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Wszyscy jesteśmy w potrze-
bie. Sami nie zdołamy się 
uświęcić, sami nie poradzi-

my sobie z realizacją naszych zadań 
i nawet najlepszych zamierzeń. 
Nasze wspomożenie jest w imieniu 
Pana. On jest dla nas pomocą i tar-
czą. Pukajmy zatem do Pańskich 
drzwi. – Stawajmy przed obliczem 
Pana z uwielbieniem, z weselem 
śpiewajmy Mu pieśni – mówi biskup 
świdnicki Ignacy Dec. – Modlitwa, 
Eucharystia, która jest promienio-
waniem Bożej miłości, nas uzdro-
wi i przysposobi do wytrwałości 
w modlitwie i w dobrym kapłań-
skim posługiwaniu.

To właśnie modlitwa jest funda-
mentem naszej osobistej świętoś-�

ci. Jest ona termometrem naszej 
przyjaźni z Bogiem. Jest pierwszym 
przejawem naszej wiary. Przez mod-
litwę utrzymujemy i umacniamy 
naszą egzystencjalną więź z Pa-
nem Bogiem. Stąd też uważamy za 
kłamstwo oświadczenia niektórych 
ludzi: „jestem wierzący, ale nieprak-
tykujący”, „wierzę, chociaż się nie 
modlę”. Nie może być bowiem oso-
bowej więzi z Bogiem bez modlitwy, 
jak nie może być osobowej więzi 
między ludźmi bez wzajemnego 
dialogu, bez bycia ze sobą i wy-
miany myśli. Ludzie oddalają się 
nawzajem od siebie, gdy przestają 
rozmawiać, przebywać i cieszyć się 
wzajemną obecnością. Jako ludzie 
oddalamy się od Pana Boga, gdy 

przestajemy Go słuchać i z Nim 
przebywać i rozmawiać.

Modlitwa może także wspierać. 
Skoro wspieramy w naszych rozmo-
wach z Bogiem członków rodziny, 
przyjaciół, to czemu nie wesprzeć 
księdza?

W kręgach żeńskich zgromadzeń 
zakonnych, czynnych i kontempla-
cyjnych, na wielu kontynentach pod-
jęto modlitwę za kapłanów, właśnie 
poprzez duchowe przysposobiebie, 
ową adopcję, konkretnego, znanego 
z imienia i nazwiska kapłana. Gdy 
Matka z Kalkuty poinformowała 
o tym papieża Jana Pawła II, ten 
zareagował z radością, pytając: 

dokończenie na str. IV-V

pRZygARNIj kSIęDZA
przemysław awdankiewicz

Zasada jest bardzo prosta: raz dziennie modlimy się za wybranego przez siebie 

kapłana. To wszystko. Niby niewiele, a jak dużo. Tak działa Dzieło Duchowej 

Adopcji Kapłanów, które powstało po to, by zrzeszyć ludzi pragnących wspierać 

kapłanów w ich posłudze, przede wszystkim poprzez modlitwę, ofiarowanie 

cierpień duchowych lub fizycznych czy udział we Mszy św.
Słowo to w Polsce 

kojarzy się przede 
wszystkim ze społecz-
nym ruchem i powsta-
niem niezależnych 
związków zawodowych. Tym 
razem pomówmy o solidarności 
w modlitwie, o odpowiedzialności 
za drugich, a w sposób szczególny 
za kapłanów. Dlaczego tak ważne 
jest, aby modlić się za świętość 
kapłanów, niech przykładem 
będzie sytuacja w Czechach, 
w której najpierw ówczesne wła-
dze Czechosłowacji pozbawiły 
możliwości sprawowania funkcji 
kapłańskich wielu księży. Ci zmu-
szeni zostali do pracy w podziemiu. 
To osłabiło wspólnotę wierzących, 
zabrakło sprawowania Euchary-
stii w świątyniach, kapłani nie 
służyli w konfesjonałach. Obec-
ny obraz Czeskiej Republiki jest 
taki, że świątynie są puste. Pra-
wie. Kiedy spaceruje się ulicami 
Pragi, architektura wręcz „oddy-
cha” chrześcijaństwem. Mostem 
Karola przemierzają tłumy, tam, 
gdzie przed laty strącono św. Jana 
Nepomucena. Liczba miejsc sakral-
nych, pomników, kościółków jest 
imponująca. To tylko dowód na 
to, że Kościół to wspólnota ludzi, 
budynki choć najpiękniejsze, naj-
bardziej wzniosłe, nie stanowią 
o sile wspólnoty. O sile wspólnoty, 
ludzi grzesznych dodajmy, stano-
wi żywa relacja z Panem Bogiem, 
Eucharystia, kapłaństwo i modli-
twa. Drodzy Czytelnicy, módlmy 
się za naszych kapłanów, często 
wiemy o ich słabościach, tak samo 
jak wiemy o własnych. Ryczący 
lew, szatan, atakuje przewodnika, 
bo wie, że jak go zabraknie, to 
wspólnota może się rozpierzchnąć, 
więc chwytajmy za potężny oręż 
– modlitwę i wypraszajmy łaski dla 
naszych kapłanów u Pana.

