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Słowo wstępne 

Ukazuje	 się	 trzydziesty	 tom	Siejby słowa,	 serii	 zawiera-
jącej	homilie	i	rozważania	wygłoszone	przeze	mnie	w	ciągu	
czterdziestu	 pięciu	 lat	mojej	 posługi	 kapłańskiej.	Najwięcej	
homilii	wygłosiłem	w	ostatnim	dziesięcioleciu,	pełniąc	posługę	
pierwszego	biskupa	świdnickiego.	Pierwsze	dziesięć	tomów	tej	
serii	ukazało	się	w	latach	1996–2005.	Zawierają	one	ważniejsze	
homilie	wygłoszone	w	czasie	trzydziestu	pięciu	lat	posługi	ka-
płańskiej.	W	całości	zaprezentowałem	je	w	„Słowie	wstępnym”	
do	tomu	dziesiątego.	Pod	koniec	prezentacji	zaznaczyłem,	że	
zawierają	one	w	sumie	865	homilii	na	przeszło	3500	stronicach	
i	stanowią	ślad	mojej	posługi	duszpasterskiej,	którą	okazyjnie	
prowadziłem	w	 czasie	 pracy	w	Metropolitalnym	Wyższym	
Seminarium	Duchownym	i	w	Papieskim	Wydziale	Teologicz-
nym	we	Wrocławiu	(1982–2004).	Były	one	opracowane	tema-
tycznie.	Przypomnę	tylko,	że	w	pierwszym	tomie	znalazły	się	
homilie	i	rozważania	wygłoszone	do	alumnów,	w	drugim	–	do	
kapłanów	i	osób	życia	konsekrowanego.	Tomy:	trzeci,	czwarty	
i	piąty	zawierają	homilie	niedzielne	i	świąteczne	na	Rok	A,	B	
i	C.	W	tomie	szóstym	są	zamieszczone	homilie	i	rozważania	
maryjne,	w	tomie	siódmym	–	homilie	i	rozważania	skierowane	
do	pracowników	naukowych	i	młodzieży	akademickiej,	w	tomie	
ósmym	są	rozważania	i	homilie	o	Bożym	Miłosierdziu.	Tom	
dziewiąty	zawiera	homilie	i	rozważania	o	świętych	Pańskich	
i	tom	dziesiąty	gromadzi	homilie	i	rozważania	okolicznościowe.	

W	lutym	2004	r.	zostałem	wezwany	przez	papieża	św.	Jana	
Pawła	 II	 do	przejścia	 z	 katedry	profesorskiej	 na	katedrę	bi-
skupią	 do	Świdnicy.	Od	 samego	początku	posługa	biskupia	
była	wypełniona	głoszeniem	Bożego	słowa,	i	to	w	większym	
wymiarze	niż	to	było	przedtem.	Wiele	homilii	udawało	mi	się	
przygotować	w	formie	pisemnej.	Postanowiłem	nie	rezygno-
wać	z	praktyki	zapoczątkowanej	w	środowisku	wrocławskim	
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i		zdecydowałem	się	publikować	sukcesywnie	wygłoszone	homi-
lie.	I	tak	w	ciągu	dziesięciu	lat	mojej	posługi	biskupiej	zostało	
wydanych	następnych	dwadzieścia	tomów.	Gdy	podejmowałem	
ich	wydawanie,	 nie	 było	możliwe	prezentowanie	 ich	wedle	
klucza	tematycznego,	gdyż	w	takim	przypadku	trzeba	byłoby	
czekać	z	ich	publikacją	co	najmniej	kilka	lat,	by	można	było	
zgromadzić	 odpowiednią	 liczbę	 tekstów	w	poszczególnych	
sektorach	tematycznych.	Dlatego	też	postanowiłem	wydawać	
je	na	bieżąco	wedle	czasu	ich	wygłoszenia.	Tytuły	kolejnych	
tomów,	oprócz	tomu	jedenastego,	zaczerpnąłem	z	haseł	duszpa-
sterskich	poszczególnych	lat,	wyznaczanych	przez	Konferencję	
Episkopatu	Polski.

W	„Słowie	wstępnym”	do	tomu	dwudziestego	zostały	zapre-
zentowane	tomy	od	jedenastego	do	dwudziestego.	W	tamtych	
dziesięciu	tomach	(XI–XX)	znalazło	się	w	sumie	834	homilii	
i	rozważań.	Zachodzi	potrzeba,	by	tutaj	przedstawić	następne	
dziesięć	tomów:	od	dwudziestego	pierwszego	do	trzydziestego.	
Oto	ich	krótka	prezentacja:

–	 tom	dwudziesty	pierwszy:	Otoczmy troską życie,	 cz.	 I:	
Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2009,	Świdnica	
2011,	ss.	480;

–	tom	dwudziesty	drugi:	Otoczmy troską życie,	cz.	II:	Ho-
milie i rozważania z drugiej połowy roku 2009,	Świdnica	2011,	
ss.	352;

–	tom	dwudziesty	trzeci:	Bądźmy świadkami Miłości,	cz.	I:	
Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2010,	Świdnica	
2012,	ss.	526;

–	 tom	dwudziesty	 czwarty:	Bądźmy świadkami Miłości,	
cz. II: Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2010,	Świd-
nica	2012,	ss.	486;

–	tom	dwudziesty	piąty:	W komunii z Bogiem,	cz.	I:	Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2011,	Świd-
nica	2013,	ss.	312;

–	 tom	 dwudziesty	 szósty:	W komunii z Bogiem,	 cz.	 II:	
Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2011,	Świdnica	
2013,	ss.	384;



9

–	 tom	dwudziesty	 siódmy:	W komunii z Bogiem,	 cz.	 III:	
Homilie i rozważania z lipca, sierpnia i września roku 2011,	
Świdnica	2013,	ss.	344;	

–	tom	dwudziesty	ósmy:	W komunii z Bogiem,	cz.	IV:	Homi-
lie i rozważania z października, listopada i grudnia roku 2011,	
Świdnica	2013,	ss.	338;	

–	tom	dwudziesty	dziewiąty:	Kościół naszym domem,	cz.	I:	
Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2012,	
Świdnica	2014,	ss.	374;

–	tom	trzydziesty:	Kościół naszym domem,	cz.	II:	Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2012,	Świdnica	2014,	ss.	388.

