
Bielsko-Biała, 12 czerwca 2019 r. 

 

Czcigodni Kapłani! 

 

Wszyscy wiemy, że w ostatnim czasie nasiliły się w naszej Ojczyźnie 

negatywne działania niektórych ludzi, instytucji i środków masowego przekazu 

przeciwko Kościołowi i jego hierarchii. Te działania godzą w dobre imię naszej 

wspólnoty i w autorytet jej pasterzy. Przez takie zaplanowane i skutecznie realizowane 

działania dąży się do osłabienia wrażliwości ludzi na sprawy Boże, szczególnie chodzi 

w tych zabiegach i wybiegach o ludzi młodych. W ten sposób chce się ich oderwać od 

praktyk pobożnościowych, od katechizacji, a przede wszystkim od chęci wejścia na 

drogę Chrystusowego powołania do sakramentalnego życia małżeńskiego, 

kapłańskiego czy też zakonnego. 

 Bezpośrednią przyczyną takiego działania było publiczne ukazanie ciężkich 

grzechów niektórych kapłanów, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Ocena tych 

wydarzeń jest jednoznaczna i Kościół jej dokonał. Ojciec Święty Franciszek wraz  

z biskupami ostro je potępił i wskazał drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. 

 Ciągłe powracanie do tych bolesnych spraw, nagłaśnianie ich  

i przypisywanie ich nawet tym, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, musi być 

potraktowane jako element zaplanowanej i skutecznie realizowanej walki  

z Kościołem przez środowiska przeciwne głoszonym przez niego wartościom. Po 

części wynika to też ze słabości nas, ludzi świeckich, gdyż poprzez brak świadectwa  

i zaangażowania się w życie Kościoła nie docieramy ze Słowem Bożym oraz orędziem 

miłosierdzia do wielu osób – do osób zranionych w różnych okresach swojego życia;  

z tych ran mógłby uleczyć Chrystus. Jako rodzice nie zawsze podejmowaliśmy 

odpowiednie wysiłki, by uwrażliwiać nasze dzieci na czyhające zło tego świata.  

 Drodzy Kapłani! Pamiętajcie, jesteśmy z wami. To tylko dzięki kapłanom 

Kościół może trwać! Jesteście nam potrzebni i kochamy was za wierną i oddaną 



służbę, za wasze świadectwo wiary i życia. Bolejemy wraz z wami nad tymi waszymi 

współbraćmi, którzy pogubili się na drogach swojego powołania. Modlimy się za nich. 

Wiemy dobrze, że – na szczęście – jest ich niewielu, że daleko więcej jest tych, którzy 

dobrze służą Kościołowi.  

Dlatego w ramach Akcji Katolickiej gorliwie kontynuujemy naszą modlitwę za 

wszystkich kapłanów oraz za kandydatów do kapłaństwa, aby wytrwali  

w swoim powołaniu, a także modlimy się o nowe powołania kapłańskie  

i zakonne, chcemy ponadto podjąć nowe zobowiązania: 

- w miarę możliwości postanawiamy podjęcie dodatkowego postu i wzmożenia 

modlitwy osobistej, rodzinnej i wspólnotowej; 

- zobowiązujemy się do uczestniczenia w nabożeństwach pierwszych czwartków, 

pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca szczególnie  

w intencji wynagrodzenia za te grzechy ludzi Kościoła, które najbardziej zraniły  

w ostatnim czasie Chrystusa i Jego Kościół; 

- zobowiązujemy się także do częstszego realizowania czynów miłosierdzia wobec 

potrzebujących. 

 Jako ludzie wierzący pamiętamy wraz z wami, Drodzy Kapłani, słowa 

Chrystusa zapisane przez św. Jana i św. Pawła: „Na świecie doznacie ucisku, ale 

miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33); „A sam Pan pokoju niech was 

obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!” 

(2 Tes 3, 16). 

 Z zapewnieniem o naszej wdzięczności, szacunku i miłości! 

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

 Diecezji Bielsko-Żywieckiej 