Tomasz Pluta



NIEDZIELA NR 27 (299) • 1 LIpcA 2012IV

niedziela świdnicka
ZD

ję
cI

A
: p

RZ
EM

yS
łA

W
 A

W
D

A
N

kI
EW

Ic
Z

„Czy mnie też? Ja także jestem 
kapłanem!”.

Siostry Betanki dzieło ducho-
wego wsparcia prowadzą już od 
1999 r. – nazywa się ono Betań-
ska Misja Wspierania Kapłanów. 
Należy do niego już ponad 6 tys. 
osób modlących się za kapłanów 
i podejmujących ich adopcję na 
stałe lub na jakiś czas.

Teraz podobną inicjatywę uru-
chomili świeccy. Dzieło Duchowej 
Adopcji Kapłanów ma na celu 
propagowanie idei modlitwy za 
kapłanów. Na stronie interneto-
wej: www.ddak.pl można znaleźć 
listę księży, którzy oczekują na 
ludzi chętnych do modlitwy za 
nich, uprzednio duchowny musiał 
złożyć swą chęć wzięcia udzia-
łu w tym dziele. Aby adoptować 
jednego z nich, wystarczy wysłać 
e-maila do osób odpowiedzialnych 
za duchowe adopcje.

– Zachęcamy również kapłanów 
do tego, aby polecili się modli-
twie, zawsze warto mieć kogoś, 
kto każdego dnia będzie wznosił 
modlitwy w naszej intencji – mówi 

ks. dr Robert Begierski, proboszcz 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bielawie.

– Wiemy z doświadczenia, że 
głównym i najczęstszym źródłem 
kryzysów w życiu kapłańskim 
czy zakonnym jest osłabienie 
wewnętrznej, modlitewnej więzi 
z Panem Bogiem. Trzeba nam 
powrócić do pogłębiania naszej 
codziennej modlitwy. Spośród 
podstawowych odmian modlitwy, 
wskazuje nam Chrystus na modli-
twę błagalną i uwydatnia jej jeden 
bardzo ważny przymiot – wytrwa-
łość: „Proście, a będzie wam dane, 
szukajcie, a znajdziecie, kołacz-
cie, a otworzą wam” (Łk 11,9). 
A więc wytrwałość w zanoszeniu 
próśb do Pana Boga, wytrwa-
łość w szukaniu i kołataniu do 
źródła wszelkiej Prawdy, Dobra 
i Piękna, czyli do Źródła świętoś-�
ci i miłości – to coś szczególnie 
ważnego w naszym życiu – dodaje 
bp Ignacy Dec.

Wytrwałość to bardzo ważny 
przymiot we wszelkich działa-
niach w kierunku dobra. Mówimy 
o ważności wytrwałości w wierze, 
w miłości, w cierpieniu, w niesie-

niu krzyża: „Wytrwajcie w miłości 
Mojej” (J 15,9b) – zachęca nas Ten, 
który nas powołał. Innym razem 
mówił: „Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie” (Łk 21,19); 
„Kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony” (Mt 24,13).