W	niniejszych	dziesięciu	tomach	znalazło	się	w	sumie	796	
homilii	i	rozważań	(t.	XXI	–	102;	t.	XXII	–	74;	t.	XXIII	–	114;	
t.	XXIV	–	98;	 t.	XXV	–	59;	 t.	XXVI	–	65;	 t.	XXVII	–	66,	
t.	XXVIII	–	73;	t.	XXIX	–	69,	t.	XXX	–	76).	Łącznie	wszystkie	
trzydzieści	tomów,	które	się	dotąd	ukazały,	zawiera	2496	homilii	
i	rozważań	na	ponad	11	tysiącach	stronic.

Zachowując	 praktykę	 stosowaną	w	poprzednich	 tomach,	
pragnę	 pokrótce	 zaprezentować	 obecny	 –	 trzydziesty	 tom	
publikowanej	 serii.	 Zawiera	 on	 homilie,	 jakie	wygłosiłem	
w	maju	i	w	czerwcu	2012	r.	Przypomnę,	że	trwał	wtedy	rok	
duszpasterski	pod	hasłem:	„Kościół	naszym	domem”.	Jednym	
z	ważniejszych	wydarzeń,	jakie	miały	miejsce	w	tym	czasie,	
była	pierwsza	oficjalna	wizyta	ks.	bp.	Celestino	Migliore	–	no-
wego	nuncjusza	apostolskiego	w	Polsce	–	w	diecezji	świdnic-
kiej.	Podczas	dwudniowej	wizyty	ogłosił	on	bł.	Jana	Pawła	II	
patronem	miasta	Świdnicy.	Było	 to	8	maja	2012	 r.,	podczas	
uroczystości	św.	Stanisława,	patrona	diecezji	świdnickiej.	

W	niniejszym	tomie	jest	wiele	homilii	wygłoszonych	w	cza-
sie	Mszy	Świętych	 powiązanych	 z	 udzielaniem	 sakramentu	
bierzmowania.	Uważnego	czytelnika	mogą	zrażać	liczne	po-
wtórzenia.	Zostały	one	jednak	zachowane,	gdyż	dana	treść	była	
przedstawiana	w	różnych	kontekstach	wątkowych	i	w	różnych	
miejscach	i	kierowana	do	różnych	słuchaczy.

Kończąc	słowo	wstępne,	pragnę	wyrazić	głęboką	wdzięcz-
ność	osobom,	które	pomogły	mi	w	przygotowaniu	do	druku	



10

tego	jubileuszowego	tomu.	Dziękuję	najpierw	ks.	dr.	Marcinowi	
Gęsikowskiemu,	mojemu	sekretarzowi,	za	nagrywanie	homilii	
nieprzygotowanych	na	piśmie	i	za	pomoc	w	ich	przepisywaniu.	
Serdeczne	słowa	podzięki	składam	ks.	dr.	Krzysztofowi	Orze,	
dyrektorowi	Wydziału	Duszpasterskiego	Świdnickiej	Kurii	Bi-
skupiej,	za	pierwszą	korektę	teologiczną.	Dziękuję	bardzo	pani	
Anecie	Wołczańskiej	za	korektę	stylistyczną	i	merytoryczną.	
Panu	prof.	Andrzejowi	Batorowi	dziękuję	za	wykonanie	ko-
lejnej	okładki	i	strony	tytułowej,	panu	Stanisławowi	Mrozowi	
za	 dokonanie	 składu	 komputerowego,	 zaś	 panu	Bogdanowi	
Kokocińskiemu,	właścicielowi	drukarni	w	Nowej	Rudzie	–	za	
druk	i	oprawę.

Niniejszy	tom	dedykuję	Najdostojniejszemu	Ojcu	Arnoldowi	
Chrapkowskiemu,	niedawno	wybranemu	nowemu	Generałowi	
Zakonu	Paulinów,	dołączając	najlepsze	życzenia	obfitości	Bo-
żych	łask.	Korzystam	z	okazji,	by	moje	życzenia	rozszerzyć	
na	całą	wspólnotę	Ojców	i	Braci	Paulinów,	a	w	szczególności	
na	Jego	Ekscelencję	Ojca	Biskupa	Łukasza	Buzuna	oraz	Ojca	
Bogdana	Waligórę,	nowego	przeora	jasnogórskiego	klasztoru	
paulinów.	Niech	 Jasnogórska	Matka	 i	Królowa	 zachowuje	
wszystkich	pod	płaszczem	swojej	opieki.

Świdnica,	26	sierpnia	2014	r.,	 
w	uroczystość	Matki	Bożej	Częstochowskiej



Homilie majowe





13

Św. Józef przykładem rozmodlonego 
i pracowitego człowieka

Wałbrzych, 1 maja 2012 r.
Msza św. odpustowa połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Józefa Robotnika

1. Spojrzenie na św. Józefa oczami bł. Jana Pawła II

Wypada	nam	połączyć	w	homilii	wątek	odpustu	parafialnego	
związany	z	patronem	–	św.	Józefem	Robotnikiem	z	wątkiem	
Ducha	Świętego	związanym	z	udzielanym	dzisiaj	sakramentem	
bierzmowania.

