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Nowy rok pracy duszpasterskiej w ruchach
Zainspirowani spotkaniem z Ojcem św. Franciszkiem oraz z młodzieżą z całego świata
zaczynamy nowy rok pracy duszpasterskiej w ruchach. W naszych działaniach wracamy do tych
świateł Ducha Świętego, jakich doświadczyliśmy podczas naszych spotkań w te wakacje. Trwa
rok miłosierdzia oraz 1050.rocznica chrztu Polski.
Ważnym wydarzeniem w naszych planach duszpasterskich będzie Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który będzie odmówiony publicznie w listopadzie br.
Istotą jubileuszowego Aktu - jak podkreślają jego autorzy - jest osobiste powierzenie swojego
życia Chrystusowi. Dla nas w ruchach jest to okazja do odnowienia przyjęcia Jezusa jako naszego
Króla i Pana, lub jeśli do tej pory nie podjęliśmy takiego aktu do jego złożenia. Z perspektywy
fundamentu jakim dla nas jest Jezus będziemy w tym roku rozwijali naszą formację oraz
apostolstwo.
* * * * * * *

Papież Franciszek

Matka Teresa była hojną szafarką Bożego miłosierdzia
Homilia podczas kanonizacji Matki Teresy, 4 września 2016 r.
„Któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13). To pytanie z Księgi Mądrości, które usłyszeliśmy w
pierwszym czytaniu przedstawia nam nasze życie jako tajemnicę, której klucza interpretacji nie
posiadamy. Stale jest dwóch bohaterów historii: z jednej strony Bóg, a z drugiej ludzie. Naszym
zadaniem jest dostrzeżenie Bożego wezwania, a następnie przyjęcie Jego woli. Ale aby ją przyjąć
bez wahania postawmy sobie pytanie: jaka jest wola Boża w moim życiu?
W tym samym fragmencie mądrościowym znajdujemy odpowiedź: „ludzie poznali, co Tobie
przyjemne” (w. 18). Aby zweryfikować wezwanie Boga musimy zadać sobie pytanie i zrozumieć,
co się Jemu podoba. Wiele razy prorocy głosili, co miłe jest Panu. Ich orędzie znajduje wspaniałą
syntezą w wyrażeniu: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Oz 6,6; Mt 9,13). Bogu miłe są
wszelkie uczynki miłosierdzia, ponieważ w bracie, któremu pomagamy rozpoznajemy oblicze
Boga, którego nikt nie może oglądać (por. J 1,18). Ilekroć pochylamy się nad potrzebami braci,
nakarmiliśmy i napoiliśmy Jezusa; przyodzialiśmy, wsparliśmy i nawiedziliśmy Syna Bożego (por.
Mt 25,40). W sumie dotknęliśmy ciała Chrystusa.
Jesteśmy zatem wezwani, by wprowadzić w życie to, o co prosimy w modlitwie i wyznajemy
w wierze. Nie ma alternatywy dla miłosierdzia: ci, którzy poświęcają się w służbie braciom, chociaż
o tym nie wiedzą, są ludźmi miłującymi Boga (por. 1 J 4,19; Jk 2,14). Jednakże życie
chrześcijańskie nie jest zwyczajną pomocą, udzielaną w chwili potrzeby. Gdyby tak było, byłoby
ono na pewno pięknym uczuciem ludzkiej solidarności, które wywołuje doraźne korzyści, ale
byłoby bezowocne, ponieważ pozbawione byłoby korzeni. Zaangażowanie, jakiego żąda Pan jest
wręcz przeciwnie, powołaniem do miłości, w którym każdy uczeń Chrystusa oddaje Mu na służbę
swoje życie, aby codziennie wzrastać w miłości.
Słyszeliśmy w Ewangelii, że „szły z Nim wielkie tłumy” (Łk 14,25). Dziś te „wielkie tłumy”
przedstawia szeroki świat wolontariatu, zgromadzony tutaj z okazji Jubileuszu Miłosierdzia.
Jesteście owym tłumem, który podąża za Nauczycielem i który uwidacznia Jego konkretną miłość
do każdego człowieka. Powtarzam wam słowa apostoła Pawła: „doznałem wielkiej radości i
pociechy z powodu twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały od ciebie
pokrzepienie” (Flm 1,7). Jakże wiele serc pokrzepiają wolontariusze! Jakże wiele podtrzymują rąk;
ileż osuszają łez; jak wiele miłości rozlewanej jest w ukrytej służbie, pokornej i bezinteresownej!

Ta chwalebna służba udziela głosu wierze i wyraża miłosierdzie Ojca, który czyni siebie bliskim
wobec osób znajdujących się w potrzebie.
Naśladowanie Jezusa jest zaangażowaniem poważnym a jednocześnie radosnym.
Wymaga radykalizmu i odwagi, by rozpoznać Boskiego Nauczyciela w najuboższym, odrzuconym
przez życie i poświęcić się w służbie dla niego. Z tego względu wolontariusze służący ostatnim i
potrzebującym ze względu na miłość Jezusa nie oczekują żadnego podziękowania i żadnej
nagrody, ale rezygnują z tego wszystkiego, bo odkryli prawdziwą miłość. A każdy z nas może
powiedzieć: Tak jak Pan wyszedł mi na spotkanie i pochylił się nade mną w chwili potrzeby,
podobnie i ja wychodzę na spotkanie z Nim i pochylam się nad tymi, którzy utracili wiarę i żyją tak,
jakby Boga nie było, nad młodymi pozbawionymi wartości i ideałów, nad rodzinami
przeżywającymi kryzysy, nad chorymi i więźniami, uchodźcami i imigrantami, nad słabymi i
bezbronnymi na ciele i na duchu, nad nieletnimi pozostawionymi sobie samym, podobnie jak nad
osobami starszymi opuszczonymi w samotności. Wszędzie tam, gdzie jest wyciągnięta ręka,
prosząca o pomoc, by powstać, tam powinna być nasza obecność i obecność Kościoła, która
wspiera i daje nadzieję. Trzeba to czynić z żywą pamięcią wyciągniętej ręki nade mną, kiedy
leżałem na ziemi.
Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się
dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno
nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. Zaangażowała się w obronę życia
nieustannie głosząc, że „ten kto się jeszcze nie narodził jest najsłabszym, najmniejszym,
najbiedniejszym”. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu
drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby uznali swoje winy w
obliczu zbrodni ubóstwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było dla niej „solą” nadającą smak
każdemu z jej dzieł oraz „światłem” rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby
opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie.
Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach egzystencjalnych pozostaje dzisiaj jako
wymowne świadectwo bliskości Boga wobec najuboższych z ubogich. Dzisiaj przekazuję tę
symboliczną postać kobiety i osoby konsekrowanej całemu światu wolontariatu: niech ona będzie
waszym wzorem świętości! Myślę, że może nam być trudno nazywać ją „świętą”. Jej świętość jest
tak bliska nas, tak czuła i owocna, że spontanicznie nadal będziemy ją nazywać „Matką Teresą”.
Niech ta niestrudzona pracownica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym
jedynym kryterium działania jest bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od
wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich niezależenie od języka, kultury, rasy czy religii.
Matka Teresa lubiła mawiać: „Być może nie znam ich języka, ale mogę się uśmiechnąć”. Nieśmy
w sercu jej uśmiech i obdarzajmy nim tych, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza
cierpiących. W ten sposób otworzymy perspektywy radości i nadziei wielu ludziom przygnębionym
oraz potrzebującym zrozumienia i czułości.
* * * * * * *

