnia szkolne lekcje religii zwłaszcza w wymiarze 
mistagogicznym. Młodzież jest tego warta!

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

Szczególnym znakiem nadziei dla wielu młodych ludzi w naszej Ojczyźnie jest Fundacja „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia”. Co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów 
i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. Niebagatelny 
wpływ na nasze wzrastanie miała Fundacja – przyznają Kinga i Przemek, absolwenci programu, 
a przede wszystkim szczęśliwi małżonkowie i rodzice – towarzyszyła nam od lat nastoletnich i za-
pewniała nie tylko środowisko bogate duchowo, wsparcie materialne, lecz przede wszystkim do-
brych ludzi. Dziś tworzymy rodzinę, która będzie przekazywała kolejnym pokoleniom wartości, 
które wynieśliśmy z Fundacji – wiarę, nadzieję i miłość. 

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy 
mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 21 lat przez nas wszyst-
kich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Dziś, w obliczu trudności finansowych 
wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić na-
dzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla 
dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobi-
stych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XXI Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego bło-
gosławieństwa. Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Kalwaria Zebrzydowska, 12 czerwca 2021 r.

List należy odczytać w niedzielę, 3 października 2021 r.
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Połączyła ich świętość
List z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego  

i M. Elżbiety Róży Czackiej (25.08.2021)

1. Effatha – otwórz się

Usłyszeliśmy przed chwilą ważne słowa: Effatha – otwórz się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja 
jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która 
niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych doświad-
czeń może przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której mo-
żemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności.

Za tydzień będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Bóg 
mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę i z odwagą podjęli swoje 
powołanie, służąc innym. 

2. Bóg prowadzi różnymi drogami 

Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi – dziś Ukraina – 22 paź-
dziernika 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. Jej stryj, Włodzimierz, był kardynałem i bli-
skim współpracownikiem papieży. Róża otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie. W wieku 
22 lat straciła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, która nie umiała przyjąć jej 
niepełnosprawności. Jak zaakceptować to, na co nie potrafili się zgodzić nawet najbliżsi? Po trzech 
dniach modlitwy i rozmyślania Róża zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu ufała i na 
siebie. Na szczęście posłuchała rady doktora Gepnera, który powiedział jej prawdę: Wzrok jest na 
zawsze stracony, ale zarazem wskazał jej drogę mówiąc, że nikt do tej pory w Polsce nie zajął się 
niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała wskazówkę na przyszłość. Postanowiła stworzyć insty-
tucję, w której niewidomi będą się kształcić i przygotowywać do samodzielnego życia. Po latach 
napisała: Tak jak doktor Gepner był moim wielkim dobroczyńcą, tak moim największym szczęściem 
jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by ze mnie było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje ży-
cie, życie bez niego? Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg mógł wybudować piękny dom. Nada-
no mu nazwę: Dzieło Lasek lub też Triuno – na cześć Trójcy Przenajświętszej. A dewizą tego Dzieła 
było: niewidomy człowiekiem użytecznym. Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, 
a nie tylko dla niewidomych. Matka Czacka chciała, aby przygotowujący się do samodzielnego 
życia niewidomi zrozumieli, że mogą być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty.

To nowe, rewolucyjne odkrycie, które Matka Elżbieta zawdzięczała własnej niesprawności, było 
elementarnie proste, bo odwoływało się do nauki Krzyża. Zmagając się ze swoim kalectwem i py-
tając, jak własną biedę przekształcić w źródło pomocy dla innych, żyjących w trudniejszej sytuacji, 
zrozumiała, że cierpienie może stać się uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem i dotarcia 
do prawdy, którą trudno dostrzec ludziom fizycznie sprawnym i zaaferowanym problemami dnia co-
dziennego. Z pełną jasnością widziała, że najbardziej zbliżamy się do Boga, kiedy jesteśmy blisko 
człowieka, który cierpi i jest w potrzebie. Podstawowe zadanie polega na tym, aby usłyszeć głos 
ludzi, których zagłusza cierpienie i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń, w której człowiek znajdzie 
spokój i miejsce do refleksji, a z czasem też drogę, która prowadzi do Boga. I Laski stały się takim 
miejscem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielności, znaleźli miejsce poszu-
kujący Boga i sensu życia. Byli to ludzie z różnych środowisk społecznych i politycznych. To dzięki 
Matce i ks. Korniłowiczowi – ojcu duchowemu Dzieła – mogli się czuć w Laskach, jak w domu. Mo-
gli tam zobaczyć, jak owocuje Ewangelia wcielona w życie i jak wygląda współpraca niewidomych, 
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sióstr, świeckich i księży. Wcielona w życie Ewangelia przygotowuje miejsce, w którym jest możliwe 
podejmowanie wspólnych zadań, przezwyciężanie niezdrowych ambicji i nieporozumień.

Z takim ewangelicznym Kościołem spotkał się w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński i z ogrom-
nym przejęciem pisał o tym do Matki Czackiej: Uderzyło mnie to, że ludzie Matki mają ten jakiś 
szczególny wzrok. Oni patrzą z pogodnym bohaterstwem. W takie chrześcijaństwo ksiądz Wyszyń-
ski wpisał swoje kapłaństwo.

Przyszły prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza. W kraju zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze pod zaborami, małego 
Stefana – podobnie jak młodą Różę – rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Matki 
Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Włocławku okazało się, że jest chory na 
ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on sam, jak i jego przełożeni bali 
się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modlił się do Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu 
łaskę święceń i aby mógł odprawić przynajmniej kilka Mszy Świętych. Cierpienie, którego doświadczył 
w czasie seminarium, nauczyło go, jak sam powie, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka.

W czasie studiów seminaryjnych spotkał księdza Władysława Korniłowicza, o którym powie-
dział, że wywarł on ogromny wpływ na całe jego życie duchowe i kapłańskie. Ta znajomość, która 
podczas studiów na KUL-u przerodziła się w głęboką przyjaźń, przetrwała aż do śmierci księdza 
Korniłowicza. Na ukształtowanie osobowości i formacji społecznej księdza Wyszyńskiego duży 
wpływ mieli także wybitni księża społecznicy: ks. Antoni Szymański – rektor KUL, O. Jacek Wo-
roniecki – wybitny tomista i pedagog oraz ks. Antoni Bogdański – naczelny kapelan harcerstwa. 
Dlatego nauczanie społeczne Kościoła traktował jako ważną część misji ewangelizacyjnej.

Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 r. w katedrze włocławskiej. W czasie 
studiów w Lublinie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. 
W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listo-
pada 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. 27 listopada 1952 r. 
został mianowany kardynałem. Niestety ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły zgody na 
jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym miał odebrać kapelusz kardynalski. Mógł to uczy-
nić dopiero 6 maja 1957 roku.

Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z matką Czacką miało miejsce w lipcu 1926 roku 
w Laskach, gdzie przyjechał na zaproszenie księdza Korniłowicza. Zapoczątkowana wtedy przy-
jaźń z Dziełem Niewidomych i jego założycielami przetrwała aż do końca dni wielkiego Pryma-
sa. Jego relacje z matką Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. Po wybuchu wojny 
ksiądz Wyszyński musiał opuścić Włocławek, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Ukrywał się 
najpierw u rodziny we Wrociszewie, później w Żułowie i Kozłówce na Lubelszczyźnie. W czerwcu 
1942 roku przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, jako kapelan sióstr, opiekun niewido-
mych, a także jako kapelan Armii Krajowej i duszpasterz okolicznej ludności.

O wielkim wpływie, jaki matka Czacka wywarła na jego życie, najlepiej świadczy kazanie, któ-
re wygłosił w czasie jej pogrzebu, 19 maja 1961 r. w Laskach: W tej chwili moim obowiązkiem jest 
stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej 
odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia Matki naszej, Matki naszych serc (…), czerpali-
śmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca. 

Po śmierci Matki ksiądz Prymas często wracał do grobów założycieli Dzieła. Przed wyjazdem 
do Rzymu na sesje soborowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, nie-
postrzeżenie i bez zapowiadania się, chociaż na chwilę przyjeżdżał do Lasek, aby tam się modlić. 
Co roku, z wyjątkiem uwięzienia czy choroby, po wielkoczwartkowym Mandatum w archikatedrze, 
jechał do Lasek, by tam razem z niewidomymi, siostrami i świeckimi pracownikami Dzieła trwać 
na adoracji i napełniać się mocą płynącą z paschalnego krzyża światła i zwycięstwa Chrystusowej 
miłości, aby potem mieć ją dla każdego.

Wiemy, że o księdzu Prymasie napisano ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia i ka-
zania, powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu, wiel-
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kim mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako człowiek 
walki z komunizmem. Ale to, co było jego priorytetem, podobnie jak u Matki Czackiej, to troska 
i walka o człowieka, o jego wolność, po to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, 
mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i przebaczenia. Dlatego tak bardzo trosz-
czył się zarówno o wolność jak i świętość Kościoła i o dobro wspólne Ojczyzny, rozumiane jako 
respektowanie praw każdego Polaka i ułatwianie mu wykonywania obowiązków.

Szczególnie ważny etap w jego życiowej misji rozpoczął się wraz z nominacją na arcybiskupa 
metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdy wziął na siebie odpowie-
dzialność za dwie archidiecezje i cały Kościół w Polsce. W konfrontacji z totalitarnym systemem 
komunistycznym z jednej strony wzywał do włączenia się Polaków w odbudowę zrujnowanego przez 
wojnę kraju, a z drugiej napominał rządzących, by respektowali prawa człowieka. Odznaczał się cnotą 
męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań Kościoła – wypo-
wiedział władzom komunistycznym zdecydowane: „Non possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu 
w kościele św. Anny został aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe 
dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie – skąd czerpał do tego 
siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski. Całkowicie zjednoczony z Bogiem, 
nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrzeby 
innych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był niezwykły 
swą miłością przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych krzywd – jak 
sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej 
posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i domagał się swoich praw, z drugiej zaś 
stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako szczególny dar Boga, który przygotowuje go na później-
szą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania 
człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mówił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy 
z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie 
duszy, czuję Ciebie (…). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie.

3. Świętość nie jest luksusem

Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, zauważamy, że są tam osoby róż-
nych stanów, powołań i zawodów: osoby świeckie, konsekrowane i księża. Gdybyśmy mieli szukać 
wspólnego mianownika, to można powiedzieć, że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją wypełniać 
w sytuacjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w życiu m. Elżbiety Czackiej i ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski w cierpiącym człowie-
ku i sakramentach Kościoła, to dwa filary wiary, która pomaga rozpoznać wyzwania, jakie niesie 
powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory 
kleryk. Do tego trudne czasy, w jakich przyszło im żyć – odbudowywania niepodległej ojczyzny, 
później lata okupacji i coraz bardziej agresywnego komunizmu. Można było się załamać i zwątpić, 
ale dzięki temu, że potrafili zaufać Ewangelii, każde z nich na swoją miarę umiało podejmować 
stojące przed nimi zadania, torować nowe drogi i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele 
w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe życie oddali Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: 
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu 
i człowiekowi tak, jak Maryja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bożej 8 grudnia 
1921 roku, mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za moją Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas, uwię-
ziony w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. mówił: Tobie poświęcam ciało i duszę moją (…) 
wszystko, czym jestem i co posiadam.
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Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa 
księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam zosta-
wili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba.

Poprzez wyniesienie sług Bożych do chwały ołtarzy poznajemy ich na nowo w tajemnicy świę-
tych obcowania. Niech pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w podejmowaniu 
aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła Chrystusowego w Polsce.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych,

Jasna Góra-Częstochowa, 25 sierpnia 2021 r.

List należy odczytać w niedzielę, 5 września 2021 r.

Synod, czyli nasza wspólna droga
List w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów (7.10.2021) 

Drogie Siostry, drodzy Bracia,
„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako 

okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tyl-
ko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus 
przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub 
próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to obu-
rzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie 
dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak sły-
szeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wy-
znawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy 
dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje 
życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie 
zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamknię-
tego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych 
wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, 
walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza Ewangelia 
dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, bo przecież misja 
Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego tchnienie może nas doprowa-
dzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach 
rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od wła-
snych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami?

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

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Bisku-
pów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, 
którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby 
podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków na-
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stępcy Apostołów – biskupi – gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża wzglę-
dem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji.

Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tyl-
ko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy 
przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Cia-
łem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są 
współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace 
potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynen-
talna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego 
rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

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

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

Ten ideał nie jest łatwy do osiągnięcia. W Kościele istnieją – także na mocy prawa – struktury 
synodalnego rozeznania, jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady pre-
zbiterów. Niestety nie zawsze i nie wszędzie są one rzeczywistym doświadczeniem wspólnotowej 
drogi rozeznania świeckich i duchownych, przełożonych i podwładnych. Nie zawsze i nie wszędzie 
w Kościele szuka się głosów z peryferii. Nie zawsze i nie wszędzie wysłuchuje się z miłością i sza-
cunkiem ludzi zranionych, odrzucanych, mało znaczących w oczach świata. Proponowany przez 
Papieża rachunek sumienia z synodalności może nam pomóc w zmierzeniu się z tymi problemami. 
Ale pomoże tylko wtedy, gdy spróbujemy w naszych wspólnotach – od najmniejszych po najwięk-
sze – szczerze porozmawiać. Tam, gdzie zaufanie zostało z jakiegoś powodu nadszarpnięte, będzie 
to bardzo trudne. Nie ma jednak lepszego sposobu na odbudowę zaufania, jak spotkanie, bycie 
razem, cierpliwy dialog, któremu towarzyszy świadomość Bożej obecności.

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

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

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

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

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

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

Warszawa, dnia 7 października 2021 r.

List do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 17 października 2021 r.
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5. Korespondencja Konferencji Episkopatu Polski (wybór)
Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 

dla bp. Marka Solarczyka, nowego biskupa diecezji radomskiej (5.01.2021)

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Z wielką radością przyjąłem wczorajszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, w którym 

przekazano, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję nowym Biskupem Radomskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi, z tej okazji, 

jak najserdeczniejsze życzenia.
W soborowym dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele czytamy „Chrystus bo-

wiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświę-
cali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego 
stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”.

Życzę więc Księdzu Biskupowi, aby pasterskie doświadczenie, zdobyte w diecezji warszaw-
sko-praskiej, wykorzystał Ekscelencja dla owocnej posługi jako biskup diecezji radomskiej, będąc 
odważnym nauczycielem wiary, roztropnym przewodnikiem wspólnoty Ludu Bożego oraz gorli-
wym kapłanem, w wypełnianiu misji uświęcania powierzonego sobie Kościoła.

Niech bliskość wobec samotnych i odrzuconych, miłosierdzie wobec błądzących, współczucie 
wobec cierpiących, a jednocześnie prawda wobec zakłamania, sprawiedliwość wobec niegodzi-
wości i wreszcie miłość wobec egoizmu świata towarzyszą Księdzu Biskupowi w pełnieniu misji, 
zleconej przez Ducha Świętego.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Jasnogórskiej Królowej Polski, przesyłając brater-
skie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Życzenia bożonarodzeniowe abp. Stanisława Gądeckiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dla grekokatolików (5.01.2021)

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,
Na ręce Waszej Ekscelencji jako metropolity przemysko-warszawskiego Kościoła greckokato-

lickiego w Polsce chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia wszystkim wiernym, którzy już 
za dwa dni tj. 7 stycznia obchodzić będą uroczystość Bożego Narodzenia.
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Tegoroczne świętowanie – choć przypada w trudnym czasie pandemii – jest wyjątkowe dla 
grekokatolików w naszej ojczyźnie, w związku z decyzją Ojca Świętego Franciszka o nowym po-
dziale terytorialnym Kościoła greckokatolickiego w Polsce, a w tym, w związku ze stworzeniem 
nowej eparchii olsztyńsko-gdańskiej oraz z mianowaniem jej pierwszego biskupa. Życzę więc, aby 
prawda o narodzinach Bożego Syna jeszcze skuteczniej kształtowała serca wiernych, docierając 
z łatwością – wraz z pasterskim nauczaniem – do jak najszerszego grona grekokatolików w Polsce.

Jak każda noc jest zapowiedzią dnia, a bóle rodzenia są zapowiedzią życia chciałbym życzyć, 
aby wszelkie trudności i smutki dnia codziennego – mocą Nowonarodzonego Chrystusa – były 
zapowiedzią radości i pokoju. Moje serdeczne życzenia kieruję do wszystkich grekokatolików 
w Polsce, ale w sposób szczególny swoją myślą obejmuję Ukraińców, którzy w tym roku z dala od 
ojczyzny, z dala od swoich rodzin będą obchodzić zbliżające się Święta. Ufam, że w ten Bożena-
rodzeniowy czas nikt nie zostanie sam, a wzajemna życzliwość i serdeczność między nami będą 
przykładem chrześcijańskiej miłości i jedności wierzących.

Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego Wam towarzyszy!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski
Administrator Apostolski Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Życzenia bożonarodzeniowe abp. Stanisława Gądeckiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dla prawosławnych (5.01.2021)

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.
Eminencjo,
Wielce Błogosławiony Metropolito Sawo,
Kościół prawosławny rozpoczyna jutro wieczorem obchód Świąt Bożego Narodzenia.
Z tej okazji, na ręce Waszej Eminencji jako Metropolity Warszawskiego i całej Polski, chciał-

bym złożyć serdeczne życzenia wszystkim wyznawcom prawosławia w Polsce ze strony wiernych 
i pasterz Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie.

Już od dwóch tysiącleci rozlega się wołanie anioła, który skromnym pasterzom w Betlejem 
obwieścił przyjście oczekiwanego od pokoleń Mesjasza, którym jest narodzony z Dziewicy Maryi 
Jezus Chrystus. Wołanie anioła to zapowiedź ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, zwycięstwa ży-
cia, prawdy, pokoju, światłości i nadziei. Życzę więc aby Bożonarodzeniowa tajemnica na nowo 
rozbrzmiała w życiu Waszej Eminencji, jak również w życiu wszystkich wiernych Kościoła pra-
wosławnego w Polsce. Niech w trudnym czasie niepewności, ograniczeń i smutku, wynikających 
z trwającej pandemii, celebracja świętych tajemnic Bożego Narodzenia napełni niegasnącym poko-
jem i nadzieją bez granic.
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Obejmuję serdeczną pamięcią prawosławne rodziny, osoby samotne, zwłaszcza starszych i cier-
piących, powierzając wszystkich wstawiennictwu Bogarodzicy Dziewicy Maryi.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony Sawa
Metropolita Warszawski całej Polski

Podziękowania abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski dla ks. Tomasza Atłasa, Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych 

w latach 2011-2021 (14.01.2021)

Warszawa, dnia 14 stycznia 2021 r.
Czcigodny Księże Prałacie,
„Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze, według 

planu Ojca, z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. Tak rozumiane zaanga-
żowanie misyjne jest fundamentalne dla wspólnoty chrześcijańskiej (…). Misja, jako dzieło Boże 
w ludzkiej historii, nie jest zwykłym narzędziem, ale wydarzeniem, które oddaje wszystkich do 
dyspozycji Ewangelii i Ducha Świętego”.

Pierwsze zdania Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych przypominają o jednej z fundamental-
nych charakterystyk wspólnoty wierzących i zarazem każdego człowieka wierzącego – misyjność. 
Uczeń Chrystusa jest tym, który nie zatrzymuje dla siebie przesłania Ewangelii, ale z radością pra-
gnie dzielić się nim z wszystkimi. To nie tylko obowiązek, to zaszczyt. Dzielić się Ewangelią nie 
znaczy po prostu dzielić się „czymś”. To znaczy się dzielić się „Kimś” – to znaczy samym Chry-
stusem. Choć wydawałoby się, że to prawda oczywista, dla wielu wierzących działalność misyjna 
to nie ich „sprawa”.