Zaczynamy	od	wątku	odpustu	związanego	ze	św.	Józefem.	
Moi	drodzy,	św.	Józefa	znamy	z	uroczystości	19	marca,	kiedy	
czcimy	 go	 jako	Oblubieńca	Matki	Bożej.	 Jest	 to	 człowiek	
bardzo	bliski	Pana	Boga	i	bardzo	bliski	Syna	Bożego,	który	
stał	się	człowiekiem.	To	on	był	świadkiem	Bożego	narodzenia	
w	Betlejem.	W	szopkach,	które	przedstawiają	nam	tajemnicę	
Narodzenia	Syna	Bożego	na	ziemi,	zawsze	oprócz	Maryi	widzi-
my	św.	Józefa,	który	od	początku,	od	poczęcia	i	narodzenia	Pana	
Jezusa,	był	Jego	ziemskim	opiekunem.	To	św.	Józef	troszczył	się	
o	to,	by	Jezus	miał	co	jeść,	był	odpowiednio	ubrany	i	wzrastał	
w tradycji religijnej i narodowej.

Na	kartach	Ewangelii	św.	Józef	jest	osobą	milczącą.	Ewan-
geliści	nie	zapisują	żadnego	jego	słowa,	ale	jest	o	nim	mowa	
jako	o	mężu	sprawiedliwym,	kimś,	kto	w	swoim	życiu	oddaje	
się	modlitwie	i	adoracji	Jezusa,	Syna	Bożego,	a	także	poświęca	
się	pracy,	poprzez	którą	oddaje	cześć	Panu	Bogu	i	dzięki	której	
utrzymuje	Świętą	Rodzinę	w	Nazarecie.

Dzisiaj,	w	pierwszą	 rocznicę	 beatyfikacji	 Jana	Pawła	 II,	
chcemy	na	św.	Józefa	popatrzeć	oczyma	naszego	Papieża.	Jan	
Paweł	II	kochał	nie	tylko	Matkę	Najświętszą,	której	powiedział:	
„Totus	Tuus”.	Nie	tylko	o	Niej	napisał	piękny	list	Mulieris Di-
gnitatem.	Także	św.	Józefowi	poświęcił	dokument	apostolski	
Redemptoris Custos,	po	polsku	Opiekun Odkupiciela.	W	tejże	
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adhortacji	pokazał	nam	św.	Józefa	jako	człowieka,	który	uświę-
cał	się	poprzez	modlitwę	i	poprzez	pracę.	Teologię	pracy	Papież	
wyłożył	częściowo	we	wspomnianym	dokumencie	poświęco-
nym	św.	Józefowi,	a	szerzej	w	encyklice	Laborem exercens. 
Omawiając	 zagadnienie	 pracy,	 Jan	Paweł	 II	 odwoływał	 się	
do	przykładu	św.	Józefa,	który	pracę	traktował	jako	narzędzie	
uświęcenia	i	duchowego	wzrostu.	Praca	bowiem,	moi	drodzy,	
to	jest	nasze	działanie,	poprzez	które	oddajemy	Bogu	chwałę.	
Dlatego	potrzeba,	byśmy	wszelką	pracę	wykonywali	na	większą	
chwałę	Bożą.	Św.	Paweł	powiedział:	„Czy	jecie,	czy	pijecie,	
czy	 cokolwiek	 innego	 czynicie,	wszystko	 na	 chwałę	Bożą	
czyńcie”	 (1	Kor	10,31).	To	dla	nas	pouczenie,	byśmy	naszą	
pracę	wykonywali	na	większą	chwałę	Bożą.

2. Praca rozumiana jako uwielbienie Boga

Moi	drodzy,	nie	chodzi	tutaj	tylko	o	pracę	zawodową,	której	
dzisiaj	brakuje,	ponieważ	panuje	wielkie	bezrobocie.	Gdy	młode	
pokolenie	ucieka	z	kraju,	by	podjąć	pracę	w	krajach	zachodnich,	
starsi	są	zapędzani	do	pracy,	ponieważ	podnosi	się	wiek	eme-
rytalny.	Młodzi	nam	uciekają,	zamiast	tu	podjąć	pracę	i	płacić	
ubezpieczenia	na	fundusz	emerytalny,	bo	w	kraju	panują	trudne	
warunki,	a	każdy	szuka	lepszej,	wygodniejszej	drogi	życiowej.	
To	wielki	problem,	ale	jakkolwiek	jest,	to	wszyscy	pracujemy,	
chociaż	nie	wszyscy	zawodowo.	Pomyślmy	o	matkach	i	żonach,	
które	 krzątają	 się	w	kuchni,	 przygotowują	 posiłki,	 sprzątają	
mieszkanie.	 Jakaż	 to	wielka	praca.	Młodzież,	która	uczy	się	
w	szkołach,	też	pracuje,	bo	trzeba	przyswajać	zadany	materiał,	
bo	są	klasówki,	powtórki.	To	też	jest	pewien	rodzaj	pracy.	Ro-
bienie	zakupów	czy	załatwianie	różnych	spraw	–	to	też	praca.	
Wszyscy	zatem	pracujemy	i	do	nas	wszystkich	odnosi	się	to	
zalecenie	św.	Pawła,	byśmy	–	 tak	 jak	św.	Józef	–	wszystko,	
cokolwiek	czynimy,	czynili	na	większą	chwałę	Bożą.