Spotkanie Papieża z polskimi biskupami, Kraków 27 lipca br.
Papież Franciszek: Zanim rozpoczniemy dialog, wraz z przygotowanymi przez was
pytaniami, chciałbym wypełnić uczynek miłosierdzia z wami wszystkimi i zaproponować kolejny.
Wiem, że w tych dniach związanych ze Światowym Dniem Młodzieży wielu z was było zajętych i
nie mogło pojechać na pogrzeb drogiego arcybiskupa Zimowskiego. Pochowanie umarłych jest
uczynkiem miłosierdzia i chciałbym, abyśmy teraz wszyscy razem pomodli się za ks. abpa
Zygmunta Zimowskiego, aby ta modlitwa była prawdziwym przejawem miłości braterskiej,
pochowaniem brata, który umarł. Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ... Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie ...
Teraz z kolei drugi uczynek miłosierdzia, który chciałbym zaproponować. Wiem, że
martwicie się o stan zdrowia naszego drogiego kardynała Franciszka Macharskiego, który jest
poważnie chory ... Choćby się zbliżyć, bo sądzę, że nie można wejść tam, gdzie on się znajduje
nieprzytomny, ale chociaż zbliżyć się do kliniki, szpitala, i dotknąć muru, jakby mówiąc: „Bracie,

jestem z tobą”. Odwiedzanie chorych jest kolejnym uczynkiem miłosierdzia. Ja też tam pojadę.
Dziękuję.
A teraz niektórzy z was przygotowali pytania, sprawili, że do mnie dotarły. Jestem do
dyspozycji.
Abp Marek Jędraszewski: Ojcze Święty, wydaje się, że wierni Kościoła katolickiego i w
ogóle wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej są coraz bardziej w mniejszości w obrębie
liberalno-ateistycznej kultury współczesnej. W Polsce mamy do czynienia z głęboką konfrontacją,
ogromną walką między wiarą w Boga, z jednej strony, a myślą i stylem życia tak, jakby Bóg nie
istniał z drugiej. Twoim zdaniem, Ojcze Święty, jakiego rodzaju działania duszpasterskie powinien
podejmować Kościół katolicki w naszym kraju, aby naród polski pozostał wierny swojej ponad
tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej? Dziękuję.
Papież Franciszek: Ekscelencjo, jakiej diecezji jesteś biskupem ...?
Abp Marek Jędraszewski: Łodzi, gdzie rozpoczęła się droga św. Faustyny; bo właśnie tam
usłyszała głos Chrystusa, aby udać się do Warszawy i zostać zakonnicą, właśnie w Łodzi. Historia
jej życia rozpoczęła się w moim mieście.
Papież Franciszek: Jest ksiądz arcybiskup uprzywilejowany!
To prawda, dechrystianizacja, sekularyzacja współczesnego świata jest silna. Wręcz
bardzo silna. Ale niektórzy mówią: Tak, jest silna, ale widać przejawy religijności, jakby budził się
zmysł religijny. Ale może to być także zagrożeniem. Myślę, że w tym tak zsekularyzowanym
świecie mamy też inne niebezpieczeństwo, uduchowienie gnostyckie: owa sekularyzacja daje nam
możliwość rozwoju nieco gnostyckiego życia duchowego. Przypomnijmy, że była to pierwsza
herezja Kościoła: apostoł Jan atakował gnostyków - i to jak, z jaką siłą! - tam, gdzie jest
duchowość subiektywna, bez Chrystusa. Moim zdaniem najpoważniejszym problemem owej
sekularyzacji jest dechrystianizacja: usunięcie Chrystusa, usunięcie Syna. Modlę się, odczuwam
... i nic więcej. To jest gnostycyzm. Istnieje jeszcze inna herezja, która jest również obecnie w
modzie, ale odłożę ją na bok, bo pytanie Księdza Arcybiskupa idzie w tym kierunku. Istnieje
również pelagianizm, ale zostawmy go na boku, aby porozmawiać o nim w innym czasie.
Znajdować Boga bez Chrystusa: Boga, bez Chrystusa, ludu bez Kościoła. Dlaczego? Ponieważ
Kościół jest Matką, tą, która daje ci życie, a Chrystus jest starszym bratem, Synem Ojca, który
odnosi do Ojca, tym który objawia ci imię Ojca. Kościół - sierota: dzisiejszy gnostycyzm, ponieważ
jest właśnie dechrystianizacją, bez Chrystusa, prowadzi nas do Kościoła, powiedzmy lepiej do
osieroconych chrześcijan, do osieroconego ludu. A my powinniśmy sprawić, aby nasz lud to
odczuł.
Co mógłbym doradzić? Przychodzi mi na myśl - ale myślę, że jest to praktyka Ewangelii,
gdzie zawarte jest nauczanie Pana - bliskość. Dzisiaj my, słudzy Pana - biskupi, kapłani,
zakonnicy, przekonani świeccy – powinniśmy być blisko ludu Bożego. Bez bliskości mamy tylko
słowo bez ciała. Pomyślmy - lubię o tym myśleć, o dwóch filarach Ewangelii. Jakie są te dwa filary
Ewangelii? Błogosławieństwa oraz 25 rozdział Ewangelii według św. Mateusza, „protokół”, na
podstawie którego wszyscy będziemy sądzeni. Konkretność. Bliskość. Dotknięcie. Uczynki
miłosierdzia, zarówno co do ciała jak i co do duszy. „Ale mówisz te rzeczy, bo modnie jest w tym
roku mówić o miłosierdziu?”. Nie, to jest Ewangelia! Ewangelia, dzieła miłosierdzia. Jest taki
heretyk lub niewierny Samarytanin, który się wzrusza i czyni to, co powinien robić, a także
ryzykuje pieniądze! Dotknąć. Jest Jezus, który był zawsze wśród ludzi lub z Ojcem. Albo sam na
modlitwie z Ojcem, lub między ludźmi, ze swymi uczniami. Bliskość, dotknięcie. Takie jest życie
Jezusa ... Kiedy się wzruszył przy bramach miasta Nain (por. Łk 7,11-17), wzruszył się, podszedł i
dotknął mar, mówiąc: „Nie płacz ...”. Bliskość. A bliskość to dotknięcie ciała cierpiącego Chrystusa.
Zaś Kościół, chwała Kościoła, to oczywiście męczennicy, ale także wielu mężczyzn i kobiet, którzy
opuścili wszystko i spędzili swoje życie w szpitalach, w szkołach z dziećmi, chorymi ... Pamiętam,
w Afryce Środkowej pewna zakonnica, miała jakieś 83-84 lata, szczupła, dzielna, z małą
dziewczynką ... Przybyła, aby mnie pozdrowić: „Nie jestem stąd, jestem z drugiej strony rzeki, z
Kongo, ale za każdym razem, raz w tygodniu przybywam tutaj na zakupy, ponieważ są one