– Wytrwałość doprowadza nas 
do celu, wytrwałość pokonuje prze-
szkody, wytrwałość daje radość 
i satysfakcję. Bez wytrwałości 
nie ma osiągnięć, nie ma dobra 
w żadnej dziedzinie życia. Nie-
stety, ludziom często brakowało 
i brakuje wytrwałości. Pierwszy 
człowiek nie wytrwał w przy-
jaźni z Bogiem. Naród wybrany 
nie wytrwał w wierności Bogu, 
w swoich przyrzeczeniach złożo-
nych Bogu. Zaczął szemrać, grze-
szyć, czcić obcych bogów. Piotr nie 
wytrwał w przyrzeczeniu złożo-
nym Chrystusowi i zaparł się Go. 
Potem jeszcze wielu innych nie 
wytrwało. Mówimy o takich: „nie 
wytrwał, nie wytrzymał, załamał 
się. Nie wytrwał w małżeństwie, 
nie wytrwał w kapłaństwie, 
nie wytrwał w seminarium, nie 
wytrwał na studiach, nie wytrwał 
na stanowisku pracy, nie wytrwał 

w postanowieniu”. Kiedyś mawia-
no: „nie wytrwał na przesłucha-
niu w SB, wydał kolegów, zdradził 
przyjaciół ze strachu albo za parę 
groszy” – przestrzega ordynariusz 
naszej diecezji. – Brak wytrwałości 

przynosi gorzkie owoce. Są nimi: 
zniechęcenie, smutek, załamanie, 
stres, niekiedy i życiowa katastro-
fa. Brak wytrwałości u kapłana 
przyczynia się do osłabienia wraż-
liwości, do zobojętnienia, do prze-
ciętności, do powierzchowności. 
Kto nie potrafi trwać w wierności 
Bogu, Kościołowi, ludziom, swemu 

dokończenie ze str. I

pRZygARNIj kSIęDZA
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (por. Łk 5,1-11)
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temat numeru

Bp ignacy dec

słowo pasterza

Matka boża bardzka  
– Strażniczka Wiary

kardynał Stefan Wyszyński, prymas 
tysiąclecia, powiedział w uroczy-

stość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii panny 15 sierpnia 1959 r.: 
„Bardo usadowiło się w przełomie 
Nysy kłodzkiej, tworząc południowe 
wrota dla polski. tymi właśnie wrota-
mi weszło do polski chrześcijaństwo 
i u tych wrót królowa polski założyła 
jedną ze swoich stolic, aby czuwać 
nad wiarą narodu polskiego”. to właś-
nie tym szlakiem, przez Bardo, szli do 
polski pierwsi misjonarze z południa 
Europy. tędy z pewnością podąża-
ła do gniezna i poznania Dąbrów-
ka, by poślubić księcia Mieszka I. 
tędy prawdopodobnie wędrował 
z pragi czeskiej św. Wojciech z misją 
ewangelizacyjną do prusów i tutaj, 
w bardzkich wrotach, osiadła Maryja 
w tej przedziwnej figurze, uznawanej 
od wieków za cudowną. Do jej bardz-
kiego domu, do tego sanktuarium, 
pielgrzymują od wieków pątnicy. 
przybywali tu w poprzednich stule-
ciach, przybywają i dzisiaj, by na tym 
pięknie położonym miejscu nieść 
Bogu uwielbienie, składać dziękczy-
nienie i zanosić za pośrednictwem 
Maryi przeróżne prośby. chcemy jej 
podziękować za to, że od przeszło 
siedmiu wieków jest obecna na tej 
ziemi. chcemy dziękować, że jest 
dzisiaj z nami, że nas tu przyjmuje, 
pociesza i wspiera.

My, jako wychowankowie wiel-
kiego prymasa, jako owce dobre-
go pasterza bł. jana pawła II i jego 
następcy Benedykta XVI, chcemy 
podążać przez nasze trudne życie 
drogami wiary. powierzamy się Maryi 
i prosimy ją, by stała się także straż-
niczką wiary naszego pokolenia. 
Nasza wiara także dziś jest zagrożona. 
gdy w czasie powojennym komu-
niści nie dali sobie rady z laicyzacją 
narodu, dziś ich „przefarbowani” 
następcy zdążają do tego samego 
celu, chociaż próbują to czynić łagod-

niejszymi i sprytniejszymi metodami. 
jesteśmy świadkami, jak bezbożna 
myśl jest emitowana z różnych ośrod-
ków starego kontynentu.