Chwałę	oddajemy	Bogu	nie	tylko	modląc	się	czy	uczestni-
cząc	w	celebracjach	eucharystycznych,	ale	też	poprzez	nasze	
działanie,	poprzez	pracę.	Dzisiaj	mamy	przypomnieć	sobie,	że	
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tak	właśnie	być	powinno.	Na	co	dzień	bowiem	czasami	o	tym	
zapominamy.	W	dniu	 odpustu,	 gdy	patrzymy	na	 św.	 Józefa	
jako	cieślę	–	męża	nie	tylko	modlitwy,	ale	i	pracy	–	chcemy,	by	
i	nasza	praca	wykonywana	była	na	większą	chwałę	Pana	Boga	
i	–	dodajmy	–	na	pożytek	ludzi.	Z	naszej	pracy	ktoś	przecież	
korzysta.	Praca	jest	formą	służby	dla	drugiego	człowieka,	stąd	
postulat,	by	tę	pracę	wykonywać	odpowiedzialnie	i	jak	najlepiej,	
a	nie	byle	jak.	Czasem	jest	bowiem	w	naszym	postępowaniu	
pewna	nonszalancja	i	niektórzy	ludzie	pracę	wykonują	byle	jak.	
Są	jednak	i	tacy,	którzy	dokładnie	i	solidnie	wykonują	swoje	
zadania.	Jeśli	poprosimy	kogoś,	żeby	na	przykład	wyremonto-
wał	nam	kuchnię	czy	łazienkę,	czy	wykonał	jakieś	inne	prace,	
to	bez	trudu	rozpoznamy,	kto	jest	pracownikiem	sumiennym	
i	odpowiedzialnym,	a	kto	tylko	czeka	na	zapłatę	i	pracę	wykona	
szybko,	niedokładnie,	niesolidnie	–	aby	tylko	wziąć	pieniądze.	
Których	ludzi	pochwalamy?	Tych,	którzy	są	solidni.	Jeżeli	jed-
nak	oczekujemy	solidności	od	innych,	od	pracowników,	których	
zatrudniamy,	których	o	coś	prosimy,	to	sami	też	bądźmy	solidni	
we	wszystkim,	co	wykonujemy,	bo	–	powtórzmy	–	z	naszej	
pracy	korzystają	inni	ludzie.

Ponieważ	praca	jest	jakąś	formą	miłości	bliźniego,	trzeba	
wykonywać	 ją	odpowiedzialnie	 i	solidnie.	Jest	 to	wskazanie	
także	dla	młodzieży.	Młodzież	ma	okazję	wykonywać	pracę	
fizyczną,	na	przykład	gdy	mama	wysyła	po	zakupy	do	sklepu	
czy	gdy	coś	trzeba	załatwić	u	sąsiada	albo	w	jakimś	urzędzie.	
Zawsze	zadania	 te	 trzeba	wykonać	sumiennie.	Młodzież	ma	
też	jednak	swoją	pracę,	uczniowską,	i	powinna	przykładać	się	
do	nauki	i	do	zdobywania	wiedzy,	aby	odpowiednio	się	wy-
kształcić.	A	kształcić	powinniśmy	się	jak	najdłużej,	nie	tylko	
do	matury.	Wykształcenie	bowiem	nie	tylko	ułatwia	nam	znale-
zienie	pracy,	ale	–	jeśli	jest	właściwie	prowadzone	–	przyczynia	
się	także	do	rozwoju	duchowego.	W	życiu	najwięcej	kłopotów	
mamy	z	ludźmi,	którzy	są	leniwi	i	ograniczeni	umysłowo,	bo	
z	nimi	bardzo	trudno	się	współpracuje.

Droga	młodzieży,	pilność	w	naszym	życiu	–	zarówno	w	od-
niesieniu	do	wykonywanej	pracy,	jak	i	dotycząca	przebywania	
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w	jedności	z	Panem	Bogiem	–	to	pielęgnowanie	przyjacielskiej	
więzi	z	Panem	Bogiem.	Wzorem	może	być	dla	nas	św.	Józef,	
który	 pięknie	 łączył	w	 swoim	 życiu	 pracowitość	 z	 rozmo-
dleniem.	W	jego	codzienności	ora i labora były	harmonijnie	
zespolone.

3. Wartość połączenia modlitwy i pracy

Moi	drodzy,	dzisiaj,	gdy	mija	pierwsza	rocznica	beatyfikacji	
Jana	Pawła	II,	warto	zauważyć,	że	również	naszemu	Papieżowi	
pięknie	wyszło	w	 życiu	 to	 połączenie	modlitwy	 i	 działania.	
Ks.	kard.	Stanisław	Dziwisz,	który	Jana	Pawła	II	miał	przy	sobie	
najbliżej	i	codziennie	był	świadkiem	jego	świętości,	powtarza	
bardzo	często,	że	najważniejszą	czynnością,	wyznaczającą	rytm	
dnia	Papieża,	była	modlitwa.	Wszystko	inne	musiało	poczekać.	
Każdego	dnia,	z	rana	i	w	ciągu	dnia,	Ojciec	Święty	najpierw	
musiał	się	wymodlić,	i	wtedy	nie	wolno	mu	było	przeszkadzać,	
a	potem	dopiero	przechodził	do	działania.	Jego	działanie	mogło	
być	tak	owocne	i	tak	zadziwiające	dlatego,	że	wyrastało	z	mo-
dlitwy	i	było	z	modlitwą	złączone.