bardziej korzystne”. Powiedziała mi, że ma 83-84 lata. „Od 23 lat jestem tutaj: jestem pielęgniarką
położną, pomagałam przy narodzinach około 2-3 tysięcy dzieci”. „Czy siostra przybyła tutaj
sama?” – „Tak, tak, bierzemy kajak ...” – W wieku 83 lat! Godzinę płynęła na kajaku i docierała. Ta
kobieta - i wiele takich jak ona - opuściły swój kraj – jest ona Włoszką, z Brescii - opuściły swój
kraj, aby dotykać Ciała Chrystusa. Jeśli udajemy się do tych krajów misyjnych, do Amazonii, w
Ameryce Łacińskiej, to znajdujemy na cmentarzach groby wielu zakonników i zakonnic, którzy
zmarli młodo, bo nie mieli przeciwciał na choroby tej ziemi i umierali młodo. Uczynki miłosierdzia:
dotknąć, uczyć, pocieszyć, „tracić czas”. Kiedyś bardzo mnie się spodobało, jak pewien pan
poszedłszy do spowiedzi świętej, będąc w takiej sytuacji, że nie mógł otrzymać rozgrzeszenia,
szedł ze strachem, bo kilka razy został odesłany, spotkał księdza, który go wysłuchał, wyjaśnił
sytuację i powiedział: „Ale módl się, Bóg ciebie kocha. Dam tobie błogosławieństwo, ale wrócisz,
czy możesz mi to obiecać?”. Ów ksiądz „tracił czas”, aby przyciągnąć tego człowieka do
sakramentów. To się nazywa bliskość. A mówiąc biskupom o bliskości, sądzę, że muszę
wspomnieć o najważniejszej bliskości – wobec księży. Biskup musi być dostępny dla swoich
kapłanów. Kiedy byłem w Argentynie, słyszałem od księży... - wiele razy, gdy prowadziłem
rekolekcje, a lubiłem to robić – i mówiłem im: porozmawiaj o tym z biskupem. Odpowiadali mi „Nie da rady, dzwoniłem, ale w sekretariacie mi mówili, że to niemożliwe: jest bardzo zajęty:
porozmawia z księdzem, w ciągu trzech miesięcy”. Ale ten kapłan czuje się sierotą, bez ojca, bez
bliskości i zaczyna upadać. Biskup, który widzi na karcie połączeń, w godzinach wieczornych,
kiedy wróci, telefon od księdza, albo tego wieczoru, albo też następnego dnia, powinien
zadzwonić do niego od razu. „Tak, jestem zajęty, ale czy to pilne?” – „Nie, ale umówmy się ...”.
Niech ksiądz czuje, że ma ojca. Jeśli odbierzemy księżom ojcostwo, to nie możemy ich prosić, by
byli ojcami. W ten sposób oddala się poczucie ojcostwa Boga. Dziełem Syna jest dotykanie
ludzkiej biedy: duchowej i cielesnej. Bliskość. Dzieło Ojca: być ojcem, biskupem-ojcem.
Z kolei ludzie młodzi - bo w tych dniach trzeba mówić o młodych. Młodzi ludzie są „nudni”!
Bo zawsze mówią to samo, albo „ja o tym myślę w następujący sposób”, albo „Kościół powinien
...”, a to wymaga cierpliwości z młodymi. Jako chłopiec znałem niektórych kapłanów: był to czas,
kiedy konfesjonał był bardziej popularny niż teraz, godzinami słuchali spowiedzi, lub przyjmowali
ich w biurze parafialnym, słuchając tych samych rzeczy ... ale z cierpliwością. Jeszcze trzeba
wspomnieć o zabieraniu młodych na wieś, w góry… Pomyślcie o Janie Pawle II, co robił ze
studentami? To prawda nauczał, ale potem szedł z nimi w góry! Bliskość. Wysłuchiwał ich,
przebywał z młodymi ...
Chcę jeszcze podkreślić ostatnią rzecz, bo sądzę, że Pan tego ode mnie chce: dziadkowie.
Wy, którzy cierpieliście z powodu komunizmu, ateizmu, o tym wiecie: to dziadkowie, babcie
zachowywali i przekazywali wiarę. Dziadkowie mają pamięć ludu, mają pamięć wiary, pamięć
Kościoła. Nie można odrzucać dziadków! W obecnej kulturze odrzucenia, która jest głęboko
zdechrystianizowana, odrzuca się to, co nie jest potrzebne, co nie działa. Nie! Dziadkowie są
pamięcią narodu, są pamięcią wiary. Trzeba łączyć młodzież z dziadkami: także to jest bliskością.
Być blisko i tworzyć bliskość. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie ma recept, ale musimy
zejść na boisko. Jeśli czekamy, aż zabrzmi dzwonek, czy zapukają… Nie. Musimy wyjść i
poszukiwać, jak pasterz, który idzie w poszukiwaniu zgubionych. Nie wiem, tak to rozumiem. Po
prostu.
Abp Sławoj Leszek Głódź (metropolita gdański): Drogi Ojcze Święty, jesteśmy
szczególnie wdzięczni, że Papież Franciszek pogłębił bogate nauczanie o miłosierdziu,
zainicjowane przez św. Jana Pawła II właśnie tutaj w Krakowie. Wszyscy wiemy, że żyjemy w
świecie zdominowanym przez niesprawiedliwość: bogaci się bogacą, biedni stają się nędzarzami,
istnieje terroryzm, istnieje etyka i moralność liberalna bez Boga ... A moje pytanie brzmi
następująco: w jaki sposób należy stosować nauczanie o miłosierdziu i przede wszystkim wobec
kogo? Ojciec Święty promował lek, który jest nazywany „misericordyną”, który zabrałem ze sobą:
dziękuję za promocję ...
Papież Franciszek: ... Ale teraz przychodzi „misericordyna plus”: jest silniejsza!

Abp Sławoj Leszek Głódź: ... Tak, i dziękuję za ten „plus”. Mamy też program „plus”
promowany przez rząd dla rodzin wielodzietnych. Ten „plus” stał się modny. Przede wszystkim
komu i jak? Kto powinien być w pierwszym rzędzie przedmiotem naszego nauczania miłosierdzia?
Dziękuję.
Papież Franciszek: Dziękuję. Nauczanie o miłosierdziu nie jest czymś, co byłoby moją
ideą. Jest to pewien proces. Warto zauważyć, że już błogosławiony Paweł VI miał kilka
wskazówek na temat miłosierdzia. Następnie Jan Paweł II był gigantem miłosierdzia, z encykliką
„Dives in misericordia”, kanonizacją siostry Faustyny, a następnie z oktawą Wielkanocy: zmarł w
wigilię tego dnia. Jest to proces, toczący się w Kościele przez wiele lat. Widzimy, że Pan chciał,
aby obudzić w Kościele tę postawę miłosierdzia wśród wiernych. On jest Miłosierny,
przebaczający wszystko. Wielkie wrażenie wywiera na mnie średniowieczny kapitel, który znajduje
się w Bazylice św. Marii Magdaleny w Vezelay, we Francji, gdzie rozpoczyna się pielgrzymka do
Santiago de Compostela. Na tym kapitelu z jednej strony znajduje się Judasz powieszony z
otwartymi oczami, wywieszonym językiem, a z drugiej strony jest Dobry Pasterz, który bierze go
ze sobą. A jeśli dobrze, uważnie się przyjrzeć, to twarz Dobrego Pasterza, wargi po jednej stronie
są smutne, ale z drugiej strony się uśmiechają. Miłosierdzie jest tajemnicą. Jest tajemnicą Boga.
Przeprowadzono ze mną wywiad, który później został przekształcony w książkę zatytułowaną:
„Miłosierdzie to imię Boga”. Jest to termin publicystyczny, ale myślę, że możemy powiedzieć, iż
Bóg jest Ojcem miłosiernym. Przynajmniej Jezus w Ewangelii ukazuje Go takim. Karze, aby
nawrócić. Następnie przypowieści o miłosierdziu i sposób w jaki zechciał nas zbawić ... Kiedy
nadeszła pełnia czasu, sprawił, że Syn narodził się z Niewiasty: z ciałem, zbawia nas poprzez
ciało; nie wychodząc od lęku, ale od ciała. W tym procesie Kościoła otrzymujemy wiele łask.
A Ksiądz Arcybiskup widzi ten świat chory niesprawiedliwością, brakiem miłości i korupcją.
Ale to prawda. Dzisiaj, w samolocie, rozmawiając o tym ponad osiemdziesięcioletnim księdzu,
który zginął we Francji: od dawna mówię, że świat jest w stanie wojny, że przeżywamy trzecią
wojnę światową w kawałkach. Pomyślmy o Nigerii ... To prawda ideologie, ale któraż to z
dzisiejszych ideologii znajduje się w centrum i jest matką korupcji, wojen? Bałwochwalstwo
pieniędzy. Mężczyzna i kobieta nie są już na szczycie stworzenia, tam umieszcza się bożkapieniądz, a wszystko jest kupowane i sprzedawane za pieniądze. W centrum stawia się pieniądze.
Ludzie są wyzyskiwani. A dzisiejszy handel ludźmi? Zawsze tak było: okrucieństwo! Rozmawiałem
o tym uczuciu z pewnym szefem rządu, a on mi powiedział: „Zawsze było okrucieństwo.
Problemem jest to, że dzisiaj widzimy je w telewizji, przybliżyło się do naszego życia”. Zawsze
jednak owo okrucieństwo. Zabijają dla pieniędzy. Wyzyskują ludzi, wyzyskują stworzenie. Pewien
niedawno wybrany szef rządu afrykańskiego, przychodząc na audiencję powiedział mi:
„Pierwszym aktem rządu, jakiego dokonałem było ponowne zalesienie kraju, który został
pozbawiony lasów i unicestwiony”. Nie troszczymy się o stworzenie, a to oznacza więcej ubóstwa,
więcej korupcji. Ale co myślimy, gdy 80% - mniej więcej, dobrze popatrzcie do statystyk, jeśli to nie
jest 80, to może 82 lub 78 - bogactw jest w rękach mniej niż 20% ludzi. „Ojcze, nie mów tak, jak
byłbyś komunistą!”. Nie, to są statystyki! A kto za to płaci? Płacą ludzie, Lud Boży: wyzyskiwane
dziewczyny, młodzi ludzie bez pracy. We Włoszech 40 procent osób poniżej 25 roku życia nie ma
pracy, w Hiszpanii – 50 proc., w Chorwacji, 47 proc. Dlaczego? Ponieważ istnieje gospodarka
pieniężna, która zachęca do korupcji. Opowiadał mi pewien zgorszony wspaniały katolik, który
udał się do znajomego przedsiębiorcy: „Pokażę ci, jak zarabiam 20 tys. dolarów nie ruszając się z
domu”. I za pomocą komputera, z Kalifornii, zrobił zakup nie wiem czego i sprzedał to do Chin: w
ciągu 20 minut, w czasie krótszym niż 20 minut, zyskał 20 tys. dolarów. Wszystko jest płynne! A
ludzie młodzi nie mają kultury pracy, bo nie mają pracy! Ziemia jest martwa, ponieważ została
niemądrze wyzyskana. I tak idziemy dalej. Świat się ociepla, dlaczego? Ponieważ musimy zarobić.
Zysk. „Popadliśmy w bałwochwalstwo pieniędzy”: to mi powiedział pewien ambasador, kiedy
przyszedł, by złożyć listy uwierzytelniające. To bałwochwalstwo.
Miłosierdzie Boże jest świadectwem, świadectwem wielu ludzi, wielu mężczyzn i kobiet,
ludzi świeckich, młodzieży, którzy dokonują dzieł: we Włoszech, na przykład, spółdzielczość. Tak,
są tacy, którzy są zbyt sprytni, ale zawsze czyni się dobro, dokonuje się dobrych rzeczy.
Następnie instytucje, by troszczyć się o chorych: silne organizacje. Trzeba iść tą drogą, sprawiać
aby coraz bardziej wzrastała ludzka godność. Ale prawdą jest to, co mówi Ksiądz Arcybiskup.