W Bardzie powierzamy się na 
nowo naszej wspólnej Matce. chce-
my ponownie przyjąć przesłanie 
piotra naszych czasów: „trwajcie 
mocni w wierze”. Wiara jest darem 
i zadaniem, że jest łaską, ale i owo-
cem naszego wysiłku, że ważne jest 
nie tylko to, w co wierzymy, ale prze-
de wszystkim to, komu wierzymy. 
prawdy wiary winny być akcepto-
wane w całości, integralnie, a nie 
w sposób wybiórczy, jak to próbują 
czynić niektórzy tak zwani postępo-
wi, otwarci katolicy. W wierze czymś 
bardzo ważnym jest nasza osobista 
więź z chrystusem, wyrażająca się 
w kontemplacji i w głębokiej, rados-
nej modlitwie. Wiara polega także na 
zachowywaniu Bożych przykazań, 
czyli na okazywaniu Bogu posłuszeń-
stwa. W praktykowaniu, w przeżywa-
niu wiary szczególnym wzorem jest 
dla nas Maryja. już św. Elżbieta wyra-
ziła pochwałę dla jej wiary w czasie 
nawiedzenia: „Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane ci od pana” (łk 1,45).

Nabierzmy od Maryi Strażniczki 
Wiary nowej mocy dla naszej wiary, 
byśmy odrodzeni w wierze mogli 
świadczyć o wierze w życiu codzien-
nym, potwierdzając w słowach 
i czynach piotrowe wyznanie: „tyś 
jest chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 
16,16), byśmy mogli prowadzić życie 
z wiary według dzisiejszych wska-
zań Apostoła: „W miłości braterskiej 
nawzajem bądźcie życzliwi! W oka-
zywaniu czci jedni drugich wyprze-
dzajcie! Nie opuszczajcie się w gorli-
wości! Bądźcie płomiennego ducha! 
pełnijcie służbę panu! Weselcie się 
nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, 
w modlitwie – wytrwali” (Rz 12,10-12).  
 Oprac. ks. Łukasz Ziemski

powołaniu, ten staje się zazwy-
czaj dramatycznym a niekiedy 
nawet tragicznym człowiekiem. 
Gdy myślę i mówię o wytrwałości, 
powraca mi na myśl pewien zjazd 
koleżeński, kursowe rekolekcje 
kapłańskie, na które poproszono 
także tych, którzy opuścili szere-
gi kapłańskie. Było ich kilku, ale 
przyjechał tylko jeden. W czasie 
końcowego obiadu poproszono go 
o słowo. Wzruszony zaczął mówić. 
Zdołał wypowiedzieć tylko krótkie 
zdanie: „Koledzy, trwajcie!”.

Wsparcie w tym wytrwaniu 
może zaoferować kapłanowi każdy 
z nas.

– Kapłana, za którego podej-
mujemy duchową opiekę, nie-
jako przysposabiamy, duchowo 
usynawiamy i bierzemy odpo-
wiedzialność za jego losy. Tego 
typu opieka to coś znacznie głęb-
szego, aniżeli tylko wsparcie 
– mówi Sandra Kwiecień, jedna 
z pomysłodawczyń akcji. – Świa-
towy Dzień Modlitw o Uświęcenie 
Kapłanów, obchodzony oficjalnie 
w uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, jest zwyczajem wpro-
wadzonym przez Jana Pawła II 

w 1995 r. Z tej okazji Kongrega-
cja ds. Duchowieństw, wydaje co 
roku okolicznościowy dokument. 
W jednym z listów do kapłanów, 
prefekt tej dykasterii watykańskiej, 
kard. Dario Castrillon Hoyos oraz 
jej sekretarz, abp Mauro Piacenza, 
przypomnieli o „pierwszeństwie 
modlitwy przed działaniem, ponie-
waż to od niej zależy jego sku-
teczność”. Wskazali oni także jak 
istotna jest osobista więź każdego 
z kapłanów z Jezusem, naszym 
Panem. Wyraźnie podkreślili, że 
kapłani modlitwy potrzebują. Hie-
rarchowie watykańscy podkreślili 
potrzebę „macierzyństwa ducho-
wego” („maternita spirituale”).

Udział w akcji DDAK jest całko-
wicie i absolutnie dobrowolny.

– DDAK nie uchybia absolut-
nie niczemu względem Świętej 
Matki Kościoła. Nie prowadzimy 
tu dysput, nie kłócimy się który 
ksiądz lepszy, a który gorszy, nie 
mamy żadnych rankingów, nie 
poruszamy kwestii politycznych, 
ekonomicznych – robimy swoje 
– modlimy się – dodaje Sandra 
Kwiecień.

Przemysław Awdankiewicz

– Głównym i najczęstszym źródłem kryzysów w życiu kapłańskim jest osłabie-
nie wewnętrznej, modlitewnej więzi z Panem Bogiem – bp Ignacy Dec