Właśnie dlatego powstały Papieskie Dzieła Misyjne, aby uświadamiać że nie ma ducha chrze-
ścijaństwa bez ducha misyjności; aby służyć formacji misyjnej Ludu Wierzącego, i aby zapalać 
w nim pragnienie głoszenia Słowa po krańce ziemi. Dokonuje się to w ramach struktur PDM, czy-
li Papieskiego Dzieł Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Papieskiej Unii Misyjnej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym jak najserdeczniej podziękować Księdzu 
Prałatowi za wieloletnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i za zaanga-
żowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości misyjnej w Kościele 
w Polsce. Wieloletnia posługa Księdza Prałata nie tylko wpisuje się w merytoryczną i pełną odda-
nia pracę Księdza poprzedników, ale zostawia swój charakterystyczny rys – pracowitość i pogodę 
ducha. Obok cnoty wiary to dwie niezbędne cechy każdego chrześcijanina, a zwłaszcza misjonarza: 
pracowitość i pogoda ducha.

Ufam, że następca Księdza Prałata wpisze się w to ważne dzieło Kościoła Powszechnego, 
z równie wielką miłością do Kościoła, zaangażowaniem i profesjonalizmem.
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Na wykonywanie kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego, z serca błogosławię.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Czcigodny
Ks. dr Tomasz Atłas
Dyrektor Krajowy
Papieskich Dzieł Misyjnych w latach 2011 – 2021

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
do kard. Vincenta Nicholsa, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, 
o podjęcie starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth (19.01.2021)

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,
W ostatnich dniach opina publiczna w Polsce została wstrząśniętą decyzją brytyjskiego sądu 

o zaprzestaniu podawania pożywienia i wody Polakowi, który trafił do szpitala w Plymouth z ura-
zem mózgu. De facto, został on skazany na śmierć przez zagłodzenie.

Z decyzją zgodziły się żona i dzieci mężczyzny, mieszkający w Anglii. Przeciwne są jednak 
matka i siostra, mieszkające w Polsce oraz druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica, mieszkające 
w Anglii. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu kilkukrotnie nie przyjął ich skargi, co 
pozwoliło szpitalowi na kontynuację procedury pozbawienia życia chorego.

Władze naszego kraju zapewniły, że pokryją koszty leczenia i transportu. Sąd brytyjski nie wy-
raża zgody na transport chorego, ponieważ podróż może zagrażać jego życiu.

Św. Jan Paweł II w Evangelium Vitae pisał „można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych 
przeciw bezsilnym: życie, które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawa-
ne za bezużyteczne lub traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne 
sposoby. Człowiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub – po prostu – samą swoją obec-
nością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, 
bywa postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy wyeliminować. 
Powstaje w ten sposób swoisty „spisek przeciw życiu”. Wciąga on nie tylko pojedyncze osoby 
w ich relacjach indywidualnych, rodzinnych i społecznych, ale sięga daleko szerzej i zyskuje wy-
miar globalny, naruszając i niszcząc relacje łączące narody i państw” (EV, 12).

Zwracam się do Waszej Eminencji – jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Wa-
lii – z prośbą o pomoc w tej trudnej sytuacji i podjęcie starań w celu ratowania życia naszego rodaka.

Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Eminencja
Kardynał Vincent Nichols
Przewodniczący Konferencji Anglii i Walii
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
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Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
po śmierci ks. Artura Godnarskiego, sekretarza Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Nowej Ewangelizacji (21.01.2021)

Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 r.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia wszystkim, których 
zasmuciło odejście śp. księdza Artura Godnarskiego – prezbitera, niestrudzonego i charyzmatycz-
nego ewangelizatora, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Tymoteusza, członka Stowarzy-
szenia Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji, założyciela i przewodniczącego Katolickiego 
Stowarzyszenia w służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza, koordynatora ogól-
nopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, sekretarza zespołu naszej konferencji 
episkopatu do spraw nowej ewangelizacji, sługi Słowa i sakramentów.

Obejmuję swoją modlitwą wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowych, a zwłaszcza 
rodzinę, przyjaciół, współpracowników, wszystkich braci i siostry w Chrystusie, na których drodze 
Bóg postawił osobę śp. księdza Artura.

Zmarły kapłan zawierzył całego siebie Słowu – to jest Chrystusowi. Słowu, które codziennie 
dawało mu życie, które go prowadziło i umacniało; Słowu, które było dla niego mocą i warow-
nią, i ocaleniem, i skałą schronienia (por. Ps 31); Słowu, które go pokochało miłością odwieczną 
i Słowu, które on sam – dzięki łasce – pokochał miłością niepodzielną w przyjętym sakramencie 
święceń; Słowu, którego nie mógł nie głosić.

Zasmuceni, ale pełni nadziei, chcemy dzisiaj jeszcze mocniej wsłuchać się w to Słowo i jeszcze 
raz temu Słowu uwierzyć:

«Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności» (Księga Mądrości 3,2-4)
Odpoczywaj w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
dla bp. Arkadiusza Trochanowskiego, pierwszego ordynariusza eparchii olsztyńsko-gdańskiej  

(22.01.2021)

Warszawa, dnia 22 stycznia 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Arkadiuszu,
Dzisiejsza, podniosła uroczystość jest radością całego Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Pol-

sce i na Ukrainie. Wynika ona zarówno z faktu święceń biskupich Waszej Ekscelencji, jak również 
z powodu ingresu do katedry nowej diecezji greckokatolickiej w Polsce – olsztyńsko-gdańskiej, 
ustanowionej z woli Ojca Świętego Franciszka dnia 25 listopada ubiegłego roku.

Z powodu trwającej pandemii i obostrzeń sanitarnych nie mogłem przybyć na dzisiejsze uro-
czystości osobiście, dlatego w tej formie – w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – chciałbym 
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przekazać życzenia Księdzu Biskupowi, a jednocześnie serdecznie pozdrowić wszystkich uczestni-
ków dzisiejszej celebracji. Swoją serdeczną myślą obejmuję Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa 
Światosława Szewczuka Metropolitę Kijowsko-Halickiego i zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła 
grecko-katolickiego. Słowa pozdrowienia kieruję do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Euge-
niusza Popowicza metropolity przemysko-warszawskiego oraz Jego Ekscelencji Księdza Bisku-
pa Włodzimierza Juszczaka biskupa eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Pozdrawiam metropolitę 
warmińsko-mazurskiego Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, wszystkich 
braci w biskupstwie, kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich.

Podczas uroczystości sakry biskupiej 6 stycznia 2012 roku w bazylice watykańskiej, papież Bene-
dykt XVI wypowiedział słowa, które chciałbym, aby stały się kanwą życzeń dla Waszej Ekscelencji. 
Mówił wtedy: „biskup musi być człowiekiem o czujnym sercu, który postrzega cichą mowę Boga i po-
trafi odróżniać to, co prawdziwe, od tego, co pozorne. Biskup musi być pełen odwagi i pokory, tym, któ-
ry nie zastanawia się, co mówi o nim dominująca opinia, ale kształtuje swoje kryterium miary na wzór 
Bożej prawdy i dla niej się angażuje «w porę i nie w porę». Musi być w stanie iść przodem i pokazywać 
drogę (…) Musi odpowiedzieć na niepokój Boga o człowieka i zanieść samego Boga do ludzi”.

Słowa te w sposób szczególny brzmią dzisiaj, gdy celebrujemy święcenia i ingres pierwszego 
biskupa nowopowstałej diecezji.

Życzę więc Waszej Ekscelencji serca czujnego, które będzie zawsze prowadziło – powierzony 
swojej pasterskiej pieczy Lud Boży – ku Prawdzie, którą jest Chrystus. Życzę pasterskiej odwagi 
i pokory. Pierwsza bierze się ze świadomości, że Pan jest zawsze z tymi, których wybiera i powołu-
je. Druga ze świadomości, że nie rozpoczyna się pracy na nowo, ale wchodzi w chwalebną historię 
pastoralnego zaangażowania pokoleń duszpasterzy, którzy w ludzkich sercach zasiali ziarno wiary, 
troszcząc się o jego rozwój i wzrost. Niech odwaga pomoże w przecieraniu szlaków duszpasterskie-
go i administracyjnego rozwoju diecezji, pokora – niech każe zawsze patrzeć w górę, skąd płyną 
dary, potrzebne do wykonywania zadania, zleconego przez Ducha Świętego.

Ponadto, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, już dzisiaj zapraszam Księdza 
Biskupa do udziału w kolejnych zebraniach plenarnych naszego Episkopatu oraz do zaangażowania 
w liczne gremia statutowe KEP.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji, wszystkich duchownych i wiernych nowopowstałej diece-
zji zawierzam Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski
Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Gratulacje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Damiana Bryla, nowego biskupa diecezji kaliskiej (25.01.2021)

Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r.
W Święto Nawrócenia św. Pawła

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia 

z okazji nominacji na biskupa Diecezji Kaliskiej.
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Decyzja Ojca Świętego Franciszka wywołała we mnie radość i smutek jednocześnie. Radość 
– bo Diecezja Kaliska zyskała pasterza mądrego i roztropnego, biskupa o szlachetnym i sprawie-
dliwym sercu, a jednocześnie pełnego zatroskania o człowieka, o Kościół, i o Ewangelię Bożą. 
Człowieka wrażliwego na Boży głos, a przez to wrażliwego na biedę i cierpienie, które we współ-
czesnym świecie przyjmują tak zaskakujące formy. Diecezja Kaliska zyskała biskupa, dla którego 
ważny jest każdy człowiek, a troska o powierzony jego pasterskiej trosce Kościół Boży będzie dla 
niego sprawą podstawową. Człowieka o horyzontach szerokich, który nie zadawala się najprostszy-
mi odpowiedziami, ponieważ potrafi wiedzieć dalej i głębiej.

Z kolei mój smutek wynika z faktu, iż – tym samym – Archidiecezja Poznańska i jej biskup tra-
cą takiego właśnie biskupa pomocniczego. Mam również świadomość, że krzyż pektoralny Księdza 
Biskupa będzie stawał się coraz cięższy.

Przed kilkoma laty, jako motto swego biskupiego posługiwania wybrał Ekscelencja słowa św. 
Pawła z Listu do Koryntian Caritas Christi urget nos – miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 
5,14). Ufam, że dzięki tej właśnie miłości będzie Ksiądz Biskup w stanie każdego dnia, z nową 
nadzieją podejmować zadania, zlecone przez Ducha Świętego.

Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski i Uczennicy Krzyża Chrystusowego życie i posługę Księ-
dza Biskupa powierzam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Damian Bryl
Biskup Kaliski Nominat

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
na uroczystości pogrzebowe bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza (26.01.2021)

Warszawa, dnia 26 stycznia 2021 r.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski raz jeszcze składam wyrazy współczucia wszystkim, 
których zasmuciła śmierć biskupa Adama Dyczkowskiego emerytowanego biskupa diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej i biskupa Antoniego Stankiewicza dziekana Trybunału Roty Rzymskiej 
w latach 2004-2012.

Modlitwą obejmuję uczestników dzisiejszej liturgii żałobnej, zapewniając wszystkich o mojej 
duchowej bliskości.

Kościół w Polsce dziękuje Bogu za życie wielkich pasterzy, którzy na dwa różne sposoby po-
święcili swoje życie tej samej służbie Chrystusowi i Ludowi Bożemu. Towarzyszymy dziś w ostat-
niej, ziemskiej drodze pasterzom, którzy miłością, ofiarą i poświęceniem, kompetencją oraz wy-
trwała pracą budowali przez dziesięciolecia Kościół Boży.

Biskup Adam Dyczkowski jako kapłan, teolog i filozof, wykładowca metafizyki, kosmologii 
i teodycei, od 1978 roku jako biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, od 1992 roku biskup 
pomocniczy diecezji legnickiej, od 1993 roku biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, prze-
wodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, wiceprze-
wodniczącym Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członek Komisji KEP ds. Trzeź-
wości oraz Komisji KEP ds. Zakonnych.
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Biskup Antoni Stankiewicz jako jeden z najwybitniejszych kanonistów na świecie, doktor oboj-
ga praw, absolwent prawa i teologii pastoralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzy-
mie, absolwent Studium Rotalnego, oraz podyplomowego studium języka łacińskiego na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1969 roku pracownik kancelarii Trybunału Roty Rzymskiej, od 
2004 roku dziekan tegoż Trybunału. Ponadto, konsultor Kongregacji ds. Duchowieństwa, członek 
Komisji dla Adwokatów, sędzia Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członek Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, członek Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz przewod-
niczący Komisji Dyscyplinarnej Państwa Watykańskiego.

Dziś, w majestacie tego, który jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą, wracamy myślą do słów 
Chrystusa Pana, zapisanych przez ewangelistę Mateusza: „Dobrze, sługo dobry i wierny! W małej 
rzeczy byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana” (Mt 25,21). Ufa-
my, że zmarli Księża Biskupi te właśnie słowa usłyszeli, idąc na spotkanie przychodzącego Pana.

Niech odpoczywają w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Marka Solarczyka z okazji ingresu do katedry radomskiej (27.01.2021)

Warszawa, dnia 27 stycznia 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia 

z okazji dzisiejszego ingresu do katedry radomskiej.
Ogarniam serdeczną myślą i modlitwą Waszą Ekscelencję, braci w biskupstwie i prezbiteracie, oso-

by życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich – uczestników dzisiejszej uroczystości.
W Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores czytamy: «Niektóre 

z obrazów przedstawiających biskupa, zaczerpnięte z Pisma Świętego i Tradycji Kościoła, takie 
jak: pasterz, rybak, ojciec, brat, przyjaciel, przynoszący pocieszenie, sługa, nauczyciel, człowiek 
mężny, sacramentum bonitatis, odsyłają do Jezusa Chrystusa i ukazują biskupa jako człowieka wia-
ry i roztropności, nadziei i prawdziwego zaangażowania, łagodności i komunii». Wszystkim tym 
cechom dał Ksiądz Biskup wyraz jako biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Wraz z papieską nominacją, Duch Święty postawił Ekscelencję w sytuacji nowej, bardziej wy-
magającej – jako biskupa umiłowanego Kościoła Radomskiego, który – jak wszystkie inne Kościo-
ły lokalne – nie należy do nikogo innego, jak tylko do Chrystusa Najwyższego Kapłana.

Życzę więc, aby prócz wymienionych wyżej obrazów biskupiej posługi, towarzyszyły Ekscelencji 
jeszcze trzy inne, nierozerwalnie związane właśnie z Chrystusem Najwyższym Kapłanem, a mia-
nowicie: servus, sacerdos i hostia. Życie biskupa diecezjalnego, wraz z przyjęciem pełnej odpowie-
dzialności pasterskiej za Lud Boży, musi być życiem sługi, który nie przyszedł, aby mu służono lecz 
aby służyć, wydając jednocześnie własne życie, aby inni mieli je w obfitości. Święty Jan Paweł II, 
na miesiąc przed swoją śmiercią, będąc jeszcze w Poliklinice Gemelli pisał, że kapłan wypowiadając 
słowa – bierzecie i jedzcie (…), bierzcie i pijcie (…), to jest Ciało moje za Was wydane, to jest Krew 
moja za Was wylana – wypowiada je nie tylko w odniesieniu do świętych postaci Ciała i Krwi Pań-
skiej, ale również w odniesieniu do siebie samego, do własnego ciała, własnej krwi i własnego życia.

Niechże Ksiądz Biskup, jako sacerdos i hostia, a przy tym sługa i współpracownik Ducha Świę-
tego wypowiada je każdego dnia w odniesieniu do własnego życia, kierując je do swoich diecezjan: 
bierzcie i jedzcie to jest ciało moje, bierzecie i pijcie to jest krew moja, za was wylana.
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Zapewniając Księdza Biskupa o modlitwie Kościoła w naszej ojczyźnie, zawierzam Jego życie 
i posługiwanie Jasnogórskiej Królowej Polski. Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Marek Solarczyk
Biskup Radomski

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Roberta Chrząszcza, nowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej 

(5.02.2021)

Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Chciałbym raz jeszcze wyrazić radość z powodu decyzji Ojca Świętego Franciszka, który mia-

nował Waszą Ekscelencję Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. W imieniu Konfe-
rencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Metropolitę Kra-
kowskiego Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wszystkich braci w biskup-
stwie i prezbiteracie, diakonów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych świeckich.

Wraz z papieską nominacją został Ksiądz Biskup włączony do kolegium biskupów, którzy – sem-
per cum Petro – od tysiąca pięćdziesięciu lat, począwszy od biskupa poznańskiego Jordana, budują 
Kościół Boży w Polsce, sprawując potrójny munus pasterski: munus docendi, munus sanctificandi 
i munus regendi. «Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali 
wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez da-
nego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami 
i pasterzami» (Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, 3).

Życzę więc Waszej Ekscelencji, aby pełnił Ksiądz Biskup swoje posługiwanie w Archidiecezji Kra-
kowskiej jako nauczyciel wiary, który codziennie słyszy Chrystusowe wezwanie, skierowane najpierw do 
siebie – „wypłyń na głębię!”. Niech kapłańska służba będzie przepełniona miłością oblubieńczą, na wzór 
tej, którą Chrystus umiłował swój Kościół. Niech wreszcie pomoc biskupowi diecezjalnemu w przewo-
dzeniu wspólnocie Ludu Bożego, będzie pełna rady i męstwa, mądrości i roztropności, miłości i ofiary.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Jasnogórskiej Królowej Polski, wstawiennictwu 
św. Jana Pawła II i świętych patronów naszej Ojczyzny.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Robert Józef Chrząszcz
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej
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Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
na uroczystości pogrzebowe s. Maksymiliany Wojnar (23.02.2021)

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito, 
Najdostojniejsi Księża Biskupi, 
Drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, 
Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy uroczystości żałobnych,

z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. siostry Maksymiliany Wojnar – pre-
zentki, absolwentki Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie oraz Wydziału Prawa Kano-
nicznego na kierunku prawo kanoniczno-cywilne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 
1973 roku referenta Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, współpracownika 
kolejnych sekretarzy generalnych Episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego, biskupa Tade-
usza Pieronka i biskupa Piotra Libery, współtwórcy i sekretarza Rady Szkół Katolickich, inicjatorki 
Forum Szkół Katolickich.

„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (…)  
Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie.  

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się  
Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny”.

(Prz 31,10.29-31)

Pierwsze słowa Poematu o dzielnej niewieście, z Księgi Przysłów, w doskonały sposób określają 
osobowość śp. siostry Maksymiliany. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam dzięki Bogu 
Wszechmogącemu za trud jej życia i powołania oraz posługi na rzecz Kościoła, który jest w Polsce.

Zanim Zmarła rozpoczęła w pełni swoje zaangażowanie w ramach Rady Szkół Katolickich, po 
przejściu na emeryturę, przez 33 lata pracowała w Biurze Prawnym Sekretariatu Konferencji Epi-
skopatu Polski od 1973 do 2006 roku.

Był to ważny i trudny czas dla Polski i Kościoła. Czas niepokojów społecznych lat 70., czas 
wyboru Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową, czas stanu wojennego, czas powstania Solidarności, 
czas przemian ustrojowych roku 89, czas ponownego kształtowania relacji państwo-Kościół i czas 
papieskiego pielgrzymowania do Polski. We wszystkich tych wydarzeniach Siostra Maksymiliana 
wiernie towarzyszyła Kościołowi w Polsce w swojej kompetentnej i zdeterminowanej pracy praw-
nej, u boku ówczesnych sekretarzy generalnych KEP.

Z tego okresu godnym odnotowania jest jej działanie na rzecz internowanych działaczy opozycji, 
również w czasie stanu wojenngo. Śp. Siostra Maksymiliana przygotowywała skuteczne interwencje 
dla biskupa Bronisława Dąbrowskiego w reżimowym Urzędzie do Spraw Wyznań. W wiele z tych 
interwencji angażowała się osobiście, okazując swój hart ducha oraz dzielne i szlachetne serce.

W okresie transformacji ustrojowej, Zmarła Prezentka pomagała w uregulowaniu statusu praw-
nego setek dzieł charytatywnych i oświatowych zgromadzeń zakonnych, wcześniej zawłaszczo-
nych przez władze komunistyczne: domów opieki społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, domów 
dziecka, placówek wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych, a później – już w latach 90. – 
ponad 400 przedszkoli katolickich w całej Polsce.