Moi	drodzy,	możemy	zauważyć,	że	Ojciec	Święty	bł.	Jan	
Paweł	II	bardzo	upodobnił	się	do	św.	Józefa.	On	też	był	mężem	
wielkiej	modlitwy	i	wielkiego	czynu,	wielkiej	pracy.	Nie	była	
to	praca	fizyczna,	lecz	intelektualna,	złączona	z	wielkim	wy-
siłkiem.	Przypominamy	o	tym	wam,	droga	młodzieży,	byście	
poszli	w	życie	jako	ludzie,	którzy	zawsze	będą	przyjaciółmi	
Pana	Boga	i	zawsze	będą	uznawać	Chrystusa	za	największego	
przyjaciela	i	mistrza	swojego	życia.	To	bardzo	ważne,	byście	
nie	stracili	z	oczu	Jezusa	Zmartwychwstałego,	który	żyje	z	nami	
w	Kościele.	Tej	 Jego	 obecności	 szczególnie	 doświadczamy	
w	Eucharystii,	dlatego,	kochani,	nie	lekceważcie	świętowania	
niedzielnej	Mszy	Świętej.	Bolejemy	nad	tym,	że	w	dni	świątecz-
ne	ludzie	zamiast	do	świątyń	idą	na	zakupy	do	supermarketów.	
Kraje	zachodnie	 już	się	z	 tego	uwolniły,	ale	u	nas	kierujący	
niektórymi	placówkami	jeszcze	nie	potrafią	pozbyć	się	pokusy	
zysku.	W	związku	z	tym	wiele	osób	jest	zatrudnianych	w	nie-
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dzielę	i	pozbawianych	niedzielnego	odpoczynku,	niedzielnej	
więzi	z	rodziną.	A	ci,	którzy	opuszczają	Eucharystię,	ileż	tracą	
Bożego	błogosławieństwa!	Im	wydaje	się	może,	że	sami	sobie	
poradzą.	Nie	poradzą	sobie,	bo	życie	bez	Boga	marnieje	i	ciągle	
coś	w	nim	niedomaga.	Dlatego	najpierw	powinniśmy	udawać	
się	do	świątyni,	do	Pana	Jezusa,	do	Pana	Boga,	a	dopiero	potem	
podejmować	inne	działania.	Tak	jak	czynił	to	św.	Józef,	tak	jak	
postępował	Jan	Paweł	II.

Droga	młodzieży,	przyjmiecie	dzisiaj	dary	Ducha	Świętego.	
Odpowiedzialnie	 pielęgnujcie	 swoją	więź	 z	Panem	Bogiem	
i	nie	pozwólcie,	by	ktokolwiek	mieszał	wam	w	głowach.	Nie	
szukajcie	innych	przyjaciół	i	kierowników,	i	przewodników.	Je-
zus	Chrystus	jest	sprawdzonym	Przyjacielem	i	Przewodnikiem.	
Życzymy	wam,	byście	z	postawą	modlitwy	i	więzi	z	Chrystu-
sem	potrafili	złączyć	postawę	pięknej,	odpowiedzialnej	i	pilnej	
pracy.	Nie	chciejcie	być	próżniakami,	lecz	pracujcie	na	większą	
chwałę	Boga	 i	 na	 pożytek	 ludzi.	To	 jest	 droga	przed	wami.	
Dzisiaj	przypomnieliśmy	sobie	tę	drogę,	patrząc	na	przykład	
św.	Józefa	Robotnika.

Będziemy	się	modlić,	byśmy	wszyscy	oddawali	Bogu	cześć	
przez	żarliwą	modlitwę,	a	także	przez	sumienną	pracę.	Prosimy,	
by	nasza	młodzież	przejęła	od	św.	Józefa,	i	od	wielkiego	bł.	Jana	
Pawła	II,	przyjaciela	młodzieży,	ich	styl	wypełniania	powołania	
–	styl	życia,	w	którym	modlitwa	złączona	jest	z	pracą.	Amen.
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Maryjo – bądź z nami w każdy czas
Strzegom, 3 maja 2012 r.

Msza św. z racji przekazania Złotej Róży dla Matki Bożej Strzegomskiej 
Bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

1. Testament z krzyża

Przy	ważnych	uroczystościach	kościelnych	i	państwowych	
wracamy	zwykle	do	historii.	Dzisiaj	najpierw	wracamy	do	hi-
storii	najdawniejszej	–	do	historii,	która	wydarzyła	się	w	Ziemi	
Świętej,	gdy	Jezus	umierał	na	krzyżu.	Dzisiejsza	Ewangelia	
prowadzi	nas	do	tego	miasta,	w	którym	Jezus	oddał	życie	za	
świat	i	za	ludzkość.	Przenosi	nas	także	w	ten	czas,	kiedy	Jezus	
konał	na	krzyżu.	W	pewnym	momencie	zebrał	ostatek	sił	przed	
oddaniem	ducha,	popatrzył	na	tych,	którzy	stali	pod	krzyżem,	
zobaczył	Matkę	 i	 ucznia,	 którego	miłował,	 i	wypowiedział	
bardzo	ważne,	 doniosłe	 słowa:	 „Niewiasto,	 oto	 syn	Twój	
[…]	[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(por.	J	19,26-27).	Tak	Kościół	
otrzymał	Matkę	w	osobie	Maryi.	Chrystus	przekazał	tę	Matkę	
Janowi,	który	pod	krzyżem	uosabiał	wspólnotę	Kościoła.	Ży-
czeniem	Pana	Jezusa	było,	by	Kościół	miał	Matkę,	która	tu,	
na	ziemi,	już	zawsze	by	go	prowadziła,	wspomagała	i	była	dla	
niego	pomocą	i	obroną.

