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LIST DO KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2014 ROKU
„Kochać i służyć”
Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie!
Do was, naszych braci i duchowych synów, kierujemy list z okazji Wielkiego Czwartku.
Jest to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu dziękujemy
Bogu za dar naszego powołania. Dziękujemy z wami i dziękujemy także wam. Pokornie
odnawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia i powierzamy się Bożemu Miłosierdziu.
Tegoroczny Wielki Czwartek przeżywamy, oczekując na kanonizację bł. Jana Pawła II.
Spoglądamy na jego kapłańskie życie i służbę. Prosimy o jego wstawiennictwo. Wsłuchujemy się w jego słowa, a także w słowa Piotra naszych czasów – Papieża Franciszka.
1. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16).
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest
darem, który nieskończenie przerasta człowieka” – napisał Jan Paweł II w książce „Dar
i tajemnica” (s. 7).
Powołani przez Jezusa rybacy Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, zostawili swoje łodzie i poszli za Nim. Zaufali Mu, gotowi oddać dla Niego wszystko, nawet życie. Historia powołania uczniów nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powtarza się w każdym zakątku ziemi,
w każdym czasie, w każdym pokoleniu. Ta historia powtórzyła się w naszym życiu. I my
usłyszeliśmy słowa Mistrza z Nazaretu: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1, 17).
Jezus wybrał nas pomimo naszych słabości i ograniczeń. Widocznie dostrzegł w nas
pewne przymioty umysłu, woli i serca, którymi chciał się posłużyć, byśmy Mu pomogli
zarzucać sieci i zdobywać ludzi dla Jego sprawy, dla Jego Ewangelii. Czyż nasza odpowiedź nie powinna być hojna i całkowicie bezinteresowna? Czy powinniśmy liczyć godziny oddane Jezusowi w Jego służbie oraz w służbie dla naszych braci i sióstr? Naszym
powołaniem jest kochać i służyć.
I czy naszą postawą i służbą nie powinniśmy ukazywać piękna powołania kapłańskiego, myśląc również o nowych powołaniach do służby Bożej? Przecież nie jesteśmy
ostatnim ogniwem w długim szeregu powoływanych do głoszenia królestwa Bożego. Nie
możemy pomijać faktu, że w naszych seminariach pozostaje coraz więcej pustych miejsc.
Papież Franciszek powiedział nam podczas ostatniej wizyty ad limina Apostolorum:
„Wraz z wami dziękuję Panu, że w minionych dekadach powołał na polskiej ziemi wielu
robotników na swoje żniwo. Wielu dzielnych i świętych polskich księży z poświęceniem
pełni swoją posługę czy to w swoich Kościołach lokalnych, czy też za granicą i na misjach. Niech jednak Kościół w Polsce nadal niestrudzenie modli się o nowe powołania
do kapłaństwa!” (7 II 2014).
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2. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15, 4).
Trwać w Chrystusie to znaczy żyć w głębokiej przyjaźni z Nim. To znaczy postawić
Go w centrum naszego życia, a nie na jego peryferiach. To znaczy oddać się bez reszty Jego misji. Taka decyzja i postawa zakładają stałą troskę o nasze życie wewnętrzne,
o nasze życie modlitwy, o nasze życie sakramentalne. Powinniśmy w tę najważniejszą
sprawę inwestować nasz czas, w przeciwnym wypadku nasza posługa w Kościele staje się jałowa i może przyjąć kształt zwykłego aktywizmu, pozbawionego głębi i ducha.
Przypomina nam o tym dobitnie Jan Paweł II w opublikowanych ostatnio „Notatkach
osobistych 1962-2003”, wydanych pod znamiennym tytułem: „Jestem bardzo w rękach
Bożych”. Ten kapłan, biskup i Papież pilnował jak źrenicy oka swego życia duchowego.
Znajdował czas na codzienną modlitwę, medytację, adorację, sprawowaną w największym skupieniu Eucharystię, a także Liturgię Godzin, Różaniec, Drogę Krzyżową, Godzinę Świętą oraz doroczne rekolekcje.