Gdy dziś wielu deprecjonuje obecność i posługę sióstr zakonnych w Kościele, siostra Maksymi-
liana pokazywała jak w tym Kościele i dla tego Kościoła można pięknie żyć, pracować i umierać. 
Jak można go kochać – jako Mistyczne Ciało Chrystusa – oraz z uporem i konsekwencją, mądrością 
i roztropnością przemieniać jego znieważane oblicze.
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„Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (…)  
Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny”.  
(Prz 31,10.31) 

Odpoczywaj w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Gratulacje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla abp. Tadeusza Wojdy SAC (2.03.2021)

Warszawa, dnia 2 marca 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Z radością przyjąłem dzisiejszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją, iż 

Ojciec Święty Franciszek mianował Waszą Ekscelencję Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje 

i życzenia, zapewniając o modlitwie i wsparciu Kościoła, który jest w Polsce.
Jednocześnie pragnę podziękować Księdzu Arcybiskupowi za pełną oddania i miłości, gorliwo-

ści i roztropności posługę pasterską w Archidiecezji Białostockiej, jak i za dotychczasową współ-
pracę w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Mam również nadzieję, że nowe obowiązki pozwo-
lą Waszej Ekscelencji na podjęcie nowych zaangażowań w ramach naszej konferencji episkopatu.

Ufam, że pasterskie doświadczenie, zdobyte w Archidiecezji Białostockiej pomoże Księdzu Arcy-
biskupowi w prowadzeniu Kościoła Gdańskiego ścieżkami Ducha Świętego, zapewniając jego rozwój 
i pomyślność poprzez mądre i roztropne przewodzenie, heroiczne uświęcanie oraz mężne nauczanie.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji, jak również umiłowaną Archidiecezję Gdańską, zawierzam 
świętym patronom naszej ojczyzny oraz wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański

List Konferencji Episkopatu Polski do Papieża Franciszka z okazji 8. rocznicy wyboru 
na Stolicę Piotrową (11.03.2021)

Warszawa, 11 marca 2021 r.
Umiłowany Ojcze Święty!
Zbliżająca się ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas okazją do dziękczynie-

nia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające 
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nadzieję Kościołowi i światu. Przyjmujemy z wdzięcznością ewangeliczne przesłanie, skierowane 
do całej ludzkiej rodziny podczas historycznej wizyty w Iraku.

Dziękujemy za List Apostolski Patris corde, obrazujący miłość i troskę Świętego Józefa okazy-
wane Jezusowi i Jego Matce, będące drogowskazem dla wszystkich wiernych i zobowiązaniem dla 
pasterzy Kościoła. Pragniemy się włączyć w Rok Rodziny zapowiedziany z okazji piątej rocznicy 
Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia, świadomi, że rodzina powinna się znaleźć w centrum za-
angażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła powszechnego, przywoływany przez Waszą Świątobliwość 
w codziennej modlitwie, wyprasza u Bożego Syna zdrowie i potrzebne łaski oraz pomaga szczęśliwie 
rozwiązywać sprawy trudne i budzące niepokój. Niech jak cień Ojca niebieskiego osłania i chroni Wa-
szą Świątobliwość, aby podążając śladami Chrystusa, prowadził nas ku radości Świąt Paschalnych.

Biskupi zgromadzeni na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jego Świątobliwość
Franciszek 
Papież

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla wspólnoty żydowskiej z okazji Świąt Paschy (27.03.2021)

Warszawa, dnia 27 marca 2021 r.
Czcigodny Naczelny Rabinie Polski
wraz ze Wspólnotą Żydów w Polsce,
Pascha – to najważniejsze i najstarsze święto żydowskie obchodzone na pamiątkę ocalenia pier-

worodnych chłopców żydowskich z rąk anioła śmierci, na pamiątkę przejścia przez Morze Czerwo-
ne i wyzwolenia z rąk nieprzyjaciół – jest świętem wolności i nadziei.

W dzisiejszych czasach pandemii także potrzebujemy nadziei na wyzwolenie od niebezpieczeń-
stwa śmierci, które ostatecznie może nam dać sam Bóg miłosierny, o którego zmiłowaniu tak wiele 
mówi hagada paschalna.

Życzę Wam wszystkim, aby to święto inspirowała Was do pogłębiania więzi rodzinnych a także 
z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Abyśmy mogli służyć Bogu w ludziach potrzebujących. Ta służba 
zaś niech udzieli doświadczenia wewnętrznej wolności.

Łączę się w modlitwie ze wszystkimi, którzy tego wieczoru będą odczytywać słowa Psalmu 115:

„Pan o nas pamięta:
niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;
niech błogosławi bojącym się Pana”.

Hag Pesah Sameah!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Szanowny Pan
Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski
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Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
po śmierci abp. Wojciecha Ziemby (22.04.2021)

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci emerytowanego metropolity warmińskiego Księ-
dza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, du-
chowieństwu i wiernym archidiecezji warmińskiej oraz tym wszystkim, którym przyszło korzystać 
z pasterskiego posługiwania zmarłego Arcybiskupa Wojciecha.

Dziękuję Bogu za jego życie i posługę jako kapłana, wykładowcy, rektora Wyższego Semina-
rium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie w latach 1982-1986, biskupa pomocniczego archidie-
cezji warmińskiej, pierwszego biskupa diecezji ełckiej w latach 1992-2000, następnie metropolity 
białostockiego, a od 2006 do 2016 roku metropolity warmińskiego.

Dziękuję Bogu za jego zaangażowanie w ramach gremiów statutowych Konferencji Episkopatu 
Polski jako przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, członek Ko-
misji Misyjnej, Komisji Duszpasterstwa oraz Rady Ekonomicznej KEP.

Miłosierdziu Bożemu polecam śp. Zmarłego ufając, że Chrystus Zmartwychwstały obdarzy go 
życiem wiecznym.

Odpoczywaj w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Krzysztofa Wętkowskiego, nowego biskupa diecezji włocławskiej (27.04.2021)

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Z wielką radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informa-

cją, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję nowym biskupem włocławskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne gratulacje, zapewniając o modli-

twie Kościoła, który jest w Polsce.
Ufam, iż pasterskie doświadczenie, zdobyte w archidiecezji gnieźnieńskiej, zaowocuje wszech-

stronnym rozwojem Kościoła włocławskiego, zwłaszcza jej wiernych i duchowieństwa.
Polecam Waszej Ekscelencji zwłaszcza troskę o powołania kapłańskie i zakonne oraz posługę 

miłosierdzia wobec samotnych, chorych i ubogich. 
Na wykonywanie zadań, zleconych przez Ducha Świętego, z serca błogosławię.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski
Biskup Włocławski Nominat
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Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego po śmierci 
m. Pauliny Słomki ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (26.05.2021)

Warszawa, dnia 26 maja 2021 roku
Ekscelencje, 
Przewielebna Przełożona Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 
Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, 
a zwłaszcza Współsiostry Zmarłej Matki Pauliny,
Z wielkim smutkiem przyjąłem informację, iż w 74. roku powołania zakonnego odeszła do Domu 

Ojca śp. s. M. Paulina (Helena Słomka), przełożona generalna Zgromadzenia w latach 1986-1998.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia wszystkim, których 

dotknęła ta śmierć, zwłaszcza współsiostrom, najbliższym oraz tym, wobec których Matka Paulina 
tak gorliwie pełniła posługę miłosierdzia. Wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowych za-
pewniam o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Konferencja Episkopatu Polski ma szczególny dług wobec Matki Pauliny, oddelegowanej przez 
Zgromadzenie do współpracy z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski przy odbudowie 
domu macierzystego Zgromadzenia, zniszczonego jeszcze w powstaniu warszawskim i budowie 
gmachu siedziby Episkopatu Polski, na terenie dawnej posesji Zgromadzenia. Z pewnością dzieła 
te wymagały ogromnego hartu ducha, niemałych zdolności organizacyjnych oraz potężnego nakła-
du sił i energii, zwłaszcza, że dokonywało się to w czasach reżimu komunistycznego, na przełomie 
lat 70. i 80., a większość prac wykonywana była sposobem gospodarczym.

Kościół w Polsce wyraża wdzięczność za życie i posługę Matki Pauliny, zwłaszcza w kontekście 
jej zaangażowania w przygotowania do wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Siostry Faustyny. To wła-
śnie z inicjatywy Matki Pauliny podjęto w Zgromadzeniu pogłębioną refleksję nad dziedzictwem du-
chowym Sekretarki Bożego Miłosierdzia, czego owocem było założenie w 1996 roku Stowarzyszenia 
Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz założono nowe domy zakonne w Stanach Zjed-
noczonych, na Białorusi w Rzymie przy kościele Świętego Ducha, w Czechach oraz w Kazachstanie.

Choć dzisiaj nasze serca wypełnia smutek, to – wraz z chrześcijańską nadzieją – pojawia się 
w nich również wdzięczność i podziw. Podziw dla Boga, który potrafi zapalić hojne serca swoich 
synów i córek do współpracy w dziele budowania Królestwa Bożego. Serca tak uległe i hojne jak 
serce Matki Pauliny, która budowała Kościół Boży, w Polsce i na świecie, a dziś – jestem przeko-
nany – oręduje za nim u Boga.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Przewielebna 
Matka Petra Kowalczyk 
Przełożona Generalna 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
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List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów z powodu utrzymywania 

obostrzeń dotyczących liczby wiernych w kościołach (7.06.2021)

Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r.
Wielce Szanowny Panie Premierze,
W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecz-

nego i gospodarczego chciałbym wyrazić mój smutek z powodu utrzymywania dotychczasowych limi-
tów wiernych w kościołach z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.

Od początku pandemii – mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – Kościół ze zrozumieniem 
podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając 
do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych. We wcześniejszych listach do Pana Premiera 
przypominałem, że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem 
człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak 
ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum.

Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój 
stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicz-
nego wyznawania i praktykowania wiary.

Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskrymi-
nacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich 
podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Kon-
stytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między 
Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich 
praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł 
II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych 
podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest 
jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społe-
czeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17).

W Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czytamy: 
„Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, 
które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na 
interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub 
ochronę praw i wolności innych osób” (art. 9 ust 2). Formuła ta jest powtórzona niemal dosłownie 
w art. 53 ust. 5 Konstytucji RP. Słowo „konieczne” oznacza, że ograniczenia muszą być absolut-
nie niezbędne dla ochrony wymienionych wartości, a zatem cele te nie mogą zostać osiągnięte za 
sprawą użycia innych dostępnych środków czy też ograniczenia innych praw. Z uwagi na charakter 
prawa do wolności religijnej, wszelkie ograniczenia w korzystaniu z niej powinny być racjonalne 
i minimalne; muszą także być wprowadzane w ostatniej, a zdejmowane w pierwszej kolejności 
(por. A.A. Jamal, The impact of definitional issues on the right of freedom of religion and belief, 
w: S. Ferrari (ed.), Routhledge Handbook of Law and Religion, Routledge, London and New York, 
2017, s. 102). Zapewnianie faktycznej możliwości korzystania z niej jest zatem warunkiem sine qua 
non demokratycznego państwa prawnego. Warto również mieć na względzie, iż art. 53 ust. 5 Kon-
stytucji RP wyraźnie stanowi, iż wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie 
w drodze ustawy, co również wskazuje na doniosłe znaczenie tej wolności.

Ponadto, przepisy aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prowadzą do sytuacji dość 
paradoksalnych. Przykładowo, w wydarzeniach okolicznościowych takich jak przyjęcia pierwszokomu-
nijne czy wesela dopuszcza się uczestnictwo 150 osób (nie licząc osób zaszczepionych). Te same osoby 
nie mogą jednak uczestniczyć w poprzedzającej je ceremonii liturgicznej w kościołach, gdyż w zdecy-
dowanej większości ich powierzchnia jest mniejsza, niż wymagane w tym przypadku 2000 m2.
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Takie instytucje jak teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w po-
mieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50 proc. liczby miejsc. W przypadku trans-
portu zbiorowego dopuszczalne jest nawet 75 proc. obłożenia. Wydaje się, że zmniejszenie restryk-
cji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby 
wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do 
wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią.

Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, 
nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu.

Z wyrazami szacunku,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Wielce Szanowny
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w związku ze zmniejszeniem 

obostrzeń dotyczących liczby wiernych w kościołach (10.06.2021)

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.
Wielce Szanowny Panie Premierze,
W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce pragnę bardzo serdecznie podziękować za de-

cyzję o zmniejszeniu obostrzeń dotyczących liczby wiernych w kościołach i innych miejscach kultu.
Po niełatwych miesiącach bardzo ograniczonej możliwości udziału w nabożeństwach religij-

nych, decyzja ta była oczekiwana przez miliony wiernych w całej Polsce.
Ufam, że najbliższy czas przyniesie całkowite zniesienie obostrzeń sanitarnych w wymiarze 

społecznym i gospodarczym, a sytuacja epidemiczna w naszej ojczyźnie wróci do normy.
Na ręce Wielce Szanownego Pana Premiera składam jak najserdeczniejsze podziękowania dla 

wszystkich osób i instytucji, od miesięcy zaangażowanych w walkę z pandemią, zwłaszcza zaś dla 
służb medycznych, tak ofiarnie wypełniających swoją misję.

Polecam Bogu zmarłych, którzy przegrali walkę z chorobą, prosząc dla nich o życie wieczne.
Dla wszystkich Rodaków i całej naszej Ojczyzny wypraszam Bożego błogosławieństwa.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Wielce Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
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Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
po śmierci abp. Alaina Lebeaupina, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej 

przy Unii Europejskiej w latach 2012-2020 (26.06.2021)

Warszawa, dnia 26 czerwca 2021 r.
Wasza Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale Sekretarzu Stanu,
Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Alain Lebe-

aupin przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Unii Europejskiej w latach 2012-2020, konsultora 
Sekcji ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu, wcześniej nuncjusza apostolskiego w Ekwa-
dorze, Kenii oraz stałego obserwatora przy instytucjach ONZ w Nairobi.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazu współczucia wszystkim, których 
dotknęła jego śmierć, a zwłaszcza rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom z Sekretariatu Stanu 
oraz przedstawicielstw dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej, w których pełnił swoja misję.

Stolica Apostolska straciła wybitnego przedstawiciela służb dyplomatycznych, doktora prawa 
kanonicznego, który swoje doświadczenie zdobywał w misjach watykańskich przy ONZ w Nowym 
Jorku, w Dominikanie i w Mozambiku oraz w samym Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, 
zajmując się pracami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz będąc 
chargé d’affaires nuncjatury przy Wspólnotach Europejskich.

Wspominając zmarłego abp Lebeaupin ze spotkań Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), 
zapewniam o modlitwie w intencji śp. zmarłego, polecając go orędownictwu Matki Miłosierdzia.

Pociechy i nadziei na życie wieczne szukamy w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” 
(J 11,25-26)

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Eminencja
Pietro Kard. Parolin
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Andrzeja Siemieniewskiego, nowego biskupa diecezji legnickiej (28.06.2021)

Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Z wielką radością przyjąłem informację Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, iż Jego Świątobli-

wość Franciszek mianował Ekscelencję nowym biskupem legnickim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdecz-

niejsze gratulacje oraz życzenia z tej okazji.
Ufam, że pasterskie doświadczenie, które zdobył Ksiądz Biskup, pełniąc posługę biskupa po-

mocniczego archidiecezji wrocławskiej, zaowocuje w misji uświęcania, nauczania i kierowania 
Kościołem legnickim.
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Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski, a na wy-
konywanie zadań, zleconych przez Ducha Świętego z serca błogosławię, przesyłając braterskie 
pozdrowienia w Chrystusie Panu.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki Nominat

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla prof. Stanisława Grygiela (29.06.2021)

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Z wielką radością przyjąłem informację o uroczystości nadania tytułu honoris causa Panu Profesoro-

wi przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Niestety – w związku z wcześniej 
podjętymi zobowiązaniami – nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszym podniosłym wydarzeniu, 
dlatego tą drogą pragnę przekazać słowa uznania oraz zapewnić o mojej duchowej bliskości.

Dzisiaj, to Kościół w Polsce jest zaszczycony, że tak wybitna postać, zechciała dołączyć do 
pocztu doktorów honorowych jednej z ważniejszych uczelni katolickich w Polsce i jednej z pręż-
niej rozwijających się uczelni miasta stołecznego Warszawy.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym – wraz z gratulacjami – wyrazić naszą wdzięcz-
ność wobec Pana Profesora za wieloletnie świadectwo życia rodzinnego i pracy zawodowej, determina-
cję w przekazywaniu – objawionej przez Trójjedynego – tajemnicy człowieka i służbie miłości.

Kościół w naszej ojczyźnie oraz w świecie wiele zawdzięcza Panu Profesorowi – jako filozofo-
wi, filologowi, wieloletniemu redaktorowi miesięcznika „Znak”, wykładowcy Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, współzałożycielowi i redaktorowi Il Nuovo Areopago, dyrektorowi Pol-
skiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, wykładowcy filozofii człowieka oraz kierow-
nikowi katedry Karola Wojtyły na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, konsultorowi Papieskiej 
Rady ds. Rodziny i wreszcie jako konsultorowi rzymskiego synodu biskupów w 1991 i 1999 roku.

Dziękuję zwłaszcza, że obok wielu teologów i filozofów, zechciał Pan Profesor zostać konsul-
torem delegacji polskich biskupów na synod o rodzinie w 2015 roku, w czasie którego wielokrotnie 
przywoływaliśmy nauczanie św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.

Osobiście dziękuję za spotkania i rozmowy, w których dzielił się Pan Profesor swoją troską 
o kondycję współczesnej rodziny, a jednocześnie wyrażał głęboką nadzieję, że chrześcijańska afir-
macja człowieka, będąca konsekwencją prawdy o jego stworzeniu z miłości i odkupieniu z miłości 
przez Boga, jest cały czas tak samo fascynująca i atrakcyjna, nawet – a może zwłaszcza – dla po-
grążonego w samotności i egoizmie współczesnego człowieka.

Zapewniam Pana Profesora o modlitwie Kościoła w Polsce w Jego intencji, o mojej życzliwej 
i zawsze serdecznej pamięci.
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Z wyrazami szacunku, przesyłam pasterskie błogosławieństwo,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Wielce Szanowny
Pan Prof. Stanisław Grygiel
Rzym

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Józefa Guzdka, nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego (16.07.2021)

Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.
We wspomnienie NMP z Góry Karmel

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Nominacie,
Z wielką radością przyjąłem decyzję Jego Świątobliwości Papieża Franciszka o mianowaniu 

Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą białostockim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Arcybiskupowi z tej oka-

zji jak najserdeczniejsze życzenia. 
W Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus czytamy: «Bisku-

pi zaś, ustanowieni również przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz, 
otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem 
nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich 
następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby 
byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i au-
tentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami» (2). 

Niech Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, którą dzisiaj wspominamy, prowadzi Waszą 
Ekscelencję w wykonywaniu misji nauczania, uświęcania i prowadzenia dla nadawania trwałości 
dziełu Chrystusowemu w Kościele Białostockim.

Jednocześnie chciałbym podziękować Księdzu Arcybiskupowi za posługę Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego. Ufam, że zdobyte doświadczenie, zaowocuje duchowym wzrostem wiernych 
i duchowieństwa, powierzonego pasterskiej trosce Waszej Ekscelencji Archidiecezji Białostockiej.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek
Arcybiskup Metropolita Białostocki Nominat
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List abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
i bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Emigracji Polskiej do ks. Mariana Łękawy SAC 

z Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji po pożarze kościoła w Glasgow (29.07.2021)

Warszawa, dnia 29 lipca 2021 r.
Czcigodny Księże,
Ze smutkiem przyjęliśmy informację o pożarze kościoła św. Szymona w Glasgow, jednego 

z ważniejszych kościołów polonijnych w Szkocji.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zapewniamy o duchowej bliskości i solidarności Ko-

ścioła w Polsce z duszpasterzami oraz wszystkimi wiernymi, dla których kościół św. Szymona od 
dziesięcioleci był miejscem kultu, a jednocześnie ważnym ośrodkiem polonijnym.