Dzisiejsza	Ewangelia	 zakończyła	 się	 zdaniem:	 „i	 od	 tej	
godziny	uczeń	wziął	Ją	do	siebie”	(J	19,27).	Kościół	przyjął	
swoją	Matkę	i	tak	jak	przyjął	swego	Założyciela	–	który	głosił,	
że	jest	Mesjaszem,	że	oddał	życie	za	ludzkość,	że	zmartwych-
wstał	i	żyje	w	Kościele	–	tak	objął	czcią	Matkę	Jezusa,	która	
z	 Jego	woli	 stała	 się	Matką	 także	Kościoła,	Matką	uczniów	
Chrystusowych.	Dzieje	Apostolskie	świadczą,	że	ta	Matka	już	
od	początku	istnienia	Kościoła	była	w	nim	obecna.	Widzimy,	
jak	 po	Zmartwychwstaniu	modli	 się	 z	 nowym	Kościołem,	
oczekując	na	dary	Ducha	Świętego.	A	później	stale	towarzyszy	
Kościołowi	w	jego	historii.
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2. Maryja w dziejach Polski

Moi	drodzy,	my,	Polacy,	wracamy	dzisiaj	do	początku	naszej	
państwowości,	do	początku	dziejów	naszego	Narodu	i	naszego	
Kościoła.	Zauważamy,	 że	 nasz	Naród	 i	 nasz	Kościół	wziął	
Matkę	Chrystusa	do	siebie	i	bardzo	Ją	pokochał.	Może	nawet	
bardziej	niż	inne	narody.	Są	bowiem	znaki	tego	pokochania,	tego	
wzięcia	Maryi	do	siebie.	Te	znaki	zaczęły	pojawiać	się	już	na	
początku	naszych	narodowych	dziejów.	Oto	pierwsza	katedra	
na	ziemi	polskiej,	katedra	gnieźnieńska,	która	pamięta	czasy	
Mieszka	I	i	Bolesława	Chrobrego,	została	wzniesiona	pod	we-
zwaniem	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny.	A	potem	
następne	świątynie	otrzymywały	patronat	Matki	Najświętszej:	
katedra	w	Płocku,	we	Włocławku,	kolegiaty	w	Łęczycy,	w	Ka-
liszu,	kościół	mariacki	w	Krakowie,	także	katedra	we	Lwowie	
i	wiele,	wiele	innych	świątyń	na	polskiej	ziemi.	Pierwsza	pieśń,	
która	w	pierwszych	wiekach	polskiej	państwowości	stała	się	
hymnem	narodowym,	była	pieśnią	maryjną.	Bogurodzica do 
dzisiaj	jest	śpiewana	na	Jasnej	Górze	przed	apelem	jasnogór-
skim.	Pierwszy	druk	w	Polsce	utrwalał	tekst	modlitwy	Zdrowaś 
Maryja,	modlitwy	maryjnej.	Gdy	w	 późniejszych	wiekach	
Polacy	rozpraszali	się	po	świecie,	to	także	na	emigracji	zakła-
dali	parafie	pod	wezwaniem	Matki	Bożej.	W	1854	r.	pierwsza	
polska	parafia	w	Stanach	Zjednoczonych	otrzymała	wezwanie	
Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	Maryi	 Panny.	Także	
kościół	w	Tomsku	na	Syberii	otrzymał	patronat	maryjny.

Moi	drodzy,	to	tylko	niektóre	znaki	wskazujące	na	to,	że	nasz	
Naród,	nasz	Kościół	wziął	Maryję	do	siebie.	Z	Maryją	zawsze	
było	mu	dobrze.	Maryja	jako	Matka	i	Królowa	broniła	naszego	
Narodu,	była	jego	wsparciem,	obroną	i	pomocą.

Szczególnym	miejscem	obecności	Matki	Bożej	na	ziemiach	
polskich	jest	oczywiście	Jasna	Góra.	W	1382	r.,	a	więc	640	lat	
temu,	sprowadzono	tam	obraz	Czarnej	Madonny	i	od	tamte-
go	 czasu	Maryja	 z	 domu	 jasnogórskiego	otacza	nasz	Naród	
swoim	ochronnym	płaszczem.	A	Naród	ten	w	pielgrzymkach	
osobistych	i	zbiorowych,	także	pieszo,	zdąża	do	swojej	Matki	
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i	Królowej.	Przypomnijmy,	że	znaczenie	Jasnej	Góry	wydatnie	
wzrosło	po	obronie	klasztoru	jasnogórskiego	w	czasie	potopu	
szwedzkiego.	Był	to	rok	1655.	Naród,	także	rządzący,	to	ochro-
nienie	Jasnej	Góry	przed	Szwedami	odczytali	jako	dar	Matki	
Najświętszej.	Dlatego	król	Jan	Kazimierz	1	kwietnia	1656	r.	zło-
żył	przed	obrazem	Matki	Bożej	Łaskawej	w	katedrze	lwowskiej	
słynne	śluby,	w	których	nazwał	Matkę	Najświętszą	Królową	
ziem	polskich,	Królową	Korony	Polskiej,	i	obiecał,	że	będzie	
się	starał,	by	takie	święto	zostało	wprowadzone	do	kalendarza	
liturgicznego.	Moi	drodzy,	potem	przyszedł	czas	wiktorii	wie-
deńskiej	–	maryjny	król	Jan	III	Sobieski	odniósł	pod	Wiedniem	
zwycięstwo,	które	zawdzięczamy	modlitwie	różańcowej.