Przeżywamy religijny analfabetyzm, do tego stopnia, że w niektórych sanktuariach na świecie
rzeczy się mieszają: udajemy się, by się modlić, ale są też sklepy, gdzie można kupić
dewocjonalia, różańce, ale w niektórych sprzedają rzeczy zabobonne, bo poszukuje się zbawienia
w przesądach, w analfabetyzmie religijnym, w owym relatywizmie, który myli jedno z drugim. I do
tego trzeba katechezy, katechezy życia. Katechezy, która daje nie tylko pojęcia, ale towarzyszy w
pielgrzymowaniu. Towarzyszenie jest jedną z najważniejszych postaw! Towarzyszenie wzrostowi
wiary. Jest to wspaniała praca i młodzi ludzie tego oczekują! Młodzi ludzie czekają ... „Ale jeśli
zacznę mówić, to się znudzą!”. Ależ trzeba im dać zadanie do wykonania. Powiedz im, aby
pojechali w czasie wakacji na 15 dni, aby pomóc budować skromne domy dla ubogich, albo zrobić
coś innego. Niech zaczną odczuwać, że są przydatni. I pozwólmy, aby tutaj padło Boże ziarno.
Powoli. Ale nie można tego uczynić tylko słowami! Współczesnemu analfabetyzmowi religijnemu
musimy stawić czoła za pomocą trzech języków: języka umysłu, języka serca i języka rąk.
Wszystkie trzy w harmonijnej jedności.
Nie wiem ... Mówię za dużo! Są to pomysły, którymi się z wami dzielę. Z waszą
roztropnością będziecie wiedzieli, co robić. Ale zawsze Kościół musi wychodzić. Kiedyś
odważyłem się powiedzieć: że jest przecież ten werset w Apokalipsie „Oto stoję u drzwi i kołaczę”
(3,20); On puka do drzwi, ale zastanawiam się, ile razy Pan puka do drzwi od wewnątrz, abyśmy
Jemu otworzyli, by mógł On wyjść razem z nami, żeby nieść Ewangelię na zewnątrz. Nie
zamknięci, ale skierowani za zewnątrz! Trzeba wychodzić! Dziękuję.
Bp Leszek Leszkiewicz (biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej: Ojcze Święty, nasze
zaangażowanie duszpasterskie opiera się głównie na tradycyjnym modelu wspólnoty parafialnej,
w oparciu o życie sakramentalne. Jest to model, który tutaj nadal przynosi owoce. Jednak zdajemy
sobie sprawę, że również u nas warunki i okoliczności codziennego życia szybko się zmieniają i
domagają się od Kościoła nowych metod działania duszpasterskiego. Duszpasterze i wierni
podobni są trochę do tych uczniów, którzy słuchają, są bardzo zapracowani, ale nie zawsze
wiedzą, jak wykorzystać wewnętrzny i zewnętrzny dynamizm misyjny wspólnot kościelnych. Ojcze
Święty, w „Evangelii gaudium”, mówisz o uczniach-misjonarzach, którzy z entuzjazmem przynoszą
Dobrą Nowinę dzisiejszemu światu. Co nam proponujesz? Do czego nas zachęcasz, abyśmy
mogli budować w naszym świecie wspólnotę Kościoła w sposób owocny, płodny, z radością, z
dynamizmem misyjnym?
Papież Franciszek: Dziękuję! Chciałbym podkreślić jedną rzecz: parafia jest ciągle
aktualna! Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno. Parafia
jest właśnie domem ludu Bożego, tym domem w którym On mieszka. Problemem jest to, w jaki
sposób ustawić parafię! Są parafie z sekretarkami parafialnymi, które wydają się „uczennicami
szatana”, straszące ludzi! Parafie z zamkniętymi drzwiami. Ale istnieją też parafie z drzwiami
otwartymi, parafie, gdzie, kiedy ktoś przychodzi by zapytać, mówi się: „Proszę bardzo. Proszą
spocząć, na czym polega problem? ...”. A dana osoba jest cierpliwie wysłuchana ... bo troska o lud
Boży jest męcząca! Pewien świetny profesor uniwersytetu, jezuita, którego poznałem w Buenos
Aires, kiedy poszedł na emeryturę poprosił prowincjała, aby mógł być proboszczem w dzielnicy,
aby doświadczyć duszpasterstwa. Raz w tygodniu szedł na Wydział - był członkiem tej wspólnoty i pewnego dnia powiedział do mnie: „Powiedz twojemu profesorowi eklezjologii, że w jego
traktacie brakuje dwóch tez”- „Jakich?” – „Po pierwsze święty Lud Boży zasadniczo jest męczący.
I po drugie: Święty Lud Boży ontologicznie robi to, co wydaje się jemu najlepsze. A to męczy!”.
Dziś bycie proboszczem jest męczące: prowadzenie parafii jest męczące, w tym dzisiejszym
świecie z wieloma problemami. A Pan nas powołał nie po to, abyśmy się odrobinę zmęczyli, ale
abyśmy pracowali a nie odpoczywali. Parafia jest męcząca, kiedy jest dobrze ustawiona. Odnowa
parafii jest jedną z rzeczy, którą biskupi powinni zawsze mieć na oku: jak żyje ta parafia? Co
robisz? Jak wypada katecheza? Jak jej uczysz? Czy parafia jest otwarta? Wiele rzeczy ... Myślę o
pewnej parafii w Buenos Aires; gdy narzeczeni przyszli mówiąc: „Chcielibyśmy się tutaj pobrać ...”
– „Tak, powiedziała sekretarka – tutaj są ceny”. Tak nie może być, parafia nie może być taka. Jak
ludzie są przyjmowani? Jak są wysłuchiwani? Czy zawsze jest ktoś w konfesjonale? W parafiach nie tych, które są w małych miejscowościach, ale które znajdują się w centrum miasta, na
głównych ulicach, jeśli jest konfesjonał z zapalonym światłem, ludzie zawsze przychodzą. Zawsze!