Ufamy, że to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, przyczyni się do jeszcze więk-
szej konsolidacji środowiska polonijnego w Glasgow i całej Szkocji oraz wzbudzi we wszystkich 
wierzących jeszcze większe poczucie odpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe i religij-
ne poza granicą naszej ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Wiesław Lechowicz 
Delegat KEP ds. Emigracji Polskiej

Czcigodny 
Ksiądz Marian Łękawa SAC 
Polska Misja Katolickiej w Szkocji

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
podczas pogrzebu abp. Henryka Hosera SAC (20.08.2021)

„Wychwalajmy mężów sławnych 
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. 
Pan sprawił [w nich] wielką chwałę, 
wspaniałą swą wielkość od wieków. 
Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani 
i stali się dumą swych czasów 
Ciała ich w pokoju pogrzebano, 
a imię ich żyje w pokoleniach” (Syr 44,1-2.7.14-15)

Na ręce Biskupa Romualda Kamińskiego składam wyrazy współczucia z powodu śmierci Księ-
dza Arcybiskupa Hosera wszystkim kapłanom, zwłaszcza pallotynom, franciszkanom z Medziugo-
rie oraz wiernym diecezji warszawsko-praskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dziękuję w szczególności za posługiwanie Księdza Ar-
cybiskupa Henryka w diecezji stołecznej, za jego prace w Radzie ds. Rodziny, za przewodniczenie 
w strukturach KEP Zespołowi Ekspertów ds. Bioetycznych, za prace w ramach Komisji Duszpaster-
stwa, Komisji ds. Misji a także w Radzie Stałej oraz Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dziękuję sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu za niezwykle owocne życie tego człowieka, lekarza, 
kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, misjonarza, arcybiskupa, delegata apostolskiego dla 
Medziugorie, promotora rodziny i bioetyki. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mieliśmy szansę nie tyl-
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ko znać tego wybitnego człowieka, zachwyconego życiem i cieszyć się jego przyjaźnią, ale także mieć 
zaszczyt udziału w jego wysiłkach ponoszonych dla Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r. 

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla abp. Józefa Guzdka w dniu ingresu (4.09.2021)

Warszawa, dnia 4 września 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji 

dzisiejszego ingresu do katedry białostockiej.
Zapewniam o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce zarówno w intencji Księdza 

Arcybiskupa, jak i w intencji Ludu Bożego, powierzonego pasterskiej trosce Waszej Ekscelencji.
W dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus czytamy: «Biskupi 

zaś, ustanowieni również przez Ducha Świętego, zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz, 
otrzymali też oni posłannictwo, by łącznie z Biskupem Rzymskim i pod jego zwierzchnictwem 
nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich 
następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby 
byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i au-
tentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami».

Życzę Księdzu Arcybiskupowi wiary Apostoła Piotra dla utwierdzania i kontynuowania dzieła 
Chrystusowego w Archidiecezji Białostockiej w miłości i w prawdzie. Życzę odwagi oraz przeni-
kliwego umysłu w nauczaniu prawd Ewangelii Chrystusowej. Życzę niegasnącego zapału w uświę-
caniu tych, którzy poprzez Chrzest zostali włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest 
Kościół. Życzę determinacji w prowadzeniu wiernych niepowtarzalnymi drogami Ducha Świętego. 
Wreszcie życzę żarliwego serca w odnajdywaniu tych, którzy zeszli z drogi Bożej prawdy.

Niech Maryja – Królowa Apostołów, będzie orędowniczką w wypełnianiu owej potrójnej misji 
apostolskiej nauczania, uświęcania i prowadzenia.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek
Metropolita Białostocki

Życzenia noworoczne Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla Wspólnoty Żydów Polskich (7.09.2021)

Warszawa, 7 września 2021 / 1 Tiszrei, 5782
Czcigodny Panie Rabinie 
wraz ze Wspólnotą Żydów Polskich w kraju i za granicą,
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Z okazji święta Rosz ha-Szana przekazuję najlepsze życzenia noworoczne dla całej Wspólnoty 
Żydów Polskich w kraju i za granicą. Niechaj Nowy Rok będzie pełen nadziei. Niech będzie czasem 
otwarcia na łaskę Pana Boga; niech Pan pomaga wychodzić do drugiego człowieka z przesłaniem 
nadziei, pokoju, Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy Jemu zaufają.

Minione półtora roku było dla wielu spośród nas czasem próby i mierzenia się z pandemią 
COVID-19, co niejednokrotnie przynosiło poczucie zagrożenia życia i zdrowia, ogromną izolację 
i zamknięcie. Tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy Miłosierdzia Pana. 
Potrzebujemy też odnowić nasze relacje i wielkodusznie wychodzić do braci w potrzebie.

Modlimy się za Wszystkich, którzy przekraczają dziś granicę czasu oraz spoglądają z ufnością na 
Dawcę Życia i wszelkiego dobra, jednocześnie reflektując nad kruchością ludzkiej kondycji. Niech 
Boże błogosławieństwo spływa w obfitości na całą Wspólnotę Żydów Polskich w kraju i za granicą.

Z nadzieją w sercach na odnowione, lepsze jutro wznosimy oczy do Pana, powtarzając słowa 
modlitwy z Psalmu 121:

„Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem”.
Życzę, abyście byli zapisani na dobry rok. Szana Towa!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Rabin Michael Schudrich 
Naczelny Rabin Polski 
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
po śmierci bp. Mariana Dusia (9.09.2021)

Warszawa, 9 września 2021 r.
Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia z powodu śmierci księ-

dza biskupa Mariana Dusia kapłana, doktora filozofii, prefekta w Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie w latach 1971-1977, wreszcie biskupa pomocniczego archidiecezji war-
szawskiej w latach 1986-2013.

Składam dzięki Bogu za jego owocne życie, zwłaszcza za jego wieloletnią posługę biskupią 
na rzecz stołecznej archidiecezji, zwłaszcza w niełatwym czasie reżimu komunistycznego. Moją 
wdzięczną myślą obejmuję również jego zaangażowanie w ramach Konferencji Episkopatu Polski, 
jako członka Komisji ds. Budownictwa Kościołów, Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji 
ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Misyjnych 
oraz jako krajowego duszpasterza policji i krajowego duszpasterza kobiet.
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W modlitwie powierzam Przedwiecznemu osobę śp. biskupa Mariana, prosząc o miłosierdzie 
dla niego, a dla rodziny, bliskich i przyjaciół – proszę o pocieszenie.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 

Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Krzysztofa Włodarczyka, nowego biskupa bydgoskiego (21.09.2021)

Warszawa, dnia 21 września 2021 r.
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,
Z radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją 

o mianowaniu Waszej Ekscelencji biskupem bydgoskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam jak najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje, 

zapewniając o modlitwie Kościoła w Polsce, tak w intencji Księdza Biskupa, jak i wszystkich diecezjan.
Życie i posługę Waszej Ekscelencji powierzam Najświętszej Maryi Pannie – Królowej Aposto-

łów, prosząc o Jej orędownictwo w wypełnianiu przez Księdza Biskupa nowych zadań, zleconych 
przez Ducha Świętego, zgodnie z zawołaniem pasterskiej posługi Waszej Ekscelencji: „Łaska, mi-
łosierdzie, pokój”.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki  
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski Nominat

Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
po śmierci ks. Mariana Roli (24.09.2021)

Rzym, dnia 24 września 2021 r.
Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,
Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. Księdza dr. Mariana Roli – prałata honorowe-

go Jego Świątobliwości, kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, kanonisty, 
wcześniej prefekta alumnów w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, wiceofi-
cjała Sądu Metropolitalnego tejże archidiecezji i wieloletniego rektora Papieskiego Kolegium Pol-
skiego w Rzymie.



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

DOKUMENTY 259

Bardzo pragnąłem uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych Księdza Prałata 
Roli, jednakże – w związku z moim udziałem w zebraniu plenarnym Rady Konferencji Episkopa-
tów Europy w Rzymie – nie mogłem przybyć do Warszawy. 

Z tego właśnie powodu – tą drogą – chciałbym zapewnić o mojej duchowej bliskości z wszyst-
kimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych, a przede wszystkim o mojej modlitwie w intencji 
Zmarłego, za którego wczoraj rano ofiarowałem Mszę Świętą u grobu św. Jana Pawła II. 

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować Bogu za życie tego Kapłana, 
który oddał się całkowicie służbie Chrystusowi w Kościele, tak w wymiarze diecezjalnym, jaki 
i ogólnopolskim – a przez posługę rektora jednego z najstarszych rzymskich kolegiów – również 
w wymiarze powszechnym.

Jego ciało powierzamy ziemi, duszę Bogu, oczekując chwalebnego dnia zmartwychwstania.
Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Życzenia abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
dla bp. Krzysztofa Włodarczyka w dniu ingresu do katedry bydgoskiej (13.11.2021) 

Czcigodny Księże Biskupie Krzysztofie,
w dniu uroczystego ingresu do bydgoskiej katedry proszę o przyjęcie od Konferencji Episkopatu 

Polski serdecznych gratulacji i życzeń Bożego błogosławieństwa oraz dobrych owoców Twego bi-
skupiego posługiwania. Namaszczenie Duchem Świętym – mówi Pastores gregis – czyniąc biskupa 
podobnym do Chrystusa, czyni go równocześnie zdolnym, aby był żywym przedłużeniem Jego tajem-
nicy dla dobra Kościoła. Wobec takiego trynitarnego charakteru swego życia każdy biskup w swojej 
posłudze zobowiązany jest do czuwania z miłością nad całą owczarnią, w której został ustanowio-
ny przez Ducha Świętego, aby kierować Kościołem Bożym. W imię Ojca, którego obraz uobecnia, 
w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, przez którego ustanowiony został mistrzem, kapłanem i paste-
rzem, w imię Ducha Świętego, który daje życie Kościołowi i podtrzymuje słabość ludzką Swoją mocą.

W tym duchu łączą się dzisiaj z Tobą wszyscy wierni bydgoskiej diecezji, kapłani, osoby konse-
krowane i wierni świeccy, aby z odwagą wspólnie kontynuować misję głoszenia Ewangelii, strzec 
treści naszej wiary i tożsamości, które chroni przed zatopieniem spraw istotnych w swoistym morzu 
tego, co nieokreślone i prowizoryczne.

Budowanie owczarni Chrystusa w prawdzie i świętości wymaga ze strony biskupa pewnych cech, 
m.in. wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, 
postawy zachęcającej do współpracy i rozwijającej ją, dobroci serca i cierpliwości, zrozumienia i współ-
czucia w odniesieniu do cierpień ducha i ciała, a także wyrozumiałości i przebaczenia. Chodzi bowiem 
o wyrażenie w jak najlepszy sposób największego wzoru, jakim jest Chrystus, Jezus, Dobry Pasterz.

Drogi Księże Biskupie, Pan Bóg obdarzył Cię wieloma talentami duchowymi i intelektualnymi, 
jakie rozwijałeś w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niech Twoja służba pomnaża dobro Kościo-
ła i Ojczyzny również w diecezji bydgoskiej. Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane 
w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości.



Akta Konferencji Episkopatu Polski Nr 33/2021

260 DOKUMENTY

Niech Maryja, Matka Boża Pięknej Miłości i Wspomożycielka Biskupów oraz bł. Michał Kozal 
strzegą Cię i wspierają Twoją służbę w diecezji bydgoskiej.

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Bydgoszcz, 13 listopada 2021 r.

List polskich biskupów do Ojca Świętego Franciszka z podziękowaniem 
za wizytę ad limina apostolorum (19.11.2021)

Częstochowa, dnia 19 listopada 2021 r.
Umiłowany Ojcze Święty!
Biskupi polscy, zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry na 

corocznych ćwiczeniach duchowych oraz na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu 
Polski, przesyłają Waszej Świątobliwości wyraz synowskiego oddania.

Z ogromną wdzięcznością wspominamy naszą niedawną wizytę ad limina Apostolorum: moż-
liwość sprawowania Eucharystii w Papieskich Bazylikach, przy grobie Świętego Piotra i Świętego 
Jana Pawła II oraz owocne spotkania w licznych dykasteriach Stolicy Apostolskiej, wspierających 
Ojca świętego w pasterskiej trosce o wszystkie Kościoły.

Głęboko wpisały się w pamięci każdego serca osobiste spotkania z Waszą Świątobliwością. 
Dziękujemy za obecność, która jest pierwszym imieniem miłości i za hojny dar czasu. Zostaliśmy 
potraktowani jak synowie i bracia, poczuliśmy się domownikami w sercu Kościoła. Zobaczyliśmy 
poruszający przykład pokory, braterstwa i dialogu, który zaczyna się od słuchania, a prowadzi do 
dzielenia się bogactwem swojego ducha.

Podejmujemy z radością zaproszenie do podążania razem Ku Kościołowi synodalnemu: komu-
nia, uczestnictwo i misja. Chcemy tworzyć wspólnotę ludzi, którzy uczą się rozumienia siebie na-
wzajem, po to, aby wspólnie słuchać Ducha Świętego. Uczyć się dialogu, w którym pierwszeństwo 
ma słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem, dzielenie się przed dyskutowaniem, 
który zakłada stałą gotowość do pojednania.

Pięć lat temu, tu na Jasnej Górze, powiedziałeś, że Maryja „jest ową przestrzenią zachowaną 
w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, 
aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym. Wam, którzy do Niej przychodzicie, niech nadal 
wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii.”

Ojcze Święty, polecamy Cię wstawiennictwu Matki Bożej z Jasnej Góry. Niech Ci wyprasza 
u Boga zdrowie i siły, abyś nadal umacniał braci i siostry w wierze, był towarzyszem ich podróży, 
uczestnikiem ich radości i trudów oraz uczył ich czerpać obficie ze zdrojów Ducha.

Biskupi zgromadzeni na 390. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
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Kondolencje abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
na uroczystości pogrzebowe o. Krystiana Gwioździka OSPPE, prefekta gości na Jasnej Górze  

(15.12.2021) 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2021 r.
Wasze Ekscelencje, 
Przewielebny Ojcze Generale, 
Przewielebny Ojcze Przeorze Jasnej Góry, 
Drodzy współbracia zakonni, 
Kochana Rodzino Zmarłego,
Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. o. Krystiana Gwioździka, wieloletnie-

go podprzeora klasztoru jasnogórskiego oraz prefekta jasnogórskich gości.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć wyrazy współczucia wszystkim 

współbraciom zakonnym, rodzinie oraz przyjaciołom Zmarłego.
Bardzo pragnąłem osobiście wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych, niestety inne oko-

liczności uniemożliwiły mi dziś przybycie na Jasną Górę. Wszystkich uczestników liturgii zapew-
niam o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Biskupi polscy wiele zawdzięczają o. Krystianowi, zwłaszcza w kontekście organizacji na Ja-
snej Górze zebrań planarnych, rekolekcji, sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, Rady Stałej Konfe-
rencji Episkopatu Polski oraz innych wydarzeń z udziałem pasterzy Kościoła w Polsce.

Gościnna twarz Jasnej Góry posiadała dla księży biskupów rysy m.in. o. Krystiana, zawsze 
życzliwego, zawsze uśmiechniętego, zawsze gotowego do pomocy. Czarna Madonna, dzięki której 
każdy czuje się na tutaj, jak w domu, posłużyła się jego charyzmatem, jego doświadczeniem, jego 
zrozumieniem i umiłowaniem Kościoła, aby dawać przebywającym na Jasnej Górze księżom bi-
skupom poczucie bycia u siebie.

Bogu Miłosiernemu powierzam życie o. Krystiana, zapewniając o mojej modlitwie.
Niech odpoczywa w pokoju,

Abp Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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III. INNE DOKUMENTY
Wspólny dokument Rzeczników Kościołów różnych denominacji chrześcijańskich  

na Wielki Post ‒ Czas Pasyjny (18.02.2021)

Wielki Post – Czas Pasyjny 
w tradycjach chrześcijańskich

W tych dniach Kościoły tradycji zachodniej, a po kilku tygodniach Kościoły tradycji wschod-
niej, rozpoczynają Wielki Post ‒ Czas Pasyjny. Chrześcijanie przez czterdzieści dni jednoczą się 
z duchową walką Jezusa na pustyni i z Jego Męką, aby przygotować serca na obchód radosnej 
tajemnicy Zmartwychwstania.

Ten szczególny okres ma być dla wszystkich chrześcijan czasem nawrócenia, modlitwy, postu, 
jałmużny, szczególnego słuchania Słowa Bożego, pełnienia uczynków chrześcijańskiej miłości, 
zwłaszcza wobec ubogich i najsłabszych. Ma być także czasem osobistego rachunku sumienia, 
wyznawania win, naprawy wyrządzonych szkód, czynów pojednania i podjęcia zobowiązania do 
życia na co dzień według wskazań Ewangelii.

Jako rzecznicy Kościołów różnych denominacji chrześcijańskich chcemy wspólnie zaapelować 
do wszystkich wyznawców Chrystusa, by tegoroczny Wielki Post ‒ Czas Pasyjny otworzył nas 
jeszcze bardziej na poszanowanie wspólnych nam wartości, których źródłem jest Ewangelia. Niech 
jej słowa inspirują nas do wzajemnego szacunku i dialogu, a przez to pogłębiania więzi, które rodzą 
się w prowadzonych działaniach ekumenicznych.

18 lutego 2021 r.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska 
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

dk. Łukasz Leonkiewicz 
Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

ks. Leszek Gęsiak SJ 
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Apel abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  
i abp. Wiktora Skworca, Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu  

Polski o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy (5.03.2021) 

Mija właśnie 1700 lat od dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia 7 marca 321 roku 
– zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło” mieli „od-
poczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawa-
niu swojej wiary – świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.

Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu po-
wszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania nie-
dzieli jako dnia Boga i człowieka. 

Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem św. Janem Paw-
łem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli 
zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego 
ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do 
zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszyst-
kim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
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Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie nie-
dzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:

 – apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak by człowiek 
nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi 
przekonaniami;

 – apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawo-
dowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

 – apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy 
zarobkowej;

 – apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na spo-
łeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, 
dla dobra obywateli naszego państwa.

 – apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności obowiązującego prawa w zakresie 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne 
w wielu europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego 
obywatela – nie była kwestionowana w systemie prawnym naszej ojczyzny. 

Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, świątecznego charakteru 
niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielę-
gnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu. 

Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli, dlatego nie możemy się 
godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, 
które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają 
z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie 
czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym 
elementem naszej kulturowej tożsamości.

Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech bę-
dzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i spo-
łecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty 
rodzinnej, religijnej i narodowej.

Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś dzień święty 
święcił (por. Wj 20,8-11), które w życiu chrześcijan XXI wieku oznacza to samo, co w życiu pierw-
szych wspólnot chrześcijańskich, czyli gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę 
– na świętej Wieczerzy.

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

+ Wiktor Skworc 
Arcybiskup Metropolita Katowicki 

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 5 marca 2021 r.
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Wspólny komunikat ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego 
i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskiego (24.03.2021) 

Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz ży-
cia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam 
odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza naj-
ważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka 
jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego 
w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń 
sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Naj-
wyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne 
oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego.

Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy 
do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczą-
cych liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii 
z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tylko nasze 
wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowa-
dzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Warszawa, 24 marca 2021 r.

Komunikat kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego  
w związku z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej (23.04.2021)

Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 
2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semera-
ro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

Swoje prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce przekaże dalsze szczegóły doty-
czące organizacji uroczystości beatyfikacyjnej.

Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyznaczenie daty beatyfikacji. Wszyst-
kich wiernych proszę o modlitwę o błogosławione owoce beatyfikacji Sług Bożych, kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej.

kard. Kazimierz Nycz 
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Komunikat po spotkaniu Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży  
z Państwową Komisją ds. Pedofilii (11.05.2021) 

Warszawa, 11 maja 2021 r.