Św. Paweł wzywa nas, abyśmy na nowo rozpalili charyzmat dany nam przez włożenie
rąk (por. 2 Tm 1, 6). Tym, który rozpala charyzmat, jest Duch Święty, ale rozpalanie
jest także naszym dziełem. Św. Piotr pisze: „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy” (por. 2 P 1, 1011). Umacniajmy więc nasze powołanie u źródeł, czerpiąc moc z osobistego spotkania
z Panem. To przecież jedyna, pomimo naszych słabości, sprawdzona droga dorastania
do ideału chrześcijańskiego życia i kapłańskiej służby.
3. „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”
(Mt 18, 20).
Bł. Jan Paweł II był apostołem jedności. Szukał tego, co łączy: narody, grupy społeczne, religie i różne wyznania chrześcijańskie; wzywał do pojednania, przebaczania
i współpracy. Wspomnijmy Asyż czy spotkanie w więzieniu z Ali Agcą.
W szczególny sposób wzywał nas, kapłanów, do jedności, współpracy i miłości. Przypominał, że różnice są ubogaceniem Kościoła, a nie źródłem podziałów i konfliktów. Głosił
prawdę Ewangelii z odwagą, ale i z pokorą, docierając do ludzkich serc. W świecie, w którym do głosu dochodzi liberalizm, relatywizm i subiektywizm, Błogosławiony Papież jest
dla nas wezwaniem do wierności Chrystusowi i Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła.
Bądźmy, drodzy Bracia, zjednoczeni w Chrystusie i Jego Kościele, zjednoczeni przy Ojcu
Świętym Franciszku i zjednoczeni ze swoim biskupem. Niech pokora, zdolność do współpracy i przebaczenie będzie światłem dla naszego życia i kapłańskiej posługi.
Szczególnie wrażliwym miejscem ewangelizacji są dzisiaj media. Dzięki nim możemy
także docierać ze słowem Bożym do tych, którzy z różnych powodów nie biorą udziału
w życiu wspólnoty parafialnej. Zwróćmy jednak uwagę, aby nie było wśród nas tych, którzy promują w mediach swój subiektywny, jednostronny obraz Kościoła. Obowiązuje nas
wszystkich mądra zasada: sentire cum Ecclesia. To przede wszystkim my, kapłani, powinniśmy kochać Kościół i służyć Kościołowi takiemu, jaki jest, bo przecież innego nie ma.
Kościół potrzebuje oczyszczenia, ale musimy je zaczynać zawsze od nas samych. Papież
Franciszek przypomina nam, że aby reformować struktury na poziomie wspólnoty parafialnej, diecezjalnej i całego Kościoła, powinniśmy zacząć do przemiany naszego serca.
4. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20, 28).
Bł. Jan Paweł II jest przykładem, jak służyć Chrystusowi, Jego Królestwu, Jego Kościołowi, Jego chwale i zbawieniu świata. Uczy nas, jak realizować słowa Pana Jezusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
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Służył Kościołowi i światu, milionom i konkretnym ludziom. Służył słowem, modlitwą, pielgrzymkami, cierpieniem, świadectwem wiary i ufności pokładanej w Bogu.
Przypominał o godności człowieka, o świętości życia. Rodzinom mówił: „Rodzino,
bądź tym, czym jesteś”. Był blisko chorych, starszych, samotnych, pokrzywdzonych.
„Przychodzą do was [kapłanów, zakonników i zakonnic] ludzie udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim człowieczeństwie. Szukają świadków Przemienienia. Niech ich znajdują w was” (Tarnów, 10 VI 1987, n. 8).
Podkreślał, że służymy Bogu i bliźnim żyjąc w celibacie. Nasze serce musi być przejrzyste i należeć do Pana. Przypominał, że „nie można autentycznie głosić Ewangelii
ubogim, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa”; że musimy „być
solidarni z narodem. Stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodziny”
(Szczecin, 11 VI 1987, n. 9). Te słowa przypomniał nam także Ojciec Święty Franciszek
podczas wspomnianej wizyty ad limina. W kontekście wezwania, żebyśmy wychodzili
na peryferie i szli do tych, którzy czekają na Ewangelię, wskazywał, że taki styl apostolski
jest niemożliwy bez ducha ubóstwa i wyrzeczenia. To dzięki niemu stajemy się wolni
i wiarygodni, by dawać przekonywujące świadectwo.
5. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Jako spowiednicy bądźmy miłosierni wobec grzeszników. O tej postawie przypomina
nam wielokrotnie Papież Franciszek. Wzywając innych do nawrócenia, pokuty, przemiany, bądźmy sami ludźmi, którzy wciąż pracują nad sobą. Spowiadając innych, sami
często i gorliwie się spowiadajmy.
„Musimy codziennie się nawracać, […] to znaczy stale «wyliczać się» wobec Pana naszych serc z naszej służby” – pisał Jan Paweł II w Liście na Wielki Czwartek 1979 r. „Aby
być wychowawcą sumień […] musimy sami od siebie wymagać […]. Kapłaństwo jest
wymagające” (Lublin 9 VI 1987).
Głosząc miłosierdzie innym, przyjmijmy więc do swego serca i swego kapłańskiego
życia miłosierdzie, które przebacza, podnosi, umacnia. Nieśmy nadzieję światu, w którym tak wielu ludzi straciło nadzieję. Pomagajmy ludziom nie lękać się i otwierać drzwi
Chrystusowi.
6. „Oto Matka Twoja” (Mt 12, 47).
„Totus Tuus – Cały Twój” – te słowa Jana Pawła II były wyznaniem jego miłości, oddania i zaufania Maryi, Matce Kapłanów. W pierwszym Liście na Wielki Czwartek w 1979 r.
pisał: „[…] pragnę, abyście swoje kapłaństwo Jej w szczególny sposób zawierzyli. […]
Macie głosić Chrystusa, który jest Jej Synem. […] Macie karmić Chrystusem ludzkie serca. Któż wam pełniej uświadomi, co czynicie, jak nie Ta, która sama Go karmiła” (n. 11).
Zawierzmy Maryi nas samych, naszą posługę i tych, do których jesteśmy posłani.
Bracia Kapłani, jeszcze raz dziękujemy wam za waszą codzienną służbę, za waszą
wierność, za waszą miłość do Kościoła. Niech w chwilach samotności czy zniechęcenia
towarzyszy wam świadomość, że wasza kapłańska posługa jest bezcenna i nie do zastąpienia. Modlimy się za was i sami prosimy o waszą modlitwę, byśmy razem i solidarnie
służyli ludowi Bożemu.
Błogosławimy wam, drodzy Bracia!
Warszawa, dnia 13 marca 2014 r.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 364. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
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UCHWAŁA NR 15/364/2014
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z DNIA 13 MARCA 2014 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA IV PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO
I PROMULGACJI JEDNOLITEGO TEKSTU PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
PO ICH NOWELIZACJI WRAZ Z WYKŁADNIĄ
Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 2122 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce
dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”
– przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został
ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się,
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez
wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).
364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r.,
określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.
Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.
Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej
uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
† Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się
od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
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WYKŁADNIA DLA PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO
PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO
PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
• 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
• 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
• czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
• 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej
Zielnej)
• 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
• 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć
we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli
tych prac i zajęć, które utrudniają:
• oddawanie Bogu czci,
• przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
• korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział,
gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam
dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych
przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).
TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
• Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła
się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła,
że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres
od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się
od udziału w zabawach”.
• Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
• Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz
piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich,
którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
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• Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe
żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
• Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności
serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
• Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia
siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające
wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, proszę zapoznać wiernych z Uchwałą KEP
nr 15/364/2014 wraz z wykładnią. Można to uczynić podczas ogłoszeń parafialnych
lub w ramach okolicznościowego kazania katechizmowego. Sugeruje się także umieszczenie tych dokumentów w gazetkach parafialnych, na parafialnych stronach internetowych, tablicach ogłoszeń.
Płock, dnia 19 marca 2014 r.

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 31 marca 2014 r.
Nr 643/2014

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Za zgodność