Parafia gościnna. My biskupi musimy pytać o to księży: „Jak działa twoja parafia? A czy
wychodzisz? Czy odwiedzasz uwięzionych, chorych, staruszki? A co robisz z dziećmi? Jak ich
zachęcasz do zabawy i jak rozwijasz oratorium? To jedna z wielkich instytucji parafialnych,
przynajmniej we Włoszech. Oratorium: tam dzieci się bawią i tam otrzymują trochę słowa, nieco
katechezy. Wracają do domu zmęczone, szczęśliwe i z dobrym ziarnem. Parafia jest ważna!
Niektórzy mówią, że parafia się zdezaktualizowała, bo teraz jest czas ruchów. To nieprawda!
Ruchy kościelne pomagają, ale nie powinny być alternatywą dla parafii: powinny pomagać w
parafii, rozwijać parafię, tak jak Sodalicja Mariańska, podobnie jak Akcja Katolicka i wiele innych.
Poszukiwanie nowości i zmienianie struktury parafialnej? To, co mówię może będzie wydawać się
herezją, ale tak to przeżywam: myślę, że to jest coś analogicznego do struktury biskupiej, jest to
inne, ale podobne. Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia,
macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką zdolność kreatywności; a kiedy
parafia rozwija się w ten sposób, to dokonuje się to, o czym mówiłem o uczniach-misjonarzach nazywam to „parafia wychodząca”. Myślę na przykład o parafii - piękny przykład, który był później
naśladowany przez wielu - w kraju, gdzie nie było zwyczaju chrzcić dzieci, bo nie było pieniędzy;
ale odpust patronalny przygotowywany jest 3-4 miesiące wcześniej, z odwiedzinami domów, a tam
można zobaczyć, jak wiele dzieci nie jest ochrzczonych. Przygotowuje się rodziny i jednym z
wydarzeń odpustu patronalnego jest chrzest 30-40 dzieci, które w przeciwnym razie pozostały by
nieochrzczone. Trzeba wymyślać takie rzeczy. Ludzie nie biorą ślubu w kościele. Myślę o pewnym
spotkaniu księży; jeden z nich wstał i powiedział: „Czy zastanawiałeś się dlaczego?”. I przytoczył
wiele powodów, które podzielamy: kultura współczesna, i tak dalej. Ale jest spora grupa ludzi,
którzy się nie pobierają, bo dzisiaj ślub kosztuje! Kosztuje! Kosztuje przede wszystkim wesele ...
To fakt społeczny. A ten bardzo pomysłowy proboszcz powiedział: „Czekam na tych, którzy chcą
się pobrać”. W Argentynie są bowiem dwa śluby: trzeba zawsze iść do urzędu stanu cywilnego,
aby zawrzeć związek cywilny, a następnie, jeśli chcesz, możesz pójść do świątyni swojej religii, by
zawrzeć małżeństwo. Wielu ludzi nie zawiera sakramentu małżeństwa, ponieważ nie mają
pieniędzy, by urządzić wielkie wesele ... Ale księża, którzy mają trochę pomysłowości mówią: „Nie,
nie! Będę na ciebie czekać”. Tego dnia w urzędzie stanu cywilnego śluby są o 11.00-12.00-13.0014.00: tego dnia zrezygnuję ze sjesty! Po ślubie cywilnym przychodzą do kościoła, zawierają
sakrament i idą w pokoju. Trzeba być pomysłowym, poszukiwać, wychodzić, szukać ludzi,
postawić się w trudnościach, jakie przeżywają ludzie. Ale dziś parafia-biuro nie wychodzi! Ludzie
nie są bowiem zdyscyplinowani. Macie lud zdyscyplinowany, a to jest łaską od Boga! Ale
zazwyczaj nie jest zdyscyplinowany. Myślę o mojej ojczyźnie: ludzie, jeśli nie będziecie ich
szukać, jeśli się do nich nie zbliżycie – nie przyjdą. To właśnie jest uczeń-misjonarz, parafia
wychodząca. Wychodzić i szukać, tak jak uczynił to Bóg, który posłał swego Syna, aby nas szukał.
Nie wiem, czy nie jest to odpowiedź zbyt uproszczona, ale nie mam innej. Nie jestem
wybitnym profesorem teologii pastoralnej, mówię to, co mi przychodzi na myśl.
Bp Krzysztof Zadarko (biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej): Ojcze
Święty, jednym z najbardziej niepokojących problemów stojących przed dzisiejszą Europą jest
kwestia uchodźców. Jak możemy im pomóc, skoro są tak liczni? I co możemy zrobić, aby
przezwyciężyć strach przed ich inwazją lub agresją, który paraliżuje całe społeczeństwo?
Papież Franciszek: Dziękuję! Problem uchodźców ... Nie we wszystkich okresach
przybywało tak wielu uchodźców, jak obecnie. Powiedzmy imigranci i uchodźcy, możemy ich
rozpatrywać łącznie. Mój ojciec był imigrantem. Opowiedziałem prezydentowi [Polski], że w
fabryce, w której pracował mój ojciec, było po wojnie wielu polskich emigrantów. Byłem wtedy
dzieckiem i wielu z nich poznałem. Moja ojczyzna jest krajem imigrantów, wszyscy ... I nie było
żadnych problemów; były to naprawdę inne czasy. Dlaczego jest dzisiaj tak wielka imigracja? Nie
mówią o emigracji z ojczyzny do innych krajów: jest ona spowodowana brakiem pracy. To jasne,
że udają się w poszukiwaniu pracy za granicą. To jest problem domu, który i wy macie ... Mówię o
tych, którzy do nas przybywają: uciekają od wojny, głodu. To właśnie jest problemem. A dlaczego
problem tkwi w tym? Bo w danym kraju istnieje wyzysk ludzi, eksploatacja ziemi, istnieje wyzysk,
by zarobić więcej pieniędzy. Gdy rozmawiałem ze światowymi ekonomistami, widzącymi ten
problem, powiedzieli: musimy dokonywać inwestycji w tych krajach; jeśli będą inwestycje, to będą

mieli pracę i nie będą musieli emigrować. Ale jest też i wojna! Są wojny plemienne, pewne wojny
ideologiczne lub sztuczne, przygotowane przez handlarzy bronią, którzy z tego żyją: dają broń
tobie, który jesteś przeciwnikiem owych ludzi, oraz tym, którzy są przeciw tobie. I tak sobie żyją!
Naprawdę korupcja jest u źródeł imigracji. Co zrobić? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki
sposób i kiedy. Nie wszystkie kraje są równe; nie wszystkie kraje mają takie same możliwości.
Mają jednak możliwość bycia hojnymi! Szczodrymi jako chrześcijanie. Nie możemy inwestować
tam, ale dla tych, którzy przybywają ... Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi uniwersalnej,
ponieważ gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, a także kultury. Ale oczywiście można
zrobić wiele rzeczy. Na przykład, modlitwa, tygodniowe modlitwy do Najświętszego Sakramentu z
modlitwą za tych, którzy pukają do drzwi Europy i nie mogą wejść. Niektórym się udaje, ale innym
nie ... Poza tym wkracza któryś, i podejmuje drogę, która prowadzi do strachu. Mamy kraje, które
potrafią od wielu lat dobrze integrować imigrantów! W innych, niestety, utworzyły się jakby getta.
Istnieje cała reforma, którą należy podjąć na poziomie globalnym, odnośnie do tego
zaangażowania, przyjęcia imigrantów. Ale jest to kwestia relatywna: absolutne jest serce otwarte
na przyjęcie. To jest absolutne! Z modlitwą, wstawiennictwem uczynić to, co mogę. Relatywny jest
sposób, w jaki mogę to uczynić: nie wszyscy mogą zrobić to w taki sam sposób. Ale problem ma
charakter globalny! Wyzysk stworzenia i wyzysk osób. Przeżywamy wydarzenie unicestwienia
człowieka jako obrazu Boga.
I na tym chciałbym zakończyć ten aspekt, ponieważ kryją się też za nim ideologie. W
Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w niektórych krajach azjatyckich istnieje
prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich - mówię to jasno z „imienia i nazwiska” jest
gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci! Naucza się w szkole: że każdy może wybrać
sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które
dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje.
I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną
myśl, powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy”. To mądre!
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób a my czynimy
coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; a następnie
z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane
przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!”.
Ta refleksja nam pomoże.
Ale ty, Krzysztofie powiesz mi: „Co to ma wspólnego z imigrantami?”. To jest pewien
kontekst. W odniesieniu do imigrantów powiem, że problem tkwi tam, w ich ojczyźnie. Ale jak ich
przyjmiemy? Każdy musi zobaczyć, jak to zrobić. Ale wszyscy możemy mieć otwarte serce i
zastanowić się nad wprowadzeniem godziny modlitwy w parafiach, jednej godziny tygodniowo,
adoracji i modlitwy za imigrantów. Modlitwa góry przenosi!
Były to cztery pytania. Nie wiem ... Wybaczcie, jeśli mówiłem zbyt wiele, ale zdradza mnie
włoska krew ...
Dziękuję bardzo za przyjęcie i ufajmy, że te dni napełnią nas radością: radością, wielką
radością. Módlmy się też do Dziewicy Maryi, która jest Matką i zawsze trzyma nas za rękę.
Salve Regina ...
I nie zapominajcie o dziadkach, którzy są pamięcią ludu.