W odpowiedzi na skierowane w lutym i marcu br. przez prof. Błażeja Kmieciaka, przewodni-
czącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii pisma adresowane do oficjałów sądów kościelnych i bi-
skupów diecezjalnych w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski 11 marca br. wyznaczyła Zespół 
kierowany przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, do kontaktu 
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z Państwową Komisją. W celu omówienia warunków i zasad współpracy, 10 maja br. odbyło się 
spotkanie Zespołu KEP z Państwową Komisją.

Wyrażając wolę współdziałania, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jest gotowy prze-
kazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego 
osób małoletnich poniżej 15 roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce. Strona kościelna jest 
świadoma obowiązku powiadamiania o tych przestępstwach państwowych organów ścigania i po-
dejmuje z nimi współpracę zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych 
budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego.

Od strony prawa państwowego, zastrzeżenia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, 
na której opiera się prośba o wydanie akt. Wyjaśnienia wymaga także kwestia ochrony wrażliwych 
danych osobowych zawartych w aktach spraw kościelnych. Sprawy te były przedmiotem dyskusji 
z Państwową Komisją, jednak wymagają dalszego doprecyzowania i pogłębienia.

Na gruncie prawa kościelnego, istnieje potrzeba rozstrzygnięcia czy zniesienie sekretu papie-
skiego dotyczy postępowań sprzed dnia wejścia w życie decyzji papieża Franciszka, a także dopre-
cyzowania zakresu obowiązującej tajemnicy urzędowej. Ponieważ wątpliwości wiążą się z inter-
pretacją papieskiej „Instrukcji o poufności procedur prawnych” z dnia 17 grudnia 2019 r., dlatego 
w najbliższym czasie Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zwróci się do Stolicy Apostol-
skiej o stosowną wykładnię.

Prymas Polski wyraża nadzieję na dobrą współpracę z Państwową Komisją w zakresie przeciw-
działania pedofilii i ochrony osób małoletnich w społeczeństwie, w tym także w Kościele katolickim.

Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Sprawozdanie 
z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych 

za okres od 6 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. (7.06.2021)

Zgodnie z art. 39 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 
13 marca 2018 r., podczas 379. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu 
prawa kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjal-
nego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret) przedkładam Konferencji 
Episkopatu Polski (dalej: KEP) sprawozdanie roczne z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony 
Danych (dalej: KIOD) oraz przekazuję je do publikacji w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”.

Jest to trzecie sprawozdanie KIOD.
Sprawozdanie składa się z: 1) uwag wstępnych, 2) przedstawienia realizacji przez KIOD zadań, 

o których stanowi się w art. 37 Dekretu oraz 3) podsumowania.

1. Uwagi wstępne

W Rzeczypospolitej Polskiej Kościół katolicki dostosował istniejące uprzednio, czyli przed 
wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO) własne, endogeniczne zasady ochro-
ny danych osobowych do standardów prawa europejskiego. Niezależnym organem monitorującym 
i zapewniającym przestrzeganie przepisów kościelnych o ochronie danych osobowych w ramach 
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działania Kościoła jest KIOD (art. 35 ust. 2 Dekretu). KIOD jest także organem nadzorczym dla 
Kościoła katolickiego w rozumieniu art. 91 ust. 2 RODO.

2. Realizacja zadań Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z systematyką z art. 37 Dekretu działania KIOD w okresie, który obejmuje to sprawoz-
danie przedstawiają się następująco:

1) monitorowanie i zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur

W ramach tego obszary działalności KIOD przeprowadził pięć postępowań dotyczących prze-
twarzania danych osobowych, o których to sprawach powziął informację ze środków społecznego 
przekazu oraz od osób trzecich.

W okresie objętym sprawozdaniem KIOD prowadzi lub prowadził czternaście postępowań do-
tyczących naruszenia ochrony danych osobowych.

KIOD zakończył procedowanie ośmiu postępowań w sprawach rozpoczętych w wyniku zgło-
szenia naruszenia ochrony danych. Naruszenia dotyczyły: 1) utraty poufności, 2) dostępności i in-
tegralności przetwarzanych przez podmioty kościelne.

W przedstawianym obszarze zadań należy wymienić także kontrole działalności podmiotów prze-
twarzających dane osobowe w Kościele przeprowadzane przez KIOD (art. 38 pkt 2 Dekretu). Z racji 
na obowiązujący na terenie Polski stan epidemii zaplanowane kontrole w wybranych podmiotach 
kościelnych (diecezjach oraz placówkach szkolno-wychowawczych oraz opiekuńczych, których or-
ganem prowadzącym są kościelne osoby prawne) zostały ograniczone do weryfikacji dokumentacji.

2) upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych w Kościele
W okresie sprawozdawczym z przyczyn podanych powyżej, KIOD nie organizował szkoleń.
Jednakże KIOD wydał:
1) Praktyczne wskazania z dnia 13 września 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych w ar-
chiwach kościelnych wydane przez KIOD oraz
2) Praktyczne wskazania z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych przy 
wystąpieniach z Kościoła wydane przez KIOD.
KIOD stanowił także merytoryczne wsparcie dla grupy roboczej powołanej przez Naczelnego 

Dyrektora Archiwów Państwowych do spraw archiwów kościelnych oraz miał udział w przygo-
towywaniu dokumentu pt. Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. 
Katalog dobrych praktyk wydanego przez Radę do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturo-
wego Konferencji Episkopatu Polski i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

KIOD kontynuował we współpracy z innymi podmiotami prace nad nowelizacją dokumentu 
zatytułowanego Stosowanie Dekretu i RODO przez stowarzyszenia wiernych na podstawie doku-
mentów instytucji świeckich oraz Konferencji Episkopatu Polski.

KIOD w ramach działalności naukowej przygotował monografię: Przetwarzanie danych osobo-
wych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce: transfer pomiędzy państwami, Kraków 2020.

KIOD poprzez licznie odbywane konsultacje stanowił źródło materiałów koniecznych w pracy 
badawczej i wiedzy zarówno dla studentów jak i dla naukowców (świeckich i duchownych) zajmu-
jących się ochroną danych osobowych.

KIOD dnia 26 czerwca 2020 r. wziął udział w Debacie eksperckiej zatytułowanej Prywatność 
w relacjach Państwo-Kościół zorganizowanej przez Europejskie Centrum Ochrony Danych Oso-
bowych i Prywatności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie odbyło się w for-
mie wideokonferencji.
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KIOD przedstawił także swój komunikat na 388. Zebranie Plenarne KEP dotyczący stosowania 
przepisów dekretu ogólnego KEP z dnia 7 października 2015 r. o wystąpieniach z Kościoła i powro-
tu do wspólnoty Kościoła w kontekście ochrony danych osobowych.

W okresie sprawozdania KIOD publikował w periodykach duszpasterskich artykuły popularno-
naukowe dotyczące ochrony danych w parafiach.

KIOD udzielił kilku wywiadów w środkach społecznego przekazu w sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych.

3) doradzanie administratorom danych i podmiotom przetwarzającym dane w Kościele w za-
kresie ochrony danych osobowych

W ramach doradzania administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w Kościele w za-
kresie ochrony danych osobowych KIOD wydał około dwustu indywidualnych interpretacji w ra-
mach doradzania administratorom danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym.

W ramach swoich zadań i kompetencji KIOD odpowiadając na bieżąco na sytuację podmiotów 
kościelnych wydał:

1) Uwagi z dnia 16 września 2020 r. dotyczące ochrony danych osobowych przy zbieraniu 
podpisów oraz

2) Uwagi z dnia 15 marca 2021 r. dotyczące wykładni przepisów art. 11 i art. 34 Dekretu KEP 
regulującego ochronę danych osobowych w Kościele.

W ramach doradzania KIOD przedstawił dokument pt. Odpowiedzi KIOD na skargi na admini-
stratorów danych osobowych (wybrane kazusy za lata 2018-2021).

W przedstawianej sferze działań KIOD znajdują się dwie opinie prawne. Pierwsza została spo-
rządzona na wniosek Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich a dotyczyła moż-
liwości legalnego przekazywania informacji o karach i wydaleniach członków zakonów, w tym 
informacji zawierających dane osobowe. Druga opinia sporządzona na prośbę jednej z archidiecezji 
dotyczyła okresu retencji danych z protokołów badania kanonicznego przed zawarciem małżeństwa 
kanonicznego oraz okresu przechowywania kart zgonów przez administrację cmentarza.

4) udzielanie osobie, której dane dotyczą, informacji dotyczących jej uprawnień przysługują-
cych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Realizacja zadania udzielania informacji dotyczących uprawnień przysługujących osobom 
w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych odbywała się za pomocą korespondencji li-
stownej, elektronicznej oraz przez kontakt telefoniczny.

W ramach korespondencji listownej udzielono szczegółowych informacji w trzynastu przypad-
kach. Ponad czterysta trzydzieści takich odpowiedzi zostało przygotowanych w formie elektronicznej.

Liczba rozmów telefonicznych nie została zewidencjonowana.

5) rozpatrywanie skarg dotyczących przestrzegania przepisów ustanowionych w Kościele 
w zakresie ochrony danych osobowych

W celu umożliwienia pełniejszej realizacji prawa do skargi, przewidzianej Dekretem KIOD 
umożliwia złożenie za pomocą korespondencji tradycyjnej i komunikacji elektronicznej skargi na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych przez administratora.

W okresie objętym sprawozdaniem KIOD przyjął do rozpoznania trzydzieści pięć skarg na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych przez administratorów. Dwadzieścia sześć z nich zo-
stało rozpoznanych. W dwóch przypadkach stwierdzono, że przetwarzanie odbywało się zgodnie 
z prawem. W pozostałych przypadkach stwierdzono w całości lub części objętej skargą naruszenie 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W piętnastu przypadkach KIOD zawiadomił ordynariusza miejsca o zasadności nałożenia sank-
cji kanonicznej w związku z przetwarzaniem danych niezgodnie z prawem kanonicznym.
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Skargi dotyczyły w zdecydowanej większości trzech kategorii spraw. Pierwszą z nich są kwestie 
dotyczące jednoczesnego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz Dekretu Ogólne-
go KEP w sprawie wystąpień z Kościoła i powrotu na łono Kościoła z 2015 r. Drugą kategorią spraw 
były kwestie dotyczące nieprawidłowości przy udostępnieniu danych osobowych podmiotom trzecim 
lub upublicznianiu danych osobowych. Trzecią kategorią spraw były te dotyczące odmowy realizacji 
praw osób, których dane dotyczą, w szczególności odmowy realizacji prawa do kopii danych.

6) podejmowanie decyzji dotyczących dopuszczalności przekazywania danych do publicznej 
kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli 
istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie do ochrony tych danych

KIOD w okresie objętym sprawozdaniem nie podejmował decyzji dotyczących dopuszczalno-
ści przekazywania danych do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast udzielił w tym zakresie kilku praktycznych wyjaśnień.

7) współpraca z krajowym organem nadzorczym, w tym dzielenie się informacjami oraz 
świadczenie wzajemnej pomocy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie da-
nych osobowych

W ramach współpracy z państwowym organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych uzyskano informacje w trzech sprawach. Dotyczyły one konieczności inter-
wencji przez KIOD i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu ewentualnego stwier-
dzenia naruszenia przepisów Dekretu.

8) monitorowanie zmian w działalności Kościoła mających wpływ na ochronę danych osobo-
wych, w szczególności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Do wykonywania omawianej grupy zadań KIOD należy zaliczyć udział KIOD w spotkaniu 
kościelnych ekspertów do spraw ochrony danych z Kościołów państw należących do Unii Eu-
ropejskiej zorganizowanym przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) 
w Brukseli w dniu 29 kwietnia 2021 r. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

9) przedkładanie Konferencji Episkopatu Polski propozycji regulacji prawnych bądź zmian 
regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

W obszarze tego punktu przedmiotowo umieścić trzeba sformułowanie i przesłanie przez KIOD 
na ręce Sekretarza KEP opracowania zatytułowanego Zagadnienia kanoniczne związane z Dekretem 
KEP o wystąpieniach z Kościoła z 2015 r. relewantne dla ochrony danych osobowych w Kościele.

KIOD został włączony do zespołu w Radzie Prawnej KEP w zakresie opiniowania zmian w De-
krecie KEP w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła z 2015 r.

KIOD przedstawił Konferencji Episkopatu Polski na ręce Sekretarza KEP propozycje noweli-
zacji Dekretu.

3. Podsumowanie

W trzecim roku działalności KIOD w Kościele katolickim w Rzeczypospolitej Polskiej ochrona 
danych osobowych funkcjonuje we wszystkich obszarach działania Kościoła zgodnie z prawem 
kanonicznym, zachowując właściwe standardy ochrony.

Dano w Warszawie, w siedzibie KIOD, dnia 7 czerwca w A.D. 2021
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Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
(11.06.2021)

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego 

w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą 
naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół 
i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: 
Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społecz-
ne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem mat-
ki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez 
niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za 
nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjniactwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za 
brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.

Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła 
i Ojczyzny – z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj 
łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody 
i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie 
przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na 
imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawza-
jem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej 
potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym 
i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali 
boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby po-
nownie zaznali pokoju.

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. 
Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przy-
jęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, 
by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.

Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną zie-
mię, abyśmy – w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na 
trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu 
Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas 
umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.

Apel abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego,  
ds. z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (30.07.2021) 

W najbliższą niedzielę 1 sierpnia przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak 
co roku o godzinie 17 w Stolicy i wielu miejscach naszej Ojczyzny zatrzyma się ruch uliczny, a pa-
mięć bohaterów wolnościowego zrywu zostanie uczczona na cmentarzach i wielu miejscach pamięci.

Zwracam się z apelem do kapelanów wojskowych, aby tego dnia w godzinę „W” odezwały się 
dzwony kościołów i kaplic wojskowych.
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Przypomną one o heroicznym wysiłku powstańców, których marzeniem była wolna Ojczyzna. 
Dźwięk nadziei będzie się przeplatał z głosem żałoby i smutku po poległych powstańcach i pomordo-
wanych mieszkańcach niezłomnej Stolicy. Stańmy wtedy w zadumie i zamyśleniu. Z ich poświęcenia 
i ofiary życia odrodziła się wolna Ojczyzna. Ich męstwo stało się inspiracją dla powojennego poko-
lenia, by zrzucić brzemię kolejnego zniewolenia i budować życie społeczne na trwałych wartościach.

Pamiętajmy o poległych i zmarłych, zapalając symboliczny znicz i odmawiając słowa modli-
twy. Popatrzmy na las powstańczych krzyży na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i mogiły 
kryjące prochy pomordowanych mieszkańców miasta na Cmentarzu Powstańców Warszawy na 
Woli. Opowiedzmy dzieciom i wnukom o ich rówieśnikach, którzy przedzierali się pod ostrzałem 
przenosząc powstańcze meldunki i pocztę, dostarczając opatrunki i leki rannym.

Okażmy szacunek i wdzięczność tym powstańcom, którzy są wśród nas. Wsłuchajmy się w ich 
wspomnienia. Zatroszczmy się, by mogli godnie przeżywać swój sędziwy wiek.

Głos dzwonów niech przypomni nam o naszej odpowiedzialności za Ojczyznę, Europę i za 
siebie nawzajem. „Nikt z nas bowiem nie żyje tylko dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” (por. 
Rz 14,7). Niech z pamięci o bohaterach zrodzi się podziw, z podziwu zaś pragnienie naśladowania, 
a to zaowocuje dobrym i szlachetnym życiem każdego z nas.

Abp Józef Guzdek 
Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego

Komunikat dotyczący współpracy Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 
 z Państwową Komisją ds. Pedofilii (5.08.2021) 

W związku ze stanowiskiem przesłanym przez Państwową Komisję ds. Pedofilii do Katolickiej 
Agencji Informacyjnej w sprawie uwag i komentarzy do pierwszego Raportu Komisji, w imieniu 
Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży stwierdzam, że oprócz potrzebnych, choć spóźnio-
nych wyjaśnień odnoszących się do liczby zgłoszonych spraw, zawiera ono nadal kilka istotnych 
uproszczeń, niedomówień, a nawet przeinaczeń, które nie zbliżają nas do podjęcia owocnego i ko-
niecznego dialogu dla dobra pokrzywdzonych.

Na wdzięczność i uznanie zasługują dwa pierwsze punkty, które ukazują problem wykorzysta-
nia seksualnego osób małoletnich w szerszej perspektywie i dokładnie tłumaczą skąd wzięła się 
liczba 30 proc. odnosząca się do badanych przez komisję spraw duchownych. Niestety poprzez 
niefortunne zaprezentowanie Raportu błędna informacja o 30 proc. duchownych pośród sprawców 
pedofilii obiegła cały świat. Mamy nadzieję, że dementi Komisji w tej sprawie ukaże się nie tylko 
w KAI, ale także na stronie Komisji, również w językach obcych. Mamy równocześnie świado-
mość, że negatywne skutki sposobu prezentacji Raportu ze strony Komisji są trudne do odwrócenia.

Jeśli chodzi o podstawę prawną działań Komisji, jej stanowisko dla KAI w punkcie 3. zawiera 
poważne uproszczenie. Komisja zrównuje ze sobą sądy powszechne, sądy biskupie i polskich ordy-
nariuszy, cytując trzy artykuły Ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Niestety nie informuje, 
że dwa z wymienionych artykułów Ustawy, które odnoszą się do przekazywania akt i dokumentów, 
dotyczą wyłącznie prokuratury i sądów (art. 20: „Na wniosek przewodniczącego Komisji prokurator 
właściwej prokuratury albo prezes właściwego sądu…”; art. 26: „…prokurator albo właściwy sąd 
przekazuje sprawę Komisji wraz z aktami sprawy”). Natomiast trzeci z przytaczanych artykułów 
nie stanowi normy umożliwiającej domaganie się zgodnego z prawem przekazania dokumentów 
objętych tajemnicą prawną przez sądy biskupie, którym powierzono prowadzenie spraw w imieniu 
i na rzecz Stolicy Apostolskiej. Przepis ten określa jedynie zadania Komisji, do których należy 
m.in. badanie sposobu reagowania poszczególnych instytucji („badanie sposobu reagowania orga-
nów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków 
nadużyć seksualnych…” art. 2, ust. 2 pkt 2). Kościół katolicki, zwłaszcza w zakresie spraw prowa-
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dzonych dla i na rzecz Stolicy Apostolskiej nie jest przez prawo traktowany jako organ państwa, 
który ustawą o Państwowej Komisji ds. Pedofilii został zobowiązany do współpracy na zasadach 
określonych przez Komisję.

Ponadto Komisja nie odniosła się do zdania z komentarza kierownika Biura Delegata KEP 
z dnia 29 lipca br., w którym wskazywałem, że „zobowiązane do tego sądy i prokuratura przedsta-
wiły Komisji akta wyłącznie z kilku ostatnich lat, podczas gdy od Kościoła zażądano dokumentów 
od 2000 roku, co rodzi pytania o równość wobec prawa i obiektywizm kryteriów stosowanych 
przez Państwową Komisję”. Mam nadzieję, że przynajmniej w tym punkcie Komisja rozumie i po-
dziela nasze zastrzeżenia. Chciałbym w tym miejscu również powtórzyć inną wątpliwość z oświad-
czenia z dnia 29 lipca, do której Komisja się nie odniosła: „Nieprofesjonalny styl przyjęty przez 
Państwową Komisję w oficjalnym Raporcie wzmacnia także zastrzeżenia wyrażane przez osoby 
skrzywdzone oraz ich terapeutów. Wskazują oni, że wracanie do dawnych procesów bez zgody 
pokrzywdzonych może przyczynić się do powrotu bolesnych wspomnień i odnowienia traumy”.

