
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowo do Kapłanów na dzień 27 października 2020 r. 
 

Czcigodni Księża  
 

Po zapoznaniu się w przesłanymi wczoraj informacjami co do naruszeń liturgii  
i nabożeństw oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie Archidiecezji, 
polecam wszystkim P. T. Duszpasterzom co następuje: 

1) Ataki te nie mają charakteru przypadkowego. Dlatego też odpowiedź nie może być 
pozostawiona dowolnej interpretacji Księży. Ponieważ chodzi nie tylko o teren naszego 
Miasta i diecezji, ale o całą Polskę, proszę wszystkich Księży o jedność w tym działaniu.   

2) Nie zmieniamy grafiku liturgii ani nabożeństw w dniach od 1 do 8 listopada. 
Aktualne są zalecenia z komunikatu CK – 72/2020. W ogłoszeniach bardziej jednak 
podkreślamy, że „kapłańska modlitwa na cmentarzu odbędzie się w następującym 
porządku…”, wierni zaś, z racji na rygory sanitarne, mogą dołączyć według własnej decyzji. 
Przypominamy wiernym, że odpust zupełny za zmarłych mogą uzyskać w tym roku przez cały 
miesiąc w ośmiu przez siebie wybranych dniach.  

3) Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa 
przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera 
przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od  
28 października do 8 listopada. W programie powinna się znaleźć przebłagalna adoracja 
Najświętszego Sakramentu w świątyni w godzinie Miłosierdzia lub w innej odpowiedniej 
godzinie do apelu wieczornego włącznie, lub Koronka do Miłosierdzia Bożego na zewnątrz 
kościoła pod Krzyżem Misyjnym. Można też przeprowadzić jedno i drugie nabożeństwo.  
Nie ma przeszkód, aby ta modlitwa pokutna była rozpoczęciem lub zwieńczeniem modlitwy 
za zmarłych. Szczegółowa intencja tych modlitw powinna brzmieć:  

 

Dziękujmy Bogu za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, za wnioskodawców 
pełniejszej ochrony życia nienarodzonych, za wszystkich obrońców życia,  

którzy wiele lat błagali o taką ochronę i którzy obecnie bronią życia  
nienarodzonych dzieci. Oni wszyscy potrzebują dziś naszego wsparcia.  

Błagajmy także Miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów 
oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciw prawnej ochronie życia dzieci,  

a także sprawców różnych ataków na świątynię Pana,  
na Krzyż Chrystusa lub na figury świętych. 

Prośmy też Boga, aby przez przyczynę Niepokalanej oraz Świętego Michała Archanioła 
zatrzymał duchowe skutki języka nienawiści oraz przekleństw wypowiadanych 

świadomie lub powtarzanych bezmyślnie przeciwko kapłanom,  
z atakami fizycznymi włącznie.  
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4) W parafiach, na terenie których w jakikolwiek sposób została zaatakowana 
świątynia, krzyż, kaplica, kapliczka czy figura świętych, na zakończenie pierwszego 
nabożeństwa pokutnego należy odśpiewać również Suplikacje, a Proboszcz lub inny 
wyznaczony Kapłan niech odmówi modlitwę nowego błogosławieństwa i pokropi to miejsce 
wodą święconą.  

5) Już teraz gorąco dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy na wiele sposobów 
według swoich możliwości starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże. Niech 
Wam Bóg obficie błogosławi. Nie ustawajcie. Z tych względów popieram też w pełni 
inicjatywę tych Księży Proboszczów, którzy już przystąpili do organizowania Kościelnej 
Służby Porządkowej. Nazwa może być lokalnie ustalona: Straż Świątynna, Parafialna Służba 
Porządkowa itp. Mężczyzn dorosłych zachęcam do wstępowania do tej służby. Służba ta 
podlega bezpośrednio Proboszczowi miejsca, który ustala z nimi sposób ochrony świątyni,  
z zachowaniem prawa polskiego oraz kanonicznego w celu niedopuszczenia do profanacji, 
oraz dokumentowania ewentualnych ataków. Podstawową formą czuwania jest modlitwa 
różańcowa, z możliwością używania wody święconej przez liturgicznie przeszkolonych 
członków Służby. W każdym przypadku Proboszcz ma mieć imienny wykaz członków Służby,  
z możliwością udziału również mężczyzn sprawdzonych w wierze, także spoza miejscowej 
parafii. W czasie pełnionej służby dobrze, gdyby jej członkowie mieli wyraźne oznakowanie 
np. opaski na rękach w barwach maryjnych, papieskich lub narodowych. 

6) Przypominam też Księżom moją prośbę z grudnia 2009 r. o prywatne odmawianie 
egzorcyzmu w sytuacjach trudnych duszpastersko w odniesieniu do osób, miejsc lub spraw. 
Obecna sytuacja jest klasycznym przykładem zasadności podjęcia takiego egzorcyzmu  
i odmawiania go codziennie w odniesieniu do miejsc, osób i spraw każdemu z Księży 
zawierzonych, ale także z ogarnięciem całej Ojczyzny.  

Przedkładając powyższe zalecenia wyrażam głęboką ufność, że nasza pokutna  
i przebłagalna modlitwa oraz bardziej stanowcza ochrona miejsc świętych pozwoli na 
przywrócenie w Kraju odpowiedniego duchowego wyciszenia i pokoju społecznego. Rozumna 
prawda o życiu człowieka od poczęcia nie podlega bowiem dyskusji. Każde życie człowiecze 
jest też świętym darem Boga i podlega ochronie piątego przykazania. Do Kaina Bóg 
powiedział „krew twojego brata woła do mnie…”. To Bóg sam będzie sądził wszystkich 
faktycznych sprawców morderstw na dzieciach. Miłosierdzie Boże jest także wobec tych osób 
nieskończone, jednak, aby je otrzymać, trzeba uznać chwałę i mądrość Bożą, i prosić  
o zmiłowanie. Naród, który woła o prawo zabijania własnych dzieci, zabija sam siebie.  

Niniejszym Słowem zwracam się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich 
ataków na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie, wołając do nich o opamiętanie  
i nawrócenie. Niech powrócą do Kościoła, niech odbędą pokutę.  

Po raz kolejny proszę też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii 
Świętej na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpowiednie stabilne 
klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować 
prawdziwe Ciało Pana. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana 
Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpowiednia postawa 
przy Komunii Świętej też jest tego znakiem. 

Wszystkim Księżom na ten niełatwy czas każdego dnia błogosławię na zwyczajne 
świadectwo kapłańskiej wiary oraz miłości do Boga i do każdego człowieka.         

 
Szczecin, 27 października 2020 r.    
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