Podsumowanie przez papieża wizyty w Polsce
Podczas audiencji ogólnej 3 sierpnia Ojciec Święty podsumował swoja pielgrzymkę do Polski
z okazji Światowych Dni Młodzieży
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dziś chciałbym pokrótce zastanowić się nad podróżą apostolską, którą w minionych dniach
odbyłem do Polski.
Okazją do niej był Światowy Dzień Młodzieży, który miał miejsce 25 lat po owym
historycznym, obchodzonym w Częstochowie, krótko po upadku „żelaznej kurtyny”. W ciągu tego
ćwierćwiecza zmieniła się Polska, Europa i świat, a ten Światowy Dzień Młodzieży stał się
znakiem proroczym dla Polski, dla Europy i dla świata. Nowe pokolenie młodych, spadkobierców i

kontynuatorów pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, dało odpowiedź na wyzwania
dnia dzisiejszego, dało znak nadziei, a ten znak ma imię braterstwo. Bowiem właśnie w tym
świecie znajdującym się w stanie wojny potrzebne jest braterstwo, potrzebna jest bliskość,
potrzebny jest dialog, potrzebna jest przyjaźń. A to, kiedy jest braterstwo - jest znakiem nadziei.
Zacznijmy właśnie od młodych, którzy byli pierwszym motywem tej podróży. Po raz kolejny
odpowiedzieli na wezwanie: przybyli z całego świata, niektórzy z nich są tutaj obecni. Było to
święto kolorów, różnych twarzy, języków, różnych dziejów. Nie wiem jak to robią. Mówią różnymi
językami, ale udaje im się zrozumieć. Dlaczego? Bo mają tę wolę, aby podążać razem, budować
mosty, wolę braterstwa. Przybyli także ze swoimi ranami, ze swoimi pytaniami, ale przede
wszystkim z radością spotkania. Po raz kolejny utworzyli mozaikę braterstwa. Można mówić o
mozaice braterstwa. Symbolicznym obrazem Światowych Dni Młodzieży jest wielobarwne morze
flag, jakimi wymachuje młodzież: rzeczywiście podczas Światowych Dni Młodzieży flagi narodów
stają się piękniejsze, że tak powiem „oczyszczają się”, a nawet flagi krajów pozostających ze sobą
w konflikcie powiewają jedna obok drugiej. I to jest piękne, także tutaj są flagi, pokażcie je!
Podczas tego swego wielkiego spotkania jubileuszowego młodzież świata przyjęła orędzie
miłosierdzia, aby je zanieść wszędzie w uczynkach co do duszy i co do ciała. Dziękuję wszystkim
młodym, którzy przyjechali do Krakowa! I dziękuję tym, którzy się z nami łączyli z każdego krańca
Ziemi! Bowiem w wielu krajach zorganizowano małe Dni Młodzieży, w łączności z tym
odbywającym się w Krakowie. Niech otrzymany przez was dar stanie się codzienną odpowiedzią
na wezwanie Boga.
Wspomnienie pełne miłości kieruję ku Susannie, dziewczynie z Rzymu, z tej diecezji która
zmarła w Wiedniu, niemal natychmiast po udziale w Światowym Dniu Młodzieży. Niech Pan, który
z pewnością przyjął ją w niebie pocieszy członków jej rodziny i przyjaciół.
Podczas tej podróży odwiedziłem także sanktuarium w Częstochowie. Przed obrazem
Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki, która jest przede wszystkim Matką narodu
polskiego, tego szlachetnego narodu, który wiele wycierpiał a który dzięki mocy wiary i Jej
macierzyńskiej ręki zawsze podnosił się na nowo. Pozdrowiłem tutaj niektórych Polaków.
Jesteście wspaniali! Tam, pod tym spojrzeniem, można zrozumieć duchowy sens
pielgrzymowania tego narodu, którego dzieje są nierozerwalnie związane z Krzyżem
Chrystusa. Tutaj dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, który strzeże
nadziei poprzez próby; i strzeże także owej mądrości, która jest równowagą między
tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością. A Polska przypomina dziś całej
Europie, że nie może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości
założycielskich, których z kolei centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych
wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami było dwoje wielkich dzieci
ziemi polskiej: święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II.
Wreszcie podróż ta miała także perspektywę globalną, świata wezwanego do odpowiedzi
na wyzwania związane z zagrażającą jemu wojną „w kawałkach”. I tutaj wielkie milczenie wizyty w
Auschwitz-Birkenau było bardziej wymowne, niż jakiekolwiek słowa. W tym milczeniu słuchałem,
czułem obecność wszystkich dusz, które tutaj zginęły. Odczułem współczucie, miłosierdzie Boga,
które niektóre święte dusze potrafiły wnieść także do tej otchłani. W tym wielkim milczeniu
modliłem się za wszystkie ofiary przemocy i wojny. I tam, w tym miejscu, zdałem sobie sprawę
bardziej, niż kiedykolwiek z wartości pamięci nie tylko jako pamięci wydarzeń minionych, ale jako
ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś i za jutro, aby ziarno nienawiści i przemocy nie zakorzeniło
się w bruzdach historii.
W tej pamięci wojen, wielu ran i przeżytych cierpień jest też wielu mężczyzn i kobiet dnia
dzisiejszego, którzy cierpią z powodu wojny, wielu naszych braci i sióstr. Patrząc na to
okrucieństwo w tym obozie koncentracyjnym natychmiast pomyślałem o okrucieństwie dnia
dzisiejszego. Jest ono podobne, choć nie jest tak skoncentrowane jak w tym miejscu, ale obecne
jest na całym świecie, tym świecie, który jest chory okrucieństwem, nienawiścią, smutku i dlatego
zawsze proszą o modlitwę, aby Pan obdarzył nas pokojem.
Za to wszystko dziękuję Panu Bogu i Maryi Dziewicy. I po raz kolejny wyrażam moją
wdzięczność Prezydentowi Polski, innym przedstawicielom władz, kardynałowi arcybiskupowi
Krakowa i całemu Episkopatowi Polski oraz tym wszystkim, którzy na różne sposoby umożliwili to
wydarzenie, które dało Polsce, Europie i światu znak braterstwa i pokoju. Chciałbym też

podziękować młodym woluntariuszom którzy przez więcej niż rok pracowali, aby przeprowadzić to
spotkanie. Dziękuję też mediom, ludziom pracującym w mediach. Dziękuję bardzo za to, za
sprawienie, aby ten dzień można było zobaczyć na całym świecie. Nie mogą w tym miejscu
zapomnieć Anny Marii Jacobini, włoskiej dziennikarki, która niespodziewanie tam zmarła. Módlmy
się także za nią, która odeszła z tego świata służąc innym.
* * * * * * *

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zatwierdzili polscy
biskupi podczas 372 Zebrania Plenarnego KEP w Gnieźnie i Poznaniu. Określenie „akt
intronizacyjny” nie zawsze jest dobrze rozumiane w społeczeństwie dlatego w tytule nie ma nazwy
intronizacja - tłumaczy bp Andrzej Czaja przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Ruchów
Intronizacyjnych. Podkreśla też, że istotą jubileuszowego Aktu jest osobiste powierzenie swojego
życia Chrystusowi.
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my,
Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje
Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty
jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed
Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem,
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj
nam Chryste!
- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
- W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze
grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i
bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i
zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się
porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie – Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy
sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a
zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską,
oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które
stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego
Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu
panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego
Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w
realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego
uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej
opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się
powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą
chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały
objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa
Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen. (BP KEP)

Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Wprowadzenie
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w
archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny,
krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne
ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus
domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis:
„Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację,
nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie
ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.
Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się
rozniosła. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu
intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych
Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie
zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, zawierzających realizację swoich dążeń i
oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą
modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Okazało się również, że analogiczna myśl o
konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i
formacji wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i
charyzmatycznego; jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.

Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi
objawieniami, ale mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła,
szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani odkładana na
bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego. W
2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i
współpracy Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony przez
Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Teologiczne uzasadnienie Aktu
Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem, ma znaczenie zbawcze. Jest
pragnieniem serc Polaków rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych
nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie
ludzi na skutek odrzucenia prawdy – na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest Prawdą i na
skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej w świecie detronizacji
Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z założenia aktem wiary narodu. Celem
tego aktu nie jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostatku, ale poddanie osobistego,
rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie według praw Bożych. Akt ten powinien
wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia
Jezusa do osiągania celów doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa Bogu, czyli odpowiedzią
człowieczej miłości na Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwości, czyli oddaniem Bogu tego, co
Jemu należne.
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do uznania w Jezusie Pana i Mesjasza zostało
wypowiedziane przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego: „Tego Jezusa, którego wyście
ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem [czyli Królem]” (Dz 2, 36). To znaczy, że od Ojca
ma Jezus wszelką władzę na niebie i na ziemi, i wskutek tego jest „Królem narodów godnym czci”
(Hymn Eucharystyczny św. Tomasza z Akwinu). Stało się tak, jak zapowiadał prorok Daniel:
„Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i
języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie
ulegnie zagładzie” (Dn 7, 13-14).
Dlatego publiczne i uroczyste przyjęcie panowania Jezusa, nie może Mu dodać władzy,
którą posiada sam z siebie jako Bóg i Zbawiciel. Jego władza jest niezależna od jakiegokolwiek
stworzenia. Naszym zadaniem jest uznać w wierze, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków
Namaszczonym potomkiem Dawida (Królem-Mesjaszem), a równocześnie Panem (w greckim
tłumaczeniu Ksiąg Starego Testamentu tytułem Kyrios oddawano imię Jahwe). W Dziejach
Apostolskich głosiciele Ewangelii, idąc do pogan nie znających zapowiedzi dotyczących Mesjasza,
wzywają do uznania w wierze, że Jezus jest Panem, zapewniając, że w ten sposób będą
zbawieni. Tak właśnie czyni Paweł i Sylas w Filippi, gdy zwracają się do strażnika więzienia:
„Uwierz w Pana Jezusa a zbawisz siebie i swój dom” (Dz 16, 31).
Ten akt wiary i uznania Jezusa za Zbawiciela i Pana (Grecy) lub Króla, czy Władcy (Żydzi)
jest sprawczy, gdyż umożliwia zbawienie człowieka. Tak pisze o tym Apostoł Paweł w Liście do
Rzymian (10, 9-10): „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”.
Z tekstu wynika, że najbardziej proste wyznanie panowania Jezusa wystarcza do
osiągnięcia zbawienia, bo wyraża ono wiarę, że Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym przez
proroków Mesjaszem. Stąd do istoty aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana należy wyznanie z
wiarą Jego panowania.
Oznacza to zadanie, które tak określa papież Pius XI w zakończeniu encykliki „Quas
primas” z 1925 roku: „Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego
obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i
stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań
Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko
miłować i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego, które jako narzędzia,

lub - że słów św. Pawła Apostoła użyjemy (Rz 6, 13): jako ‘zbroja sprawiedliwości Boga’, mają
przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz”.
Tak określone zadanie: „trzeba, by Chrystus panował”, domaga się najpierw uznania
Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego
poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania,
ułożenia życia osobistego i społecznego po Bożemu.
Dlatego ciągle jakże aktualne są słowa św. Jana Pawła II z homilii inaugurującej jego
pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków
cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”.
Prezentacja treści Jubileuszowego Aktu
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza
Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i
Kościoła. Można też powiedzieć, że niejako podejmuje zobowiązanie zawarte w Jasnogórskich
Ślubach Narodu Polskiego: „Zobowiązujemy się uczynić wszystko, ażeby Polska była
rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna”.
Tytuł Aktu ma formułę otwartą i powszechnie zrozumiałą. Nie zawiera słowa „intronizacja”,
które nie dla wszystkich jest zrozumiałe, choćby dlatego, że w odniesieniu do Jezusa możemy
mówić jedynie o uznaniu, a nie o ustanowieniu go królem. Stąd przyjęto formułę szeroką i
scalającą pragnienia i postulaty wielu środowisk – akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje na szczególny moment dziejowy, w
jakim dokonujmy tego narodowego Aktu. Jest nim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony
przez papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.
W akcie można dostrzec formę odnowienia przymierza chrzcielnego narodu. Niewątpliwie
jest też formą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu. Zostanie dokonany w tym miejscu,
w którym podczas Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek spotkał się z młodym Kościołem
całego świata, aby przypomnieć mu przesłanie Ewangelii o Bożym Miłosierdziu.
Akapit pierwszy jest wprowadzeniem do całego Aktu. Otwiera go uroczyste wezwanie
skierowane do Jezusa Króla: Nieśmiertelny Królu Wieków... Następnie przewiduje się wskazanie
reprezentantów władzy kościelnej i świeckiej, którzy wezmą udział w dokonaniu Aktu.
W ostatniej części akapitu zawarte są istotne elementy składowe Aktu: uznanie panowania
Chrystusa, poddanie się Jego prawu, zawierzenie i poświęcenie Chrystusowi Królowi Ojczyzny i
całego Narodu.
Akapity drugi i trzeci stanowią zasadniczą część uznania i przyjęcia królewskiej władzy
Jezusa nad Polską. Wszyscy uczestnicy mają możliwość włączenia się w nią aklamacją Króluj
nam, Chryste i wyrażenia publicznie swej woli, by Jezus panował w naszej Ojczyźnie.
Kolejny akapit wyraża hołd wdzięczności Chrystusowi za Jego niezgłębioną miłość i
wszystkie łaski. Wszyscy uczestnicy mają możliwość wyrażenia wdzięczności za nie w formie
aklamacji Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Dalej Akt przechodzi w formę przebłagalnej modlitwy, której treścią jest wyrażenie skruchy
z powodu grzechów osobistych i społecznych. Jako taki zakłada osobisty i narodowy rachunek
sumienia, który jest niezbędnym początkiem każdego nawrócenia. Do aktu skruchy dołączone
zostało wyrzeczenie się złego ducha i jego spraw, nawiązujące do rytuału chrztu świętego –
szczególnie aktualne w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Znaczenie tego wyrzeczenia nie jest tylko
symboliczne: odrzucenie uzurpatora jest koniecznym warunkiem przyjęcia prawowitego Króla.
W następnym akapicie w pięciu symbolicznych przyrzeczeniach Akt zawiera zobowiązanie
podporządkowania prawu Bożemu całego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Uczestnicy
mogą się włączyć w deklarowane treści poprzez uroczystą aklamację Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
W kolejnych trzech akapitach akt przechodzi w formę zawierzenia Chrystusowi: Państwa
Polskiego i jego władz, całego narodu, a szczególnie tych, którzy nie podążają drogami Bożymi
oraz wszystkich narodów świata w imię miłości bratniej. Kończy się prośbą o łaskę rozpoznania w
Chrystusie prawowitego Pana i Króla dla wszystkich, którzy jeszcze tego nie dokonali.

Dwa kolejne zapisy mają charakter inwokacji – do Najświętszego Serca Jezusowego i do
Ducha Świętego. W pierwszej inwokacji zawarta jest prośba o upodobnienie serc ludzkich do
Serca Jezusowego; druga jest prośbą skierowaną do Ducha Świętego o wsparcie w realizacji
zobowiązań płynących z Aktu i nawiązuje do modlitwy św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w
Warszawie.
Postanowienia i zobowiązania zawarte w Akcie składane są w Niepokalanym Sercu Maryi
Królowej Polski i powierzane wstawiennictwu świętych Patronów Ojczyzny.
Ostatni akapit jest inwokacją do Chrystusa Króla i stanowi podsumowanie treści całego
Aktu. Zamykają go słowa prefacji z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Akt kończy się stwierdzeniem faktu uznania przez Polskę królowania Jezusa Chrystusa
oraz uwielbieniem Trójcy Świętej.
Epilog
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz
początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed nami
wielkie i ważne zadanie.
Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia,
przyjęcie tego, co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca,
zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz realizację
Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego,
społecznego i politycznego.
Aby tak ważne dzieło intronizacji Jezusa w narodzie Polskim mogło zostać zrealizowane,
trzeba z pewnością zadbać o większe otwarcie na nie społeczności Kościoła w Polsce, a to
wymaga solidnej prezentacji dzieła. Byłoby dobrze opracować program mający na celu włączenie
w realizację dzieła istniejące wspólnoty intronizacyjne, Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa, ruch oazowy i charyzmatyczny oraz inne, które stawiają sobie za cel uznać
Jezusa Panem i Zbawicielem. W programie tym z pewnością trzeba określić zasadnicze treści
formacyjne i zasady współpracy podmiotów realizujących dzieło, zawsze w duchu posłuszeństwa
tym, których Jezus ustanowił pasterzami. Przedmiotem szczególnej troski powinno być otwarcie
wiernych świeckich na zaangażowanie społeczno-polityczne, stąd należałoby zadbać o ich solidną
formację z zakresu katolickiej nauki społecznej.
Od Maryi, naszej Pani i Królowej, trzeba się uczyć spoglądania na wszystkie wymiary życia
oczyma wiary, szukając światła w prawdzie objawionej. Nie wolno przy tym zagubić świadomości,
że w realizacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne jest powierzanie
Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczególnych przedsięwzięć. Potrzeba wiele modlitwy i ofiary
w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny. (BPKEP)
* * * * * * *