Konstytucja 3 Maja zaczynała	się	słowami:	„W	imię	Boga,	
w	Trójcy	Świętej	jedynego…”.	W	pierwszym	zdaniu	inwokacji	
znalazło	 się	 odniesienie	 do	Boga	–	w	pierwszej	 konstytucji	
w	Europie,	a	drugiej	w	świecie,	która	została	stworzona	przez	
polskich	patriotów,	miłośników	Boga	i	Ojczyzny,	by	ratować	
tę	tonącą	Ojczyznę.	Nie	udało	się,	po	uchwaleniu	konstytucji	
przyszły	rozbiory,	drugi	i	trzeci.	Polska	zniknęła	z	mapy	Europy.	
Nie	przestał	jednak	istnieć	Naród	i	nie	zniknęła	cześć	i	miłość	do	
Matki	Najświętszej.	Gdy	Polaków	z	jednej	strony	rusyfikowano,	
a	z	drugiej	germanizowano,	Naród	spieszył	na	Jasną	Górę,	bo	
tam	zawsze	czuł	się	narodem	wolnym	–	jak	przypomniał	bł.	Jan	
Paweł	II.	Mickiewicz	na	emigracji	przemawiał	językiem	wiary	
i	językiem	miłości	do	Matki	Najświętszej:	„Panno	święta,	co	
Jasnej	bronisz	Częstochowy,	/	I	w	Ostrej	świecisz	Bramie	[…]	
Tak	nas	powrócisz	cudem	na	Ojczyzny	łono”.

Moi	drodzy,	dalsze	wiązanie	Narodu	z	Maryją,	zacieśnianie	
więzów	miłości	i	czci	dokonywało	się	już	w	Polsce	wyzwolonej.	
Papież	św.	Pius	X	pozwolił	obchodzić	święto	Matki	Bożej	Kró-
lowej	w	diecezji	lwowskiej,	a	w	1924	r.	papież	Pius	XI	pozwolił	
na	wpisanie	święta	Matki	Bożej	Królowej	Polski	do	kalendarza	
całego	kraju	–	Polski,	która	zmartwychwstała.	Dzisiaj	natomiast	
mija	pięćdziesiąt	 lat	od	1962	r.,	kiedy	błogosławiony	papież	
Jan	XXIII	ogłosił	Najświętszą	Maryję	Pannę	główną	patronką	
Polski,	obok	św.	Wojciecha	i	św.	Stanisława.
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3. Maryjni pasterze Kościoła w Polsce

Po	co	wracamy	do	historii?	Po	to,	by	iść	dalej	i	budować	
przyszłość	na	solidnym	fundamencie.	Zawsze	jest	potrzebne	to	
wracanie	do	korzeni,	do	historii,	i	oglądanie	się	wstecz.	Ten,	
kto	ogląda	się	wstecz,	wie,	skąd	wyszedł	i	jak	szedł,	a	ta	wiedza	
daje	mu	gwarancję,	że	droga	w	przyszłość	będzie	pomyślna.

Moi	drodzy,	po	drugiej	wojnie	światowej,	w	okresie	komu-
nistycznym,	nie	mieliśmy	szczęścia	do	wielkich	przywódców	
Narodu,	ale	Pan	Bóg	obdarzył	nas	wielkimi	ludźmi	Kościoła,	
znakomitymi	hierarchami.	Wspomnijmy	kard.	Augusta	Hlonda,	
prymasa	okupacji	i	pierwszych	lat	powojennych,	który	wypo-
wiedział	słynne	zdanie,	ciągle	powtarzane:	„Zwycięstwo,	jeśli	
przyjdzie,	 to	 będzie	 zwycięstwo	Maryi”.	Dziedzictwo	kard.	
Augusta	Hlonda	przejął	jego	następca	na	stolicy	prymasowskiej	
–	kard.	Stefan	Wyszyński.	W	odosobnieniu,	w	Komańczy,	gdzie	
był	więziony	od	października	1955	do	1956	 r.	 ułożył	 słynne	
Jasnogórskie	Śluby	Narodu	Polskiego,	które	zostały	uroczyście	
odczytane	26	sierpnia	1956	r.,	podczas	gdy	on	nadal	przebywał	
w	więzieniu.	Potem,	29	października,	do	kard.	Stefana	Wyszyń-
skiego	przyjechała	delegacja	rządowa,	żeby	wracał.	Ówczesnej	
władzy	zatrzęsła	 się	 ziemia	pod	nogami,	dlatego	do	Prymasa	
zwrócono	się	z	prośbą	o	ratunek.	Taki	to	był	czas.	Kard.	Stefan	
Wyszyński	powtórzył	Jasnogórskie	Śluby	podczas	pamiętnych	
uroczystości	milenijnych	3	maja	1966	r.	Byłem	wtedy	klerykiem	
trzeciego	 roku	we	wrocławskim	 seminarium.	 	Pojechaliśmy	
wszyscy	na	Jasną	Górę.	Pamiętam	tę	noc	modlitwy	z	2	na	3	maja.	
Wieczorem	2	maja	abp	Bolesław	Kominek	odprawił	Mszę	Świętą	
na	szczycie	jasnogórskim	i	homilię	zakończył	słowami:	„Jeszcze	
Polska	nie	zginęła,	i	nie	zginie”.	Nazajutrz,	3	maja,	Prymas	–	jako	
legat	papieski	papieża	Pawła	VI,	którego	nie	wpuszczono	do	
naszego	kraju	na	te	uroczystości	–	wygłosił	wspaniałe	kazanie,	
a	później	odczytał	tekst	ślubów,	który	sam	ułożył.	I	przetrwaliśmy	
czas	komunizmu,	trudny	czas	walki	z	Kościołem.

Moi	drodzy,	dochodzimy	do	dzisiejszych	czasów.	Ojczyzna	
teraz	też	jest	w	potrzebie.	Dużo	można	by	mówić,	ale	trzeba	
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oszczędzić	 sobie	 słów.	Widzimy,	 co	 się	dzieje,	 patrzymy	na	
rzeczywistość,	na	ojczysty	dom,	i	wiele	spraw	nas	niepokoi.	
Nie	trzeba	jednak	się	bać,	bo	jest	z	nami	Maryja.	Trzeba	tylko	
się	Jej	trzymać,	trzeba	Ją	mieć	u	siebie,	brać	Ją	każdego	dnia	
na	nowo	do	siebie,	do	polskiego	Kościoła,	do	polskich	rodzin,	
do	polskich	parafii,	w	życie	osobiste.	I	wytrwamy.	Będziemy	
zwyciężać,	jeśli	będziemy	kochać	Maryję.

