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„SERVIRE” – „SŁUŻYĆ”. Takie zawołanie wybrał sobie Jego Ekscelencja Ksiądz 

Biskup Antoni Długosz z racji swej nominacji na biskupa pomocniczego Archidiecezji 

Częstochowskiej. W swym biskupim herbie umieścił zaś prosty, acz czytelny symbol: 

krzyż na otwartej dłoni. W tym krótkim słowie zawołania i prostym znaku w herbie 

streszcza się życie i posługa Księdza Biskupa, który 18 kwietnia br. będzie świętował swe 

80. urodziny. 

Już jako młody kapłan nasz Dostojny Jubilat dał się poznać jako gorliwy 

duszpasterz, a zwłaszcza jako charyzmatyczny katecheta. Łącząc swoje zamiłowanie do 

Słowa Bożego oraz do jego nauczania, uzyskał stopnie i tytuły naukowe, przez lata 

pracując także dydaktycznie jako profesor kilku uczelni. W centrum swego nauczania 

stawia Ksiądz Biskup doświadczenie miłości Boga, które staje się dla człowieka źródłem 

radości. Szczególną troską Jubilata były zawsze dzieci, do których głosi Słowo Boże 

szukając wciąż nowych metod i środków przekazu. Także i za pomocą mediów 

katechizuje najmłodszych w kraju i poza granicami. Swoją wiedzę przekazywał rzeszom 

katechetów, zarówno duchownym, osobom konsekrowanym i świeckim. Do dziś wielu 

korzysta z książek i różnorodnych pomocy naukowych autorstwa Księdza Biskupa, 
którymi pragnie „SŁUŻYĆ”, by wszyscy poznali Dobrego Boga. Ważnymi, choć mniej 

widocznymi przestrzeniami owej służby stały się dla Księdza Biskupa osoby potrzebujące 

i osoby specjalnej troski.  

Od początku swojej pracy duszpasterskiej szczególną opieką otaczał posługą 

głuchoniemych, niepełnosprawnych i uzależnionych. Nadal, mimo wieku i biskupich 

obowiązków posługuje jako duszpasterz w domu pomocy społecznej prowadzonym przez 

siostry Albertynki w Częstochowie. Dziełem życia Księdza Biskupa jest mstowska 

„Betania”- Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych, w którym 

pomoc mogą odnaleźć osoby zmagające się z uzależnieniami. Ten szczególny i trudny rys 

działalności naszego Jubilata został podkreślany także przez Konferencję Episkopatu 

Polski, w której strukturach już od lat pełni funkcję Delegata ds. Młodzieży 

Nieprzystosowanej Społecznie. Każdy, kto poznał Księdza Biskupa, wie że na miarę sił,  

a czasem wydaje się, że i ponad ludzkie możliwości, „SŁUŻYĆ” pragnie tym, którzy są  

w jakiejkolwiek potrzebie. 
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Oprócz swej działalności społecznej i pośród potrzebujących, Ksiądz Biskup Antoni 

pełni nadal gorliwie swą biskupią posługę. Choć już od pięciu lat cieszy się zasłużoną 

emeryturą, to wciąż chętnie i ofiarnie śpieszy tam, gdzie tylko jest potrzebny, ochoczo 

także wspierając i mnie w moich obowiązkach, by „SŁUŻYĆ”. 

W imieniu Kościoła Częstochowskiego, w którego historię wpisał się Ksiądz Biskup 

przez 80 lat swego życia, już niemal 56 lat swej posługi kapłańskiej, z czego 27 lat jako 

biskup, pragnę złożyć najszczersze podziękowania oraz najlepsze życzenia. Życzę – wraz 

z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem, Księdzem Biskupem Andrzejem, kapłanami, 

diakonami, osobami życia konsekrowanego oraz Ludem Bożym Archidiecezji 

Częstochowskiej – by dobry i miłosierny Bóg udzielał wszelkich łask duchowych  

i fizycznych na kolejne lata, by Ksiądz Biskup mógł dalej „SŁUŻYĆ” swym słowem, czynem, 

a zwłaszcza ewangeliczną postawą, która streszcza się w owym krzyżu na dłoni, która 
wyciągnięta do każdego potrzebującego daje mu Chrystusa: w sakramentalnej posłudze, 

w Słowie Bożym, w akademickiej mądrości i w czynach miłosierdzia. 

Plurimos annos! 
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