Informacje
Międzynarodowe spotkanie powołaniowe Drogi Neokatechumenalnej
Ok. 200 tys. młodych i kilkudziesięciu biskupów i kardynałów uczestniczyło 1 sierpnia na
Campus Misericordiae w międzynarodowym spotkaniu Drogi Neokatechumenalnej, które
poprowadził inicjator drogi - Kiko Argüello. Było to pierwsze tego typu spotkanie, w którym nie
uczestniczyła zmarła 19 lipca Carmen Hernández. - Carmen była kobietą eschatologiczną - mówił
o współinicjatorce drogi o. Mario Pezzi z międzynarodowej ekipy odpowiedzialnej za ten ruch.
Carmen Hernández była podczas spotkania wspominana wielokrotnie. Młodzi pielgrzymi
wnieśli na scenę plakat z jej wizerunkiem, na którym napisali "santo subito", czyli od razu święta.
Wyświetlono także przemówienie Carmen z jednego z poprzednich spotkań. - Carmen przyniosła
nam liturgię, która jest nie tylko spotkaniem z Bogiem w sercu, ale także doświadczeniem paschy mówił o współinicjatorce drogi Kiko Argüello. Kobietą eschatologiczną nazwał Carmen o. Mario
Pezzi z międzynarodowej ekipy odpowiedzialnej za ten ruch. - Miała oczy utkwione w niebo, w
oczy Boga - powiedział.

Spotkania Drogi Neokatechumenalnej tradycyjnie już odbywają się po zakończeniu
Światowych Dni Młodzieży. Są to spotkania powołaniowe, podczas których młodzi mężczyźni,
kobiety i całe rodziny mogą zadeklarować chęć służby Kościołowi. - Mamy nadzieję w tych
młodych, którzy są tutaj, tak brakuje dziś powołań - mówił kard. Stanisław Dziwisz, który wraz z
kilkudziesięcioma biskupami i kardynałami uczestniczył w spotkaniu.
Podczas spotkania na Brzegach chęć wstąpienia do seminarium duchownego zgłosiło ok. 3
tys. mężczyzn. 4 tys. kobiet zadeklarowało chęć wstąpienia do zakonu lub wyjazdu na misje.
Rodzin z dziećmi gotowych do wyjazdu na misje ad gentes zgłosiło się ok. 2 tys.
Młodzi, którzy odpowiedzieli podczas tego spotkania na tzw. wezwanie powołaniowe, czyli
wyrazili gotowość na powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego, podejmują wraz z
odpowiedzialnymi poszczególnych wspólnot i katechistami dalsze rozeznanie.
W spotkaniu uczestniczył także kard. Kazimierz Nycz, który podziękował wszystkim
członkom Drogi za to spotkanie. - Dziękuję, że podczas tego spotkania była z nami obecna i
pomagała nam w tym spotkaniu Carmen. Gratuluję Kiko, że po raz pierwszy poradził sobie bez
Carmen - mówił metropolita warszawski.
Kard. Nycz zwracając się do członków neokatechumenatu podkreślił, że podczas spotkania
"utrwaliliśmy sobie najważniejsze wątki nauczania Franciszka, zwłaszcza w kwestii otwarcia na
świat i wychodzenia na peryferia". - Wróciliśmy też do nauczania św. Jana Pawła II o tym, że jest
czas nowej ewangelizacji. Dziękuję, że daliście świadectwo gotowości pójścia do seminariów,
zakonów. Szczególnie dziękuję za chęć wyjazdu na misje - powiedział. Kard. Nycz szczególną
wdzięczność wyraził za ewangelizację prowadzoną w Chinach. Jak powiedział, "jest to nie tylko
wielkie wyzwanie i zadanie dla Kościoła ale też jego wielka przyszłość".
Niektórzy z nich od razu zostaną posłani do seminariów „Redemptoris Mater” we
wskazanym kraju, inni będą potrzebowali dalszej formacji zanim wstąpią do seminarium czy
klasztoru.
Najwięcej młodych przybyło z Włoch, Hiszpanii, Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych i
Brazylii. Młodzi przyjechali także z Afryki - m.in. z Wybrzeża Kości Słoniowej, Afryki Południowej,
Zambii, z Mozambiku, z Azji - m.in. z Filipin, Korei Południowej, Japonii, Chin a także Wietnamu.
W spotkaniu uczestniczyli także uchodźcy z Iraku, także członkowie neokatechumenatu. (KAI)
Wspólnota Chemin-Neuf ma nowego szefa
Nowym odpowiedzialnym Wspólnoty Chemin-Neuf został 50-letni ks. François Michon. Ten
absolwent nauk politycznych dotychczas kierował wspólnotą w Kinszasie, którą założył, i
dwukrotnie we Francji. Z kolei w skład Rady Wspólnoty weszła 52-letnia Katarzyna Łukomska,
odpowiedzialna za Chemin-Neuf w Polsce.
Dotychczasowy szef Wspólnoty, a zarazem jej założyciel, 76-letni ks. Laurent Fabre
zrezygnował z tego stanowiska po 43 latach jego piastowania.
Wspólnota Chemin-Neuf powstała w 1973 r. Dziś liczy 1800 członków, w tym 700
małżeństw i 340 osób konsekrowanych. Jest obecna w 30 krajach, w tym również w Polsce.
Spośród innych nowych ruchów i wspólnot wyróżnia się duchowością ignacjańską, którą wniósł do
niej jej założyciel, jezuita ks. Fabre, oraz praktycznym ekumenizmem. Jej członkowie składają
czwarty ślub poświęcenia swego życia dla zjednoczenia chrześcijan.
Polka przewodniczącą Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich
W Rzymie 25 sierpnia zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Jednym z najważniejszych tematów podjętych na spotkaniu była kwestia formacji. Wybrano także
na czteroletnią kadencję Radę Wykonawczą. Jej nową przewodniczącą została Jolanta
Szpilarewicz, stojąca na czele Konferencji Polskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówiła
ona o zadaniach nowych władz. Zapytaliśmy ją także, czego dotyczą konkluzje i wnioski po
światowym zgromadzeniu.
„Dotyczą one zarówno pogłębienia tożsamości świeckich konsekrowanych w świecie, jak
też kierunków formacyjnych, które powinniśmy podjąć w najbliższym czasie. Te kierunki są
zależne od tego jakie zmiany zachodzą w otaczającym nas świecie, w którym jesteśmy zanurzeni.
Wiele takich wniosków zostało wyszczególnionych. Rada Wykonawcza, wybrana na cztery lata,
ma na ich podstawie wytyczyć kierunki pogłębiające naszą formację. W ramach Konferencji

Światowej istnieją również konferencje kontynentalne i konferencje krajowe. Zadaniem Rady
Wykonawczej jest także pozostawanie w ścisłej więzi z tymi konferencjami, inspirowanie ich
działań, a także służenie pomocą w tym, co jest im potrzebne. Posiadamy unowocześnioną stronę
internetową, która stwarza duże możliwości dzielenia się owocami naszych przedsięwzięć,
zamieszczania tam różnych materiałów pomocnych do formacji, do spotkań. Zadaniem Rady
Światowej jest stworzenie takiej płaszczyzny wymiany, spotkania, aby być inspirującymi dla
instytutów świeckich w świecie, ale szanując ich autonomię i charyzmat każdego z nich. Chodzi o
to, by podawane przez nas kierunki i inspiracje służyły pogłębieniu życia w szczególnym
charyzmacie każdego instytutu” – powiedziała Szpilarewicz. (RV)
* * * * * * *

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny
Wrzesień – O odnowę systemu edukacji w Polsce.
Październik – Aby miłosierdzie Boże przenikało i uzdrawiało nie tylko nas samych,
ale także nasze rodziny oraz Ojczyznę.
* * * * * * *

Kalendarz najbliższych spotkań ORRK
- 24 września - Spotkanie Rady Programowej ORRK, godz. 10.30
- 25 października - Spotkanie Księży odpowiedzialnych w poszczególnych
diecezjach za ruchy i stowarzyszenia katolickie, Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski, godz. 10.30
- 19 listopada - Spotkanie Plenarne ORRK, godz. 10.30, Dom Amicusa

* * * * * *
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