Smutno	mi	się	zrobiło,	gdy	wróciłem	z	Jasnej	Góry	i	parę	
minut	 przed	 siedemnastą	włączyłem	 telewizor,	 by	 obejrzeć	
„Teleexpress”.	Chciałem	się	zorientować,	co	powiedzą	o	Jasnej	
Górze	i	o	naszym	narodowym	święcie.	Smutno	mi	się	zrobiło,	
bo	nie	usłyszałem	ani	słówka,	ani	jednego	słowa	o	tym,	że	dzi-
siaj	jest	uroczystość	Matki	Bożej	Królowej	Polski.	A	przecież	
nasi	 przodkowie:	wspomniany	 Jan	Kazimierz	we	Lwowie,	
Jan	III	Sobieski	i	inni	królowie,	wszyscy	jeździli	do	Często-
chowy.	Oprócz	ostatniego	króla,	który	jeździł	do	carycy,	ale	
ten	niechlubnie	zapisał	się	na	kartach	historii.	Hetmani,	wielcy	
Polacy,	przyjeżdżali	do	Matki,	naszej	Królowej,	by	od	Niej	czer-
pać	siły	do	wykonywania	zadań	na	rzecz	Kościoła	i	Ojczyzny.

Moi	drodzy,	w	naszym	życiu	publicznym	powraca	umiło-
wanie	prywaty	–	to,	co	pod	koniec	XVIII	w.	doprowadziło	do	
rozbiorów	i	upadku	państwa	polskiego.	Chcemy,	by	ta	sytuacja	
zmieniła	się	na	lepsze,	a	zmieni	się,	jeśli	zawierzymy	Matce	
Najświętszej,	jeśli	będziemy	trzymać	się	Kościoła.	Maryja	jest	
Matką	Kościoła	–	tego	Kościoła,	który	dzisiaj	jest	opluwany.	
A	przecież	Kościół	to	my	wszyscy.	Opluwają	go	nawet	ci,	którzy	
są	ochrzczeni,	którzy	są	w	tym	Kościele.	Nawet	oni	czasem	tak	
wulgarnie	i	brzydko	mówią	o	tej	wspólnocie,	do	której	należą.	
Chcieliby	papieża	i	biskupów	zreformować	po	swojemu.	Nie	
można	po	swojemu!	Kościół	ma	pasterzy,	którzy	go	prowadzą.	
Patrzymy	w	kierunku	Rzymu,	gdzie	jest	Pasterz	najważniejszy.	
Mieliśmy	tam	przez	wiele	lat	Polaka.	Mamy	kogo	się	trzymać	
i	nie	potrzebujemy	jakichś	nowych	mentorów,	którzy	nas	po-
uczają.	Mamy	ludzi	sprawdzonych,	wiernych	synów	Kościoła	
i	Ojczyzny.	Trzymajmy	się	ich,	a	przede	wszystkim	trzymajmy	
się	Matki	Najświętszej,	naszej	Matki	i	Królowej.
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Zakończenie

Kończąc	 tę	 homilię,	 zachęcam	wszystkich	 do	modlitwy,	
byśmy	pamiętali,	że	w	Kościele	jest	Matka.	To	Matka,	która	
nigdy	nam	nie	umiera,	która	się	nie	starzeje	i	która	zawsze	jest	
z	nami.	Kochajmy	tę	Matkę!	Ona	jest	jedna,	ale	ma	wiele	twarzy.	
Tutaj	czcicie	Ją	jako	Matkę	Bożą	Strzegomską.	Widzę	korony	na	
skroni	Matki	Najświętszej	i	Dziecięcia,	ale	podobno	figura	nie	
była	koronowana	w	sposób	właściwy,	tak	jak	jest	to	przewidzia-
ne	w	Kościele	przepisami	prawa	kanonicznego.	Jeżeli	ten	kult	
będzie	podtrzymywany	i	nasza	miłość	do	Matki	Najświętszej	
będzie	rosnąć,	dobrze	byłoby	w	przyszłości	ozdobić	Matkę	Bożą	
koronami,	żeby	wasza	bazylika	miała	figurę	koronowaną,	taką,	
jakie	mamy	w	Wambierzycach,	w	Bardzie	i	na	Górze	Iglicznej.	
W	diecezji	świdnickiej	mamy	bowiem	dotąd	trzy	ukoronowane	
figury	Matki	Bożej,	wszystkie	ozdobione	w	ostatnim	czasie,	po	
drugiej	wojnie	światowej.

Żyjmy	 nadzieją	 na	 lepszą	 przyszłość,	 zaufajmy	Matce	
Najświętszej,	która	nigdy	nas	nie	zawiodła,	i	wierzmy	w	to,	że	
nigdy	nas	nie	zawiedzie.	Amen.

Z odwagą stawiać czoła żywiołom 
zewnętrznym i wewnętrznym

Świdnica, 4 maja 2012 r.
Msza św. dla strażaków 

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Historia o św. Florianie

Na	początku	przypomnijmy	 sobie	 sylwetkę	 św.	Floriana,	
którego	dzisiaj	wspominamy	i	który	jest	waszym	niebieskim	
wspomożycielem,	waszym	niebieskim	opiekunem.	Wracamy	
do	czasów	starożytnych,	do	drugiej	połowy	III	