Konkretne przeinaczenia i przemilczenia zawiera ostatni punkt stanowiska Komisji. Kościół nie 
tylko deklaruje chęć współpracy z Państwową Komisją ds. Pedofilii, ale od chwili jej powołania o tę 
współpracę zabiegał. Ze strony Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka 
już w sierpniu 2020 r. wyszła inicjatywa spotkania z Przewodniczącym Komisji, a zaproszenie zostało 
odczytane jako bardzo pozytywny fundament do współdziałania, jak podkreślił prof. Błażej Kmieciak 
w pisemnej odpowiedzi, proponując jednocześnie przełożenie spotkania na początek września w sie-
dzibie Komisji i w pełnym składzie tego gremium. Niestety od tamtego czasu ze strony Komisji nie 
było żadnej inicjatywy spotkania. Kiedy przez Delegata KEP został zaproponowany kolejny termin 
na koniec marca lub początek kwietnia 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią został on 
na prośbę Komisji ustalony na 10 maja br. Komisja zwlekała więc ze spotkaniem przez kilka miesięcy, 
wielokrotnie następnie atakując w mediach stronę kościelną za opóźnianie rozmów.

Komisja zapomniała też w swoim stanowisku, że pismem z dnia 2 lipca br. Delegat KEP ds. 
ochrony dzieci i młodzieży informował Przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii o po-
dejmowanych niezbędnych konsultacjach z kompetentnymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej 
w celu wyjaśnienia sygnalizowanych wątpliwości dot. możliwości przekazania akt postępowań 
kanonicznych. Natomiast brak ze strony Państwowej Komisji jakiegokolwiek merytorycznego 
dialogu po zaprezentowaniu wątpliwości prawnych przez przedstawicieli Biura Delegata KEP nie 
wskazuje na jakąkolwiek inicjatywę zmierzającą do poszukiwania porozumienia i współpracy.

Mimo wszystko nadal liczymy na dobrą współpracę z Państwową Komisją, wyrażając nadzieję, 
że podejmowane działania w zakresie przeciwdziałania pedofilii i ochrony osób małoletnich będą 
oparte na rzetelnej fachowej wiedzy i merytorycznych przesłankach, a nie na zdobywaniu punktów 
u zdezorientowanej opinii publicznej.

ks. Piotr Studnicki 
Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Przesłanie abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego, 
na Święto Wojska Polskiego (9.08.2021) 

Szanowni Państwo,
Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze i Pracownicy Wojska Polskiego.
Kolejna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za 

Waszą służbę i pracę. Ponadto zachęca do pogłębionej refleksji nad rolą i znaczeniem Wojska Pol-
skiego w historii naszego narodu.
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Pamiętajmy o Żołnierzach poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny, oddajmy im hołd 
i otoczmy ich modlitwą wdzięczności, prosząc Boga, by za poświęcenie życia doczesnego otrzy-
mali życie wieczne.

Refleksja nad przeszłością niech umacnia naszą postawę odpowiedzialności za teraźniejszość 
i przyszłość Ojczyzny. Każdy żołnierz, pracownik wojska, każda osoba odpowiedzialna za powie-
rzony jej obszar bezpieczeństwa kraju niech odpowie sobie we własnym sumieniu, czy należycie 
wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków.

Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy codzienną służbą, sumienną pracą dają świadectwo 
umiłowania Ojczyzny, troski o jej rozwój i bezpieczeństwo.

Zachęcam, aby – pamiętając o słowach Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) – Wasza codzienna służba Ojczyźnie 
i zaangażowanie na rzecz utrzymania pokoju na świecie, opierały się na fundamencie ewangelicz-
nego prawa miłości Boga i bliźniego.

W tych szczególnych dniach obchodów Święta Wojska Polskiego otaczam Was moją pamięcią 
i modlitwą.

Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem

Abp Józef Guzdek 
Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego

Warszawa, 9 sierpnia 2021 r.

Komunikat Kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (13.08.2021) 

Wszyscy mają prawo oczekiwać jednoznacznej postawy przełożonych kościelnych wobec dra-
matu wykorzystania seksualnego oraz krzywdy osób w ten sposób zranionych w dzieciństwie. Nie-
stety słowa biskupa Antoniego Długosza wypowiedziane publicznie na Jasnej Górze dnia 11 sierp-
nia br. rozmijają się z tą postawą i pogłębiają cierpienie osób skrzywdzonych wykorzystaniem 
seksualnym, są też szkodliwe dla podejmowanych przez Kościół w Polsce działań. Wypowiedź ta 
domaga się publicznych przeprosin.

W związku z tym abp Wojciech Polak jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży skierował do 
bpa Długosza list, w którym przypomniał jednoznaczną odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania 
seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Wyznaczają ją wypowiedzi, dokumenty 
i decyzje ostatnich Papieży, za którymi idą również działania podejmowane w Kościele w Polsce.

Słowa biskupa Długosza wprowadziły zamieszanie wśród wiernych Kościoła i opinii publicznej. 
Podważają zaufanie do prowadzonych przez Stolicę Apostolską działań oraz decyzji podejmowanych 
przez Ojca Świętego. Sugerują ukrywanie przez biskupów przed państwowym wymiarem sprawiedli-
wości wiarygodnych informacji na temat możliwych przestępstw seksualnych wobec małoletnich po-
pełnionych przez duchownych. Wprowadzają również błędne przeciwstawienie miłosierdzia i spra-
wiedliwości. Tymczasem przestępstwo wykorzystania seksualnego dziecka domaga się uczciwego 
sądu i sprawiedliwej kary, a prawda o miłosierdziu wobec największych grzeszników, której naucza 
Kościół, nie zwalnia od poniesienia odpowiedzialności za karalne czyny. Dlatego podejmowana 
współpraca Kościoła z państwowymi organami ścigania jest elementem koniecznym do skutecznego 
zwalczania tych strasznych przestępstw popełnianych wobec osób najbardziej bezbronnych.

ks. Piotr Studnicki 
Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
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Komunikat Kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży (16.08.2021) 

W piątek 13 sierpnia br. abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przekazał 
Państwowej Komisji ds. Pedofilii wyniki analiz danych statystycznych zebranych w ramach dwóch prze-
prowadzonych kwerend, a także formularze sprawozdawcze, które posłużyły do zebrania tych danych.

Przekazane raporty zostały opracowane na prośbę Konferencji Episkopatu Polski przez In-
stytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza, który od 50 lat prowadzi 
empiryczne badania nad katolicyzmem w Polsce. ISKK stworzył metodologię oraz narzędzie do 
kwerendy, a następnie przeprowadził badanie, opracował bazę danych oraz dokonał jej wstępnej 
i pogłębionej analizy. O wynikach prowadzonych przez ISKK badań opinia publiczna była infor-
mowana w marcu 2019 r. oraz w styczniu i czerwcu br.

Delegat KEP poinformował również, że ISKK jako parametryzowana jednostka naukowa i nie-
zależny ośrodek badawczy jest otwarty na współpracę z Państwową Komisją ds. Pedofilii na zasa-
dach regulujących badania naukowe, w tym z poszanowaniem prawa autorskiego.

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przypomniał także, że w sprawie próśb Państwo-
wej Komisji ds. Pedofilii o przekazanie akt kościelnych postępowań sądowych i administracyjnych, 
w związku z wielokrotnie sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi Konferencja Episkopatu 
Polski podejmuje konsultacje z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej, do którego zostały skie-
rowane stosowne zapytania. Odpowiedź Stolicy Apostolskiej wyznaczy kierunek dalszych działań 
biskupów polskich w tej sprawie.

ks. Piotr Studnicki 
Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Słowo abp. Józefa Guzdka, administratora apostolskiego Ordynariatu Polowego,  
w związku z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej (31.08.2021) 

1 września mija 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w dzie-
jach ludzkości. Wojna, która rozpoczęła się w Wieluniu i na Westerplatte, ogarnęła całą Europę, dotknęła 
Azję oraz Afrykę. Zginęło w niej kilkadziesiąt milionów ludzi. Zniszczeniu uległy miasta, wsie, zmienio-
ne zostały granice państw, piętnem wojny zostały naznaczone kolejne pokolenia wielu narodów.

Dziś modlimy się za obrońców naszej Ojczyzny, bohaterów września 1939 roku i kolejnych lat 
II wojny światowej. Wspominamy ich zmagania z najeźdźcami z Zachodu i ze Wschodu, otaczamy sza-
cunkiem kombatantów i weteranów walk o wolność. Ofiara naszych Sióstr i Braci poległych i pomordo-
wanych woła o modlitewną pamięć. Dlatego zachęcam wszystkich rodaków do nawiedzenia w tym dniu 
cmentarzy wojennych i grobów żołnierskich w naszej Ojczyźnie. Dar modlitwy, zapalony znicz niech 
będą wyrazem naszej wdzięczności dla tych, którzy złożyli swoje życie w obronie ojczystego domu.

Każdy z nas troszczy się o to, aby jego dom był bezpieczny. Sami wyznaczamy granice, których 
obcy, nieproszony gość nie może przekroczyć. Tragiczne wydarzenia sprzed lat zobowiązują do 
zjednoczenia wokół myśli o konieczności ochrony ojczystego domu i należnym szacunku wobec 
żołnierzy i funkcjonariuszy, stojących dziś na straży granic oraz bezpieczeństwa i integralności na-
szej Ojczyzny. Trzeba uszanować i docenić ich wierność złożonej przysiędze, że w obronie Ojczy-
zny, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą gotowi poświęcić swoje życie. Nie zapominając o niesieniu 
pomocy potrzebującym, odrzućmy złe emocje, chęć zaistnienia i doraźnego zysku. Nie pozwólmy, 
aby poniżano godność strażników bezpieczeństwa i niepodległości. Starajmy się wyciągać właści-
we wnioski z historii, podejmując racjonalne decyzje w trosce o dobro przyszłych pokoleń Polaków.

Niech w te wrześniowe dni towarzyszą nam zaduma, refleksja i odpowiedzialne działanie.

abp Józef Guzdek

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.
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Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi (7.10.2021)

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

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, 
jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

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

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

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

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

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

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem 
Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją 
i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego 
Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen*.

* Przyp. red. Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi dokonał przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 7 października 2021 r. przed cudownym obrazem św. Józefa w Narodo-
wym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

Komunikaty z diecezji nt. postępowań Stolicy Apostolskiej  
dotyczących sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych  

popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący bp. Tadeusza Rakoczego,  
biskupa seniora diecezji bielsko-żywieckiej (28.05.2021)

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Fran-
ciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowa-
dziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach 
nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego nastę-
pujące decyzje:

 – zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;
 – nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
 – zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;
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 – wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa 
powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewen-
cyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Kraków, 28 maja 2021 r. 

Komunikat Archidiecezji Poznańskiej dotyczący bp. Stanisława Napierały,  
biskupa seniora diecezji kaliskiej, biskupa kaliskiego w latach 1992-2012 (25.06.2021)

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Fran-
ciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła 
postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć 
seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej.

Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że tylko w jednym 
z ww. przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania.

W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować Biskupowi Stanisławowi 
Napierale:
1. wpłacenie, według uznania – z prywatnych środków – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji 

Świętego Józefa;
2. nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach.

Poznań, dnia 25 czerwca 2021 r.

Komunikat Archidiecezji Lubelskiej dotyczący abp. Zbigniewa Kiernikowskiego,  
biskupa legnickiego, biskupa siedleckiego w latach 2002-2014 (28.06.2021)

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając na podstawie przepisów 
Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowa-
nie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w sprawie o nadużycia 
seksualne wobec osoby małoletniej ze strony kapłana diecezji siedleckiej, którą bp Kiernikowski 
kierował w latach 2002-2014.

Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również trudności w zarządzaniu diecezją 
legnicką, bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś 
przez Ojca Świętego.

Lublin, dnia 28 czerwca 2021 r.

Komunikat Archidiecezji Krakowskiej dotyczący abp. Wiktora Skworca,  
metropolity katowickiego, biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011 (9.07.2021)

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Fran-
ciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie zgłoszenia dokonanego przez abp. 
Wiktora Skworca – przeprowadziła postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań do-
konanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popeł-
nionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji. 

Po zakończeniu powyższego dochodzenia i w związku ze swoimi wcześniejszymi oświadcze-
niami, abp Wiktor Skworc:
1. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski;
2. złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episko-

patu Polski;
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3. zobowiązał się wesprzeć finansowo – z prywatnych środków – wydatki diecezji tarnowskiej 
związane ze sprawami wykorzystania seksualnego;

4. poprosił o wyznaczenie Arcybiskupa Koadiutora.

Kraków, dnia 9 lipca 2021 r.

Komunikat Archidiecezji Wrocławskiej dotyczący abp. Mariana Gołębiewskiego,  
arcybiskupa seniora wrocławskiego (21.08.2021)

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Fran-
ciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła 
postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Mariana Gołębiewskiego w sprawach wy-
korzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
w czasach jego posługi biskupiej (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

W wyniku zakończonego dochodzenia, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego nastę-
pujące decyzje:
1. nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
2. zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak 

i świeckich;
3. nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych środków, na rzecz Fundacji 

św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystania seksualnego.

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2021 r.

Orędzia telewizyjne

Orędzie telewizyjne na Wielkanoc wygłoszone przez abp. Adama Szala,  
metropolitę przemyskiego (3.04.2021)

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja…
(sekwencja wielkanocna)
U progu tegorocznego Wielkiego Postu, Papież Franciszek zachęcał w swym orędziu, abyśmy 

w tym czasie nawrócenia odnowili naszą wiarę, zaczerpnęli „żywej nadziei” i przyjęli z otwartym 
sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. Ta wielkopostna formacja 
serca i duchowa wędrówka jest drogą, która jest już w całości oświetlona światłem Zmartwych-
wstania [Por. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2021 r.].

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla chrześcijan prawdą najważniejszą, gdyż przez to wydarze-
nie Chrystus objawił swoją moc, pokonał śmierć, grzech i szatana oraz zbawił ludzi. To nie tylko hi-
storyczny fakt i zapowiedź naszej, przyszłej chwały. Wydarzenie to jest źródłem naszej wiary, nadziei 
i miłości na obecnej, pielgrzymiej drodze życia. Tak bardzo trzeba nam tych darów Chrystusa Zmar-
twychwstałego! Tak często czujemy się niepewni, zagrożeni utratą wiary i pozbawieni nadziei. Tak 
trudno wokół nas o świadectwo braterskiej, ludzkiej miłości. Tak wiele na naszych barkach codzien-
nych trosk, osobistych i społecznych, które rodzą w sercach strach, niekiedy przerażenie, napełniają 
złymi myślami, prowadzą do zwątpienia, a czasami do rozpaczliwych decyzji i postaw.

W kontekście świąt wielkanocnych uzmysławiamy sobie, że podobnie było dwa tysiące lat 
temu. To, co spotkało Jezusa z Nazaretu, a więc męka i śmierć na krzyżu, w sercach wielu jego 
uczniów i sympatyków wywołało ból i zwątpienie. Apostołowie Chrystusa przeżywali wówczas 
swój osobisty kryzys wiary, nadziei i miłości.
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Widok pustego grobu i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem sprawiły cudowne „wskrze-
szenie” tych cnót. Wiara, nadzieja i miłość zmieniły perspektywę ówczesnych chrześcijan, kazały 
im szukać nie tyle tego, co w doczesnym życiu jest dobre i ważne, ale przede wszystkim tego, co 
jest ponadczasowe i wieczne, co dotyczy zbawienia. Dlatego też składali swoje świadectwa wiary 
gorliwie, odważnie i niezłomnie, nie wahając się oddawać za nią życia.

Od czasów męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa minęło wiele stuleci, przez które świat 
bardzo się zmienił. W obliczu tych przemian, dokonujących się także w mentalności i w postawach 
wielu ludzi, wobec kryzysów wiary, braku oparcia i perspektyw, pośród szerzącej się nienawiści, 
Zmartwychwstały Chrystus każe nam dążyć do tego, co w górze, nakazuje nam kierować się na-
dzieją i żyć według tej nadziei.

W ikonografii chrześcijańskiej cnotę nadziei przedstawia się poprzez symbol kotwicy. Obraz 
ten wyraża teologiczne podstawy nadziei. Bo jak kotwica ma trzy ramiona, którymi okręt trzyma 
się ziemi, aby go fale nie uniosły, tak nasza nadzieja ma trzy ramiona, których się chrześcijanin 
w żegludze życia powinien uchwycić.

Pierwszą podstawą naszej nadziei jest przekonanie o wszechmocy Boga. To Bóg jest Panem 
wszystkiego. On jest wszechmocny, może uczynić wszystko, dla Niego nie ma nic niemożliwego.

Drugim fundamentem naszej nadziei jest przekonanie o dobroci Boga. On kocha nas niezmien-
nie, tak jak byśmy byli jedynymi Jego dziećmi. On nas nigdy nie opuszcza w naszym ziemskim 
pielgrzymowaniu, także wówczas, gdy błądzimy, gdy jesteśmy zagubieni.

Trzecią podstawą nadziei chrześcijańskiej jest wierność Boga, który dotrzymuje swoich obiet-
nic. On nas nigdy nie zawodzi, nigdy nie jest nami zmęczony, ma nieskończoną cierpliwość wobec 
każdego człowieka. Jeśli od Niego odchodzimy, On wytrwale czeka na nasz powrót.

Obyśmy w każdej chwili naszego życia mieli przekonanie, że we wszystkich momentach naszej 
wędrówki, łatwych i trudnych, jest zawsze przy nas Zmartwychwstały Pan i pomaga nam zrozu-
mieć istotę naszego życia. Podobnie jak uczniowie idący do Emaus, zaprośmy Jezusa do siebie, słu-
chajmy Jego słów i poznawajmy go podczas Eucharystii po łamaniu chleba. Następnie zaś idźmy 
do świata, wołając: spotkaliśmy Pana!

Czerpiąc siłę od Chrystusa Zmartwychwstałego, bądźmy świadkami nadziei dla naszych bli-
skich – żon, mężów, dzieci i młodzieży, dla każdego, także dla naszych nieprzyjaciół, dla wszyst-
kich, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Radując się darem życia Chrystusa Zmartwych-
wstałego, brońmy każdego życia. Jednoczmy się wokół Zmartwychwstałego Pana.

Korzystajmy z zaproszenia Chrystusa idącego obok nas i zapraszającego nas do celebrowania 
wieczerzy Pańskiej – słuchania Słowa Bożego i łamania chleba, czyli do udziału w Eucharystii, 
zwłaszcza tej niedzielnej, upamiętniającej Zmartwychwstanie Pańskie.

Wszystkim drogim Rodakom, w Polsce i poza jej granicami, zwłaszcza chorym i cierpiącym 
z powodu pandemii oraz wszystkim leczącym i wspierającym chorych, życzę z całego serca głę-
bokiego przeżywania Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Oby te święte dni, przeżyte w wierze, 
umocniły naszą nadzieję i pomogły nam stawać się radosnymi głosicielami Ewangelii o Zmar-
twychwstałym Panu.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja…

Orędzie telewizyjne na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  
wygłoszone przez abp. Andrzeja Dzięgę,  

metropolitę szczecińsko-kamieńskiego (31.10.2021)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wchodzimy w tych dniach w szczególny moment duchowego doświadczenia. Oto uroczystość 

Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, a także następujące po nich dni uprzywilejowane przez 
Kościół Święty darem odpustu zupełnego, związanego z cmentarną modlitwą za zmarłych i poległych.
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Nawiedzając groby i mogiły, nie tylko wspominamy naszych zmarłych, ale także obdarowuje-
my ich naszą wdzięcznością, miłością i modlitwą. Jeśli trzeba – także naszym przebaczeniem.

Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, wierzący w zmartwychwstałego Pana i oczekujący z nadzieją 
także zmartwychwstania naszych ciał u kresu czasu – obdarowujemy zmarłych i poległych naszą 
modlitwą. Każda Msza Święta ma tutaj wartość przeogromną. Także ciche nawiedzenie grobu, 
połączone z westchnieniem serca, które bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla 
zmarłych, ma ogromną wartość.

Co do niektórych zmarłych, Kościół Święty uroczyście orzeka o ich zbawieniu, ogłaszając de-
cyzje beatyfikacyjne i kanonizacyjne. Wierzymy głęboko i twierdzimy z całą pewnością wiary, że 
także wielu innych zmarłych sam Bóg wprowadza do chwały nieba. Modląc się więc o zbawienie 
wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych, prosimy też o na-
sze uświęcenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem.

