
 

 

 

 

 

Iubilate Deo 

 

Szanowna Redakcjo, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do Komitetu Honorowego 

Księgi Jubileuszowej Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z okazji 90-lecia ukazania się 

pierwszego numeru pisma. Wdzięczną myślą ogarniam pracowników minionych lat. Tym zaś, 

którzy aktualnie tworzą to dzieło, gratuluję z całego serca tak pięknego Jubileuszu. 

Iubilate Deo – „wykrzykujcie na cześć Pana” – zachęca psalmista. Poznajemy głęboki 

sens tego słowa, które ma swoje źródło w języku hebrajskim, a nam zostało podarowane w 

języku łacińskim. W zasadzie nie chodzi tylko o samo wyrażenie, ale o jego życiowe 

konotacje – o ukazanie ścisłej relacji, którą Pan Bóg nawiązał ze swoim ludem. Iubilare 

znaczy „cieszyć się”, „radośnie śpiewać”. Jubileusz pobudza nas do dziękczynienia, zaś 

przeżywana radość skłania do zadumy nad tym, czego przez dziewięć dekad udało się 

dokonać i ile dobra spłynęło na Kościół i naszą ojczyznę przez to konkretne dzieło. Czyż da 

się zliczyć, ilu ludziom treści zamieszczone najpierw na czarno-białych, później zaś 

kolorowych stronach czasopisma pomogły w nawiązaniu więzi z Panem Bogiem, ilu 

odnalazło głębszy sens swego życia?  

Tygodnik Katolicki „Niedziela” pełnił i pełni misję ewangelizacyjną z 

uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Na przestrzeni tych dziewięćdziesięciu lat był 

pomocą dla Kościoła w Polsce i poza jej granicami. Musiał niejednokrotnie odpierać zakusy 

nieprzyjaciół, pełnił funkcję przewodnika, pobudzając czytelników do refleksji, która 

stopniowo stawała się ich swoistym rachunkiem sumienia nad własnym życiem oraz w 

sprawach osobistego zaangażowania w życie Kościoła i ojczyzny. W przekazie swym 

tygodnik uwzględniał szerokie spektrum odbiorców. Teksty i ilustracje adresowane były do 

wielopokoleniowej rodziny, do osób samotnych, młodych i starszych, poszukujących wiary i 

wierzących, do chorych i zdrowych, świeckich i duchownych.  

Nie siląc się na oryginalność, trzeba najzwyczajniej powiedzieć, że zawsze można 

było tam znaleźć informacje dotyczące Kościoła katolickiego, nauczanie papieża, poruszane 

były tematy społeczne, kwestie historyczne. Tygodnik uprzedzał i wyczerpująco informował 

o najważniejszych wydarzeniach kościelnych i patriotycznych. Szczególnym zadaniem było 
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wprowadzanie wiernych w ważne sprawy dotyczące Kościoła w Polsce w jego wymiarze 

lokalnym i powszechnym. Nieraz z odwagą i wielką troską stawał w obronie wartości 

chrześcijańskich. Cenne jest konsekwentne podążanie w rytmie Roku Liturgicznego, co widać 

chociażby w podejmowanej tematyce, jak też w szacie graficznej. Skoro taka metoda została 

skutecznie zastosowana, to nic dziwnego, że w ślad za ogólnym założeniem szło przybliżanie 

wiernym treści okresów liturgicznych, wyjaśnianie ich sensu i symboliki, a także aspektów 

teologicznych wszystkich sakramentów świętych. Na tym tle da się również zrozumieć 

aktywne zaangażowanie ekumeniczne. 

„Niedziela” ze swoim przekazem dociera do różnych grup zawodowych i instytucji, 

do szkół, szpitali, hospicjów. Interesują się nią Ruchy i Stowarzyszenia dające nowy, 

ożywczy impuls dla pracy Kościoła nad formowaniem człowieka w jego osobowym 

wymiarze. Daje ona szerokie pole do aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, pomagając 

odkryć prawdziwe znaczenie określenia „mała ojczyzna”. Należy nadmienić, że nasza 

drohiczyńska diecezja ma także swój udział we współtworzeniu „Niedzieli”. Chociaż w 

diecezji jestem od niedawna, to jednak wiem, że pismo to zagościło na stałe w licznych 

domach naszych wiernych. Dociera ono do wszystkich parafii. Zupełnie naturalny, a zarazem 

godny podkreślenia, jest fakt, że w „Niedzieli” pojawiają się artykuły pisane przez naszych 

diecezjan. Teksty niewątpliwie są ważne, ale ważną rolę spełniają też zamieszczane zdjęcia, 

dokumentujące skrupulatnie uroczystości o charakterze religijnym i państwowym, a także 

wydarzenia lokalne, rodzinne, „podwórkowe”. Wielu szuka siebie na takiej fotografii, by móc 

wrócić pamięcią do tego momentu, w którym brał udział w historycznym wydarzeniu. 

Można zauważyć, że „Niedziela”, czcigodna Jubilatka, mimo swych lat, zachowuje 

niesłabnącą sprawność. Życzę, aby przebogate doświadczenie na rynku prasy katolickiej 

pozwoliły jej na zdrowe podążanie za współczesnymi trendami, zachowując własną 

tożsamość nacechowaną szlachetnością, rzetelnością, doskonałością, a także – męstwem, 

walecznością i stanowczością w przekazywaniu wartości związanych z Bogiem, Honorem i 

Ojczyzną. Pracownikom, Współpracownikom Redakcji i Czytelnikom Tygodnika „Niedziela” 

przekazuję gratulacje z racji Jubileuszu oraz życzę błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Najświętszej.  
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