Jesteśmy dzisiaj w szczecińskiej katedrze, świątyni podnoszonej z gruzów i wojennych znisz-
czeń dopiero w latach siedemdziesiątych. Ta świątynia też jest cmentarzem. Tu są doczesne szczątki 
dawnych książąt pomorskich, tu są pochowani pierwsi metropolici szczecińsko-kamieńscy, a pod 
posadzką tej świątyni i wokół niej ciągle spoczywają liczne szczątki dawnych mieszkańców naszej 
ziemi. Otaczamy ich wszystkich naszą modlitwą.

W kaplicy żołnierskiej pamięci, przywołujemy pamięć rodaków, którzy walczyli i ginęli za 
Polskę na różnych frontach wojen światowych lub jako zesłańcy na nieludzkiej ziemi. Także tych, 
którzy po dziesiątkach lat ciągle jeszcze nie doczekali się chrześcijańskiego pogrzebu: ofiary lu-
dobójstwa na Wołyniu, ofiary obozów i łagrów, ofiary ludobójczych decyzji komunistycznej prze-
mocy oraz powojennych zmagań o wolną Polskę. Tu wołamy do Boga o miłosierdzie nie tylko dla 
ofiar, ale także dla sprawców ludzkiego cierpienia. Przywołujemy też ofiary Katynia, innych miejsc 
kaźni polskich patriotów oraz ofiary Smoleńska.

Ze szczególnym smutkiem zatrzymujemy się przy grobach i mogiłach dziecięcych, także dzie-
ci zmarłych przed narodzeniem. Im nie było dane doczekać narodzin, pocałunku mamy, błogo-
sławieństwa taty, dotknięcia wody chrztu świętego. Przy nich robimy sobie wszyscy dodatkowy 
rachunek sumienia: czy można było uczynić coś więcej dla ochrony ich życia. Ale z najgłębszym 
smutkiem a nawet pewnym przerażeniem zatrzymujemy się w tych dniach z modlitwą o miłosier-
dzie Boże przy mogiłach, także tych symbolicznych, dzieci, które żyły, ale zostały zamordowane 
przed narodzeniem. To są ofiary aborcji. Wiele jeszcze musimy się wszyscy modlić i pokutować, 
aby zakończyło się na polskiej ziemi i pośród narodów świata, zabijanie nienarodzonych, traktowa-
ne jako sposób rozwiązywania doraźnych problemów osobistych lub rodzinnych.

Pytamy, skąd aż tyle złej woli u dorosłych i skądinąd wykształconych ludzi, że przewrotnie 
ciągle mówią o prawie do zabijania dziecka przed jego narodzeniem. Przecież nikt z ludzi nie ma 
takiego prawa. Każdy człowiek jest darem samego Boga, od poczęcia aż po naturalną śmierć, a po-
przez dobre życie ziemskie, także po swojej śmierci jest błogosławieństwem.

Stając w tych dniach nad mogiłami – patrzymy też na krzyż – świadomie stawiany na grobach 
i miejscach szczególnej pamięci jako znak nadziei na życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Brońcie Krzyża 
– prosił Święty Jan Paweł II. A Krzyż jest obecnie atakowany na polskiej ziemi, w polskim domu.

Boże, miej miłosierdzie dla nas, dla Polski i dla całego świata.
Na ten czas refleksji, modlitwy za zmarłych i poległych, na ten czas nadziei: Niech Wszystkich 

Was Siostry i Bracia błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec + i Syn + i Duch Święty. Amen.

Orędzie telewizyjne na Boże Narodzenie wygłoszone przez abp. Tadeusza Wojdę,  
metropolitę gdańskiego (24.12.2021)

Dobiegł końca Adwent – czas czuwania i przygotowywania serca do świąt Bożego Narodzenia. 
Był to z pewnością trudny czas, mocno naznaczony pandemią i jej ofiarami, ale też restrykcjami 
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i ogólnym zmęczeniem. Mocno nas wszystkich absorbowały wydarzenia związane z kryzysem na 
granicy polsko-białoruskiej. Nie brakowało też trudności, które wnosiły w nasze życie społeczne, 
rodzinne, a nawet osobiste różnego rodzaju podziały i wzajemne nieufności. Niejednokrotnie rów-
nież nasza wiara była wystawiona na wielką próbę. Święty czas Bożego Narodzenia wpływa, jak 
ufam, na wyciszenie – przynajmniej częściowe – wielorakiego hałasu wokół nas i pozwala zrobić 
miejsce Temu, który przychodzi – Jezusowi.

Wieczerzą wigilijną rozpoczęliśmy już świętowanie Bożego Narodzenia. Dla wierzących Boże 
Narodzenie to wyjątkowe wydarzenie, ale czy tylko dla wierzących? Każdemu, kto poszukuje sen-
su życia, wcześniej czy później jawi się Jezus. Jest to najlepsza okazja, aby spotkać Bożą Miłość, 
której przecież wszyscy tak bardzo potrzebujemy.

Aby zrozumieć tę Miłość, warto najpierw postawić sobie pytanie, czym jest Boże Narodzenie. 
Zwykle na to pytanie odpowiadamy, że to pamiątka narodzenia w Betlejem Syna Bożego – Jezusa. 
Jezus narodził się w rodzinie, ubogiej nazaretańskiej rodzinie. Boże Narodzenie to święto rodziny.

Ewangelie opisują to wydarzenie, podając cały szereg danych historycznych, które potwierdza-
ją, że Boże Narodzenie rzeczywiście dokonało się dwa tysiące lat temu. Czytamy dalej, że Jezus 
w Betlejem narodził się w skrajnie ubogich warunkach. Narodził się w nocy, w stajence, pośród 
zwierząt, został położony w żłobie na sianie… Te niezwykle skromne okoliczności narodzenia 
Bożego Syna skłaniają nas do pytania: dlaczego właśnie tak się narodził? Dobrze, że to pytanie 
pojawia się w naszym sercu i nam towarzyszy.

Papież Benedykt XVI, zastanawiając się nad tym samym pytaniem, w jednej ze swoich homilii 
snuł następującą refleksję: „Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że 
może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko, abyśmy Go mogli pokochać. 
Bóg jest tak dobry, że zrezygnował ze swej Boskiej świetności; zszedł do stajenki, abyśmy mogli 
Go odnaleźć i by w ten sposób Jego dobroć dotknęła również nas, udzieliła się nam i dalej przez nas 
się rozchodziła” (Homilia, 25.12.2005).

Słowa papieża dają do zrozumienia, że Boże Narodzenie, owszem jest pamiątką wcielenia Syna 
Bożego w ludzką naturę i przyjścia na świat jako człowieka, ale też jest wydarzeniem, które nie-
ustannie się dokonuje. Bóg wciąż do nas przychodzi. Przychodzi przede wszystkim w Eucharystii, 
w drugim człowieku, sygnalizuje swoją obecność przez różne wydarzenia. Przychodzi, bo pragnie 
nawiązać z nami relacje, chce rozpalić nasze serce miłością i dobrocią, chce, aby przez nas i z naszą 
pomocą ta dobroć i miłość docierały do innych.

Prawdziwe relacje nawiązuje się, gdy stajemy się częścią życia drugiej osoby. Bóg, poprzez 
narodzenie swojego Syna w Betlejem, stał się częścią naszego ludzkiego życia. Przez uczestnictwo 
w tym wydarzeniu również my stajemy się częścią życia samego Boga. Św. Jan Ewangelista powie: 
„Tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali Synami Bożymi” (J 1,12).

Miłość i dobroć Boża objawiona w Betlejem jest też dla innych. Bóg więc powierza się nam 
i ufa, że zaniesiemy Go do naszych rodzin, przyjaciół, bliskich, ale i do tych, którzy są – jak pod-
kreśla papież Franciszek – na „peryferiach ludzkiej egzystencji”. Jest ich wielu, spotykamy ich 
na ulicach, w jadłodajniach i ośrodkach „Caritas”, w szpitalach i więzieniach. Są nimi przybysze, 
uchodźcy i imigranci pukający do drzwi naszego kraju. Ci ostatni niekiedy wzbudzają w nas lęk 
i obawy swoją odmiennością, kulturą bycia, brakiem asymilacji. Bóg przyszedł do nas jako bez-
bronne dziecko, powierzając się całkowicie ludzkiej opiece, co jeszcze bardziej uwrażliwia nas na 
ich los i skłania do wypracowywania skuteczniejszych form pomocy. Nie wszystkim podobało się, 
że Jezus się narodził! Jego przyjście wzbudziło lęk i obawy, i to do tego stopnia, że niedługo po 
urodzeniu postanowiono Go zgładzić.

Otwórzmy serca na przychodzącego do nas Boga w Jezusie Chrystusie, a wówczas nasze serce 
będzie otwarte na oścież także dla drugiego człowieka. Udajmy się w naszej duchowej pielgrzymce 
do Betlejem na spotkanie z Panem i prośmy Go, aby nas ubogacił swoimi darami: pokojem, rado-
ścią i miłością. Niech to będą dla Wszystkich w kraju i za granicą święta pełne Bożego Narodzenia!
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IV. STATYSTYKA

1. Zestawienia dotyczące Konferencji Episkopatu Polski (Stan z dn. 31.12.2021)

Diecezje, biskupi

Diecezje w Polsce 45
w tym:

archidiecezje (metropolie) 15
diecezje 30

oraz:
ordynariat dla wiernych obrz. wschodniego1 1
prałatura Opus Dei 1

1 pozbawionych ordynariusza własnego obrządku

Biskupi w Polsce 148
w tym:

biskupi diecezjalni2 44
biskupi pomocniczy 51
biskup koadiutor 1
administrator apostolski 1
biskupi seniorzy 52
kardynałowie 2
arcybiskupi 28
biskupi 118

2 administrator apostolski Ordynariatu Polowego WP jest jednocześnie biskupem diecezjalnym archidiecezji bia-
łostockiej

Personalia

Zmiany na urzędach biskupich 8
Biskupi nowo mianowani 1
Przeszli na emeryturę 5
Biskupi zmarli 8

Zmiany na urzędach biskupich

4.01.2021:
BP MAREK SOLARCZYK, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, 
mianowany biskupem diecezji radomskiej.

25.01.2021:
BP DAMIAN BRYL, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, mianowany 
biskupem diecezji kaliskiej.

2.03.2021:
ABP TADEUSZ WOJDA, dotychczasowy arcybiskup metropolita białostocki, mianowany arcy-
biskupem metropolitą gdańskim.
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27.04.2021:
BP KRZYSZTOF WĘTKOWSKI, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnień-
skiej, mianowany biskupem diecezji włocławskiej.

28.06.2021:
BP ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocław-
skiej, mianowany nowym biskupem legnickim. 

16.07.2021:
BP JÓZEF GUZDEK, dotychczasowy biskup polowy Wojska Polskiego, mianowany arcybisku-
pem metropolitą białostockim. 

21.09.2021:
BP KRZYSZTOF WŁODARCZYK, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej, mianowany biskupem diecezji bydgoskiej.

4.12.2021:
BP ADRIAN JÓZEF GALBAS SAC, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej, miano-
wany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. 

Biskupi nowo mianowani

15.11.2021:
KS. JAN GLAPIAK, dotychczasowy przewodniczący referatu prawnego kurii metropolitalnej 
w Poznaniu, mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej.

Przeszli na emeryturę

4.01.2021:
BP HENRYK TOMASIK, dotychczasowy biskup diecezji radomskiej, biskupem seniorem die-
cezji radomskiej. 

27.04.2021:
BP WIESŁAW MERING, dotychczasowy biskup diecezji włocławskiej, biskupem seniorem 
diecezji włocławskiej.

12.05.2021:
BP JAN TYRAWA, dotychczasowy biskup bydgoski, biskupem seniorem diecezji bydgoskiej.

27.06.2021:
BP PIOTR SKUCHA, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej, biskupem se-
niorem diecezji sosnowieckiej.

28.06.2021:
BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, dotychczasowy biskup legnicki, biskupem seniorem diecezji 
legnickiej.
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Biskupi zmarli

10.01.2021:
BP ADAM DYCZKOWSKI, biskup senior pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, zmarł w Zie-
lonej Górze 10 stycznia. Miał 88 lat.

15.03.2021:
BP GERARD KUSZ, biskup senior diecezji gliwickiej, zmarł w Gliwicach 15 marca. Miał 81 lat.

21.04.2021:
ABP WOJCIECH ZIEMBA, biskup senior archidiecezji warmińskiej, zmarł w Gliwicach 
21 kwietnia. Miał 80 lat.

27.04.2021:
BP JAN GAŁECKI, biskup pomocniczy senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 
w Szczecinie 27 kwietnia. Miał 89 lat.

13.08.2021:
ABP HENRYK HOSER SAC, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, zmarł w Warszawie 
13 sierpnia. Miał 78 lat.

09.09.2021:
BP MARIAN DUŚ, biskup senior pomocniczego archidiecezji warszawskiej, zmarł w Warszawie 
9 września. Miał 83 lata.

23.09.2021:
BP EDWARD JANIAK, biskup senior diecezji kaliskiej, zmarł w Warszawie 23 września. Miał 
69 lat.

12.12.2021:
ABP STANISŁAW NOWAK, arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej, zmarł w Często-
chowie 12 grudnia. Miał 86 lat. 
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2. Statystyka duszpasterstwa Kościoła i religijności katolików w Polsce

Wyniki badań prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2020 r.

PARAFIE

Tab. 1. Liczba parafii w 2020 r. według diecezji
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Tab. 1. Liczba parafii w 2020 r. według diecezji  

Diecezja Parafie 
ogółem 

Parafie diecezjalne  
z proboszczem rezydującym 

Parafie diecezjalne 
bez proboszcza rezydującego Parafie zakonne 

Ogółem 10 361 9 639 61 661 
białostocka 116 113 0 3 
bielsko-żywiecka 210 193 0 17 
bydgoska 152 142 0 10 
częstochowska 312 298 0 14 
drohiczyńska 98 95 0 3 
elbląska 158 139 0 19 
ełcka 152 142 0 10 
gdańska 201 182 0 19 
gliwicka 156 138 0 18 
gnieźnieńska 268 257 0 11 
kaliska 283 266 0 17 
katowicka 322 309 0 13 
kielecka 304 293 0 11 
koszalińsko-kołobrzeska 221 202 0 19 
krakowska 448 392 0 56 
legnicka 238 217 0 21 
lubelska 271 264 0 7 
łomżyńska 183 171 8 4 
łowicka 167 156 0 11 
łódzka 219 202 0 17 
opolska 400 362 18 20 
Ordynariat Polowy WP 74 72 0 2 
pelplińska 290 276 0 14 
płocka 249 242 0 7 
poznańska 414 397 0 17 
przemyska 391 365 0 26 
radomska 301 290 0 11 
rzeszowska 244 234 0 10 
sandomierska 242 233 0 9 
siedlecka 249 238 0 11 
sosnowiecka 162 153 0 9 
szczecińsko-kamieńska 275 235 1 39 
świdnicka 191 172 2 17 
tarnowska 454 437 0 17 
toruńska 196 186 0 10 
warmińska 262 236 0 26 
warszawska 214 188 0 26 
warszawsko-praska 186 170 0 16 
włocławska 233 219 2 12 
wrocławska 297 261 1 35 
zamojsko-lubaczowska 187 183 0 4 
zielonogórsko-gorzowska 270 248 0 22 

Eparchie 
przemysko-warszawska 44 43 0 1 
wrocławsko-gdańska 54 25 29 - 
ormiańska 3 3 0 - 
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Tab. 2. Liczba księży inkardynowanych według diecezji w 2020 r.
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Tab. 2. Liczba księży inkardynowanych według diecezji w 2020 r.  
Diecezja Liczba księży inkardynowanych 

Ogółem 24 208 
białostocka 410 
bielsko-żywiecka 558 
bydgoska 318 
częstochowska 675 
drohiczyńska 257 
elbląska 273 
ełcka 313 
gdańska 565 
gliwicka 375 
gnieźnieńska 472 
kaliska 503 
katowicka 1 030 
kielecka 684 
koszalińsko - kołobrzeska 437 
krakowska 1 159 
legnicka 387 
lubelska 885 
łomżyńska 534 
łowicka 335 
łódzka 567 
opolska 700 
Ordynariat Polowy WP 52 
pelplińska 578 
płocka 583 
poznańska 741 
przemyska 955 
radomska 723 
rzeszowska 708 
sandomierska 612 
siedlecka 658 
sosnowiecka 383 
szczecińsko-kamieńska 491 
świdnicka 374 
tarnowska 1 535 
toruńska 389 
warmińska 450 
warszawska 869 
warszawsko - praska 495 
włocławska 498 
wrocławska 643 
zamojsko-lubaczowska 448 
zielonogórsko-gorzowska 536 

Eparchie 
przemysko-warszawska 24 
wrocławsko-gdańska 26 
ormiańska bd 
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Tab. 3. Liczba alumnów diecezjalnych według diecezji w 2020 r.  
Diecezja Liczba alumnów diecezjalnych 

Ogółem  1 619 
białostocka 23 
bielsko-żywiecka 42 
bydgoska 16 
częstochowska 22 
drohiczyńska 13 
elbląska 25 
ełcka 24 
gdańska 36 
gliwicka 22 
gnieźnieńska 25 
kaliska 33 
katowicka 55 
kielecka 44 
koszalińsko-kołobrzeska 23 
krakowska 65 
legnicka 18 
lubelska 43 
łomżyńska 35 
łowicka 17 
łódzka 62 
opolska 44 
Ordynariat Polowy WP 4 
pelplińska 35 
płocka 23 
poznańska 84 
przemyska 62 
radomska 44 
rzeszowska 58 
sandomierska 34 
siedlecka 43 
sosnowiecka 14 
szczecińsko-kamieńska 24 
świdnicka 26 
tarnowska 118 
toruńska 36 
warmińska 19 
warszawska 124 
warszawsko-praska 45 
włocławska 29 
wrocławska 58 
zamojsko-lubaczowska 20 
zielonogórsko-gorzowska 16 

Eparchie 
przemysko-warszawska 12 
wrocławsko-gdańska 4 
ormiańska - 
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Tab. 4. Liczba sióstr i domów zgromadzeń zakonnych w 2020  r.*  

 Nazwa Zgromadzenia Liczba sióstr Liczba domów Zgromadzenia 
 Ogółem 16 764 2 071 

1 Służebniczki NMP Starowiejskie 831 153 
2 Elżbietanki 717 111 
3 Miłosierdzia (Szarytki) 693 74 
4 Nazaretanki 669 60 
5 Felicjanki 598 71 
6 Rodziny Maryi 579 70 
7 Służebniczki NMP Śląskie 522 72 
8 Służki NMP 504 73 
9 Serafitki 462 46 

10 Albertynki 446 49 
11 Służebniczki BDNP Dębickie 444 61 
12 Urszulanki SJK 433 38 
13 Salezjanki 362 40 
14 Sercanki 333 42 
15 Matki Bożej Miłosierdzia 326 22 
16 Karmelitanki Dzieciątka Jezus 324 31 
17 Józefitki 320 32 
18 Dominikanki 293 31 
19 Urszulanki UR 253 16 
20 Opatrzności Bożej 240 27 
21 Zmartwychwstanki 225 23 
22 Pallotynki 214 22 
23 Sługi Jezusa 211 21 
24 Służebniczki NMP Wlkp - Luboń 209 30 
25 Michalitki 203 26 
26 Misjonarki św. Rodziny 193 23 
27 Maryi Niepokalanej 192 23 
28 Franciszkanki Misjonarki Maryi FMM 187 16 
29 Boromeuszki - Mikołów 185 29 
30 Córki Bożej Miłości CBM 177 14 
31 Benedyktynki Misjonarki 175 21 
32 Kanoniczki Ducha Świętego 174 17 
33 Pasterki 166 19 
34 Niepokalanki 164 10 
35 Córki Najczystszego Serca Maryi 154 22 
36 De Notre Dame 154 16 
37 Loretanki 149 14 
38 Jadwiżanki 148 24 
39 Wspólnej Pracy 148 18 
40 Honoratki 137 17 
41 Pasjonistki 135 19 
42 Franciszkanki od Pokuty i Mił. Chrześc. 133 16 
43 Imienia Jezus 132 17 
44 Służebnice Ducha Świętego 128 11 
45 Wspólnota Niep. Matki Wielk. Zawierzenia 123 5 
46 Franciszkanki od Cierpiących 122 14 
47 Franciszkanki Służebnice Krzyża 120 9 
48 Katarzynki 117 23 
49 Misjonarki Chrystusa Króla 114 14 
50 Boromeuszki - Trzebnica 112 12 
51 Szensztackie 112 10 
52 Prezentki 110 16 
53 Służebn. Matki Dobr. Pasterza (Pasterzanki) 102 15 
54 Córki Maryi Niepokalanej 100 16 
55 Obliczanki 100 14 
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 Nazwa Zgromadzenia Liczba sióstr Liczba domów Zgromadzenia 
56 Orionistki 99 14 
57 Jezusa Miłosiernego 98 21 
58 Samarytanki 97 11 
59 Franciszkanki Szpitalne 93 11 
60 Od Aniołów 85 16 
61 Betanki 84 14 
62 Sacre Coeur 79 11 
63 Uczennice Boskiego Mistrza 79 6 
64 Najświętszej Duszy Chrystusa 74 10 
65 Córki św. Franciszka 68 12 
66 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 68 10 
67 Eucharystki 66 10 
68 Westiarki Jezusa 65 10 
69 Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża 62 12 
70 Adoratorki 61 8 
71 Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych 59 10 
72 Salwatorianki 56 13 
73 Augustianki OSA 55 6 
74 Elżbietanki -III Zakonu św. Franciszka 55 6 
75 Kapucynki Najśw. Serca Jezusa 49 5 
76 Franciszkanki M. B. Nieust. Pomocy 44 6 
77 Jadwiżanki - Wawelskie 43 7 
78 Antoninki SOS 42 6 
79 Służebnice Najśw. Panny Maryi 42 9 
80 Franciszkanki Rycerstwa Niepok. 37 5 
81 Dominikanki Misjonarki 36 5 
82 Zgromadzenie "Jedność" 35 5 
83 Magdalenki 34 7 
84 Św. Rodziny z Bordeaux 34 6 
85 Pasjonistki św. Pawła od Krzyża 28 5 
86 Antonianki Chrystusa Króla 27 3 
87 Małe Siostry Jezusa 27 6 
88 Bożego Serca Jezusa 23 4 
89 Klawerianki 21 5 
90 Niepokalanego Serca Maryi 19 5 
91 Matki Bożej z Karmelu 17 4 
92 Pijarki 17 3 
93 Bazylianki 13 4 
94 Dominikanki MB Różańcowej 13 3 
95 Karmelitanki Misjonarki 13 3 
96 Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusa 13 4 
97 Oblatki Serca Jezusa 12 3 
98 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 2 
99 Służebnice Najświętszego Serca Jezusa 8 3 

100 Saletynki 7 2 
101 Karmelitanki Misjonarki Terezjanki 6 1 
102 Misjonarki Klaretynki Maryi Niep. 6 1 
103 Apostolinki 5 1 
104 Córki św. Pawła 4 1 
105 Misjonarki NMP Królowej Afryki 4 1 
* - dane Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich 
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Tab. 5. Męskie zgromadzenia zakonne w Polsce w 2020 r.*  

 Nazwa zgromadzenia Ogółem Kapłani Bracia Klerycy Nowicjusze Postulanci W kraju Za granicą 
 Ogółem 10 991 8 819 1 176 713 149 134 8 100 2 920 

1 Franciszkanie OFM 1213 936 172 78 14 13 976 237 
2 Salezjanie 1005 896 27 72 9 1 833 172 
3 Franciszkanie OFMConv. 900 655 158 55 12 20 623 277 
4 Pallotyni 570 486 48 23 13 - 426 144 
5 Jezuici  556 451 38 52 15 - 466 90 
6 Kapucyni 536 391 91 33 10 11 408 128 
7 Oblaci Mn  452 371 41 32 6 2 274 178 
8 Dominikanie  450 328 24 51 7 40 366 84 
9 Werbiści  445 396 43 4 2 - 197 248 

10 Paulini  421 306 59 45 11 - 313 108 
11 Chrystusowcy  403 356 21 24 2 - 193 210 
12 Redemptoryści  398 350 13 26 4 5 283 115 
13 Salwatorianie  368 326 21 15 6 - 237 131 
14 Misjonarze Cm  301 264 2 33 2 - 227 74 
15 Michalici  275 248 14 8 - 5 184 91 
16 Karmelici Bosi 268 201 32 26 3 6 204 64 
17 Sercanie  252 233 5 14 - - 184 68 
18 Marianie  225 183 27 10 3 2 164 61 
19 Saletyni  218 191 11 13 3 - 150 68 
20 Misjonarze Św. Rodziny  200 169 9 18 3 1 132 68 
21 Zmartwychwstańcy  191 172 10 7 2 - 102 89 
22 Cystersi 116 84 23 7 - 2 113 3 
23 Pijarzy  107 89 4 12 2 - 94 13 
24 Orioniści  82 71 4 3 - 4 77 5 
25 Klaretyni  82 61 10 9 1 1 55 27 
26 Filipini  79 68 3 6 2 - 78 1 
27 Bonifratrzy 78 12 66 - - - 64 14 
28 Benedyktyni 63 33 21 4 3 2 60 3 
29 Karmelici  61 41 14 2 1 3 54 7 
30 Kamilianie  57 55 1 1 - - 47 10 
31 Kanonicy Regularni Lat.  53 46 3 4 - - 51 2 
32 Zgromadzenie Ducha Św.  50 41 6 3 - - 33 17 
33 Pasjoniści  45 40 1 - 2 2 40 5 
34 Bracia Szkolni  44 - 44 - - - 44 - 
35 Sercanie Biali  40 35 3 - 1 1 27 13 
36 Bracia Serca Jezusowego  39 - 35 - 3 1 30 9 
37 Albertyni  33 1 31 - - 1 28 5 
38 Pauliści 31 22 7 1 1 - 23 8 
39 Stow. Misji Afrykańskich  28 27 - 1 - - 11 17 
40 Kameduli 25 12 8 5 - - 25 - 
41 Misjonarze Krwi Chrystusa  24 19 4 1 - - 23 1 
42 Pocieszyciele  21 11 10 - - - 16 5 

43 Ojcowie Biali Misjonarze 
Afryki  19 17 1 - 1 - 7 12 

44 Bazylianie  18 14 2 2 - - 18 - 
45 Józefici  18 16 1 1 - - 11 7 
46 Kombonianie  15 13 2 - - - 8 7 
47 Towarzystwo Ducha Św.  15 6 - 5 2 2 15 - 
48 Szensztaccy Ojcowie  14 12 - - - 2 13 1 
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 Nazwa zgromadzenia  Ogółem Kapłani Bracia Klerycy Nowicjusze Postulanci W kraju Za granicą 
49 Trynitarze  14 13 - 1 - - 10 4 
50 Augustianie  13 11 2 1 - - 11 2 
51 Monfortianie  12 3 - 2 - 7 8 4 
52 Chemin Neuf  9 7 - 1 1 - 4 5 
53 Rogacjoniści  8 7 - 1 - - 6 2 
54 Barnabici  7 7 - - - - 6 1 
55 Guanellianie  6 3 1 - 2 - 5 1 

56 Misjonarze M.B. 
Pocieszenia  6 4 - 2 - - 6 - 

57 Marianiści  4 2 2 - - - 2 2 
58 Somascy Ojcowie  4 4 - - - - 2 2 

59 Synowie Najśw. Maryi 
Niep.  4 3 1 - - - 4 - 

* - dane Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
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Tab. 6. Liczba udzielonych sakramentów chrztu według diecezji w 2019 i 2020 r.  
Diecezja 2019 2020 

Ogółem  372 851 
 

312 082 
 białostocka 4 700 4 230 

bielsko-żywiecka 7 885 6 398 
bydgoska 5 130 5 288 
częstochowska 7 741 7 297 
drohiczyńska 2 292 1 817 
elbląska 4 824 3 833 
ełcka 4 860 4 046 
gdańska 11 236 8 762 
gliwicka 6 265 5 121 
gnieźnieńska 7 702 6 694 
kaliska 8 297 7 088 
katowicka 18 420 17 980 
kielecka 8 192 6 635 
koszalińsko-kołobrzeska 8 610 5 533 
krakowska 19 629 16 094 
legnicka 8 800 5 540 
lubelska 10 912 8 727 
łódzka 6 881 6 251 
łomżyńska 5 771 4 835 
łowicka 11 434 11 607 
opolska 8 344 6 787 
Ordynariat Polowy WP 2 681 1 903 
pelplińska 11 395 9 629 
płocka 8 997 7 534 
poznańska 18 133 17 216 
przemyska 8 937 7 836 
radomska 11 482 7 995 
rzeszowska 6 949 6 949 
sandomierska 6 312 5 157 
siedlecka 8 148 7 528 
sosnowiecka 5 477 4 233 
szczecińsko-kamieńska 8 902 6 544 
świdnicka 4 590 3 296 
tarnowska 15 605 14 439 
toruńska 9 962 7 846 
warmińska 6 667 5 444 
warszawska 14 544 10 573 
warszawsko-praska 11 728 9 402 
włocławska 8 191 7 113 
wrocławska 11 499 9 375 
zamojsko-lubaczowska 4 555 3 764 
zielonogórsko-gorzowska 9 539 7 319 

Eparchie 
przemysko-warszawska 378 180 

 wrocławsko-gdańska 255 240 
 ormiańska bd 4 
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Tab. 7. Liczba udzielonych sakramentów I Komunii św. według diecezji w 2019 i 2020 r.  
Diecezja 2019 2020 

Ogółem  248 785 
 

297 951 
 białostocka 6 651 3 882 

bielsko-żywiecka 3 936 7 490 
bydgoska 5 200 5 300 
częstochowska 9 199 4 479 
drohiczyńska 1 254 1 677 
elbląska 2 579 3 434 
ełcka 6 373 3 752 
gdańska 6 788 8 316 
gliwicka 3 115 5 509 
gnieźnieńska 3 436 6 776 
kaliska 8 018 7 723 
katowicka 15 000 10 000 
kielecka 4 542 7 328 
koszalińsko-kołobrzeska 987 6 594 
krakowska 12 328 16 323 
legnicka 6 800 6 000 
lubelska 6 508 9 288 
łódzka 7 254 5 732 
łomżyńska 3 938 5 224 
łowicka 3 341 9 788 
opolska 3 166 6 583 
Ordynariat Polowy WP 980 1 575 
pelplińska 12 797 8 891 
płocka 5 174 7 887 
poznańska 15 700 15 000 
przemyska 5 600 7 574 
radomska 6 723 8 373 
rzeszowska 4 401 4 401 
sandomierska 3 948 5 562 
siedlecka 4 838 7 782 
sosnowiecka 2 939 5 002 
szczecińsko-kamieńska 6 124 6 956 
świdnicka 2 862 3 700 
tarnowska 9 639 12 259 
toruńska 3 934 2 895 
warmińska 3 883 5 008 
warszawska 10 798 13 610 
warszawsko-praska 8 748 11 347 
włocławska 4 432 6 567 
wrocławska 6 958 9 500 
zamojsko-lubaczowska 2 753 3 965 
zielonogórsko-gorzowska 4 952 8 811 

Eparchie 
przemysko-warszawska 186 38 

 wrocławsko-gdańska 3 46 
 ormiańska bd 4 
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Tab. 8. Liczba udzielonych sakramentów bierzmowania według diecezji w 2019 i 2020 r.  
Diecezja 2019 2020 

Ogółem  382 471 252 253 
 białostocka 2 465 5 320 

bielsko-żywiecka 11 033 2 909 
bydgoska 4 300 4 500 
częstochowska 5 943 6 749 
drohiczyńska 2 395 1 702 
elbląska 3 239 3 833 
ełcka 6 373 3 870 
gdańska 8 034 7 256 
gliwicka 7 418 3 831 
gnieźnieńska 10 784 5 704 
kaliska 8 498 5 059 
katowicka 14 500 8 000 
kielecka 11 926 6 282 
koszalińsko-kołobrzeska 6 200 7 080 
krakowska 25 008 11 430 
legnicka 5 240 4 500 
lubelska 14 064 8 214 
łomżyńska 7 386 6 351 
łowicka 6 566 3 980 
łódzka 9 415 6 191 
opolska 5 951 7 267 
Ordynariat Polowy WP 1 635 1 096 
pelplińska 9 213 8 342 
płocka 7 246 4 095 
poznańska 13 500 12 000 
przemyska 13 295 5 924 
radomska 14 623 7 861 
rzeszowska 9 215 9 215 
sandomierska 9 259 4 640 
siedlecka 10 733 6 130 
sosnowiecka 6 320 3 539 
szczecińsko-kamieńska 9 142 6 035 
świdnicka 4 468 2 885 
tarnowska 23 546 16 755 
toruńska 5 410 4 225 
warmińska 8 937 5 067 
warszawska 10 464 9 447 
warszawsko-praska 8 552 8 344 
włocławska 10 573 5 260 
wrocławska 10 554 3 790 
zamojsko-lubaczowska 6 750 3 084 
zielonogórsko-gorzowska 12 298 4 064 

Eparchie 
przemysko-warszawska 378 180 

 wrocławsko-gdańska 256 243 
 ormiańska bd 4 
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Tab. 9. Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa według diecezji w 2019 i 2020 r.  
Diecezja 2019 2020 

Ogółem  125 032 
 

91 468 
 białostocka 1 844 1 253 

bielsko-żywiecka 3 230 2 156 
bydgoska 1 198 1 204 
częstochowska 3 083 2 977 
drohiczyńska 1 038 1 408 
elbląska 1 405 923 
ełcka 1 738 1 106 
gdańska 3 028 2 038 
gliwicka 1 876 1  213 
gnieźnieńska 2 678 1 989 
kaliska 3 035 2 330 
katowicka 6 745 6 035 
kielecka 3 338 2 339 
koszalińsko-kołobrzeska 2 300 1 402 
krakowska 7 310 5 148 
legnicka 2 350 970 
lubelska 4 141 2 794 
łódzka 2 963 3 563 
łomżyńska 2 152 2 365 
łowicka 3 503 1 621 
opolska 2 847 1 852 
Ordynariat Polowy WP 726 456 
pelplińska 4 056 2 672 
płocka 3 502 2 533 
poznańska 4 099 2 062 
przemyska 3 779 2 806 
radomska 3 713 2 678 
rzeszowska 2 538 2 538 
sandomierska 2 662 1 861 
siedlecka 3 575 2 633 
sosnowiecka 1 720 1 168 
szczecińsko-kamieńska 2 537 1 624 
świdnicka 1 479 782 
tarnowska 6 386 5 308 
toruńska 2 254 1 818 
warmińska 1 984 1 297 
warszawska 3 743 2 591 
warszawsko-praska 3 000 2 278 
włocławska 2 999 2 356 
wrocławska 3 595 1 985 
zamojsko-lubaczowska 2 038 1 423 
zielonogórsko-gorzowska 2 692 1 842 

Eparchie 
przemysko-warszawska 92 44 

 wrocławsko-gdańska 61 25 
 ormiańska bd 2 
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Tab. 10. Wskaźniki dominicantes i communicantes w latach 1980-2020 dla wszystkich diecezji 
Rok Dominicantes Communicantes 

2020 bd1 Bd1 
2019 36,9% 16,7% 
2018 38,2% 17,3% 
2017 38,3% 17,0% 
2016 36,7% 16,0% 
2015 39,8% 17,0% 
2014 39,1% 16,3% 
2013 39,1% 16,3% 
2012 40,0% 16,2% 
2011 40,0% 16,1% 
2010 41,0% 16,4% 
2009 41,5% 16,7% 
2008 40,4% 15,3% 
2007 44,2% 17,6% 
2006 45,8% 16,3% 
2005 45,0% 16,5% 
2004 43,2% 15,6% 
2003 46,0% 16,9% 
2002 45,2% 17,3% 
2001 46,8% 16,5% 
2000 47,5% 19,4% 
1999 46,9% 16,3% 
1998 47,5% 17,6% 
1997 46,6% 15,2% 
1996 46,6% 14,5% 
1995 46,8% 15,4% 
1994 45,6% 13,1% 
1993 43,1% 13,0% 
1992 47,0% 14,0% 
1991 47,6% 10,8% 
1990 50,3% 10,7% 
1989 46,7% 9,9% 
1988 48,7% 10,7% 
1987 53,3% 11,1% 
1986 52,9% 10,4% 
1985 49,9% 9,1% 
1984 52,2% 8,9% 
1983 51,2% 8,6% 
1982 57,0% 9,6% 
1981 52,7% 8,1% 
1980 51,0% 7,8% 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 badanie praktyk niedzielnych Polaków nie odbyło się. 
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1 W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 badanie praktyk niedzielnych Polaków nie odbyło się. 
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Tab. 17. Odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych  
w roku szkolnym 2020/21 według diecezji* 

Diecezja Procent uczniów uczęszczających na lekcje religii 
Ogółem 85,7 
białostocka  80,6 
bielsko-żywiecka  84,6 
bydgoska  83,6 
częstochowska  91,4 
drohiczyńska  93,7 
elbląska  86,6 
ełcka  87,5 
gliwicka  80,7 
gnieźnieńska  83,5 
gdańska 74,1 
kaliska  93,6 
katowicka  85,7 
kielecka  93,1 
koszalińsko-kołobrzeska  83,9 
krakowska  87,2 
legnicka  83,7 
lubelska  90,7 
łomżyńska  92,9 
łowicka  87,1 
łódzka  75,6 
opolska  84,8 
Ordynariat Polowy WP nd 
pelplińska  94,8 
płocka  86,5 
poznańska  69,0 
przemyska  97,6 
radomska  94,6 
rzeszowska  97,1 
sandomierska  86,2 
siedlecka  96,0 
sosnowiecka  85,0 
szczecińsko-kamieńska 80,5 
świdnicka  82,0 
tarnowska  97,8 
toruńska  88,5 
warmińska  74,4 
warszawska  69,5 
warszawsko-praska bd 
włocławska  91,0 
wrocławska  65,7 
zamojsko-lubaczowska  94,7 
zielonogórsko-gorzowska  85,7 

Eparchie 
przemysko-warszawska  nd 
wrocławsko-gdańska nd 
ormiańska nd 
*dane Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
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Tab. 18. Odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w roku szkolnym 2020/21 według typu placówki 

Typ placówki edukacyjnej Procent uczniów uczęszczających na lekcje religii 

Ogółem 85,7 
Przedszkola 85,5 
Szkoły podstawowe 92,1 
Licea ogólnokształcące 69,8 
Technika 74,9 
Szkoły branżowe (pierwszego stopnia) 75,6 
Szkoły branżowe (drugiego stopnia - dane niepełne) 58,2 
Szkoły specjalne 89,9 
Inne placówki  70,3 
 

Tab. 19. Wykształcenie nauczycieli religii w roku szkolnym 2020/21 

Wykształcenie Procent nauczycieli posiadających określone wykształcenie 

Ogółem 100,0 
Ze stopniem doktora 2,3 
Z tytułem magistra teologii 84,1 
Z tytułem magistra innych nauk  
(uzupełnione przygotowanie katechetyczne i teologiczne)  5,1 

Absolwenci kolegium teologicznego z tytułem licencjata 3,7 
Absolwenci kolegium teologicznego bez tytułu licencjata 1,4 
Inne wykształcenie 3,3 
 

Tab. 20. Nauczyciele religii w roku szkolnym 2020/21 według kategorii 

Kategoria Procent nauczycieli reprezentujących określoną kategorię 

Ogółem 100,0 
Świeccy 59,5 
Księża diecezjalni 30,9 
Zakonnicy 2,9 
Alumni/diakoni 0,3 
Siostry zakonne 6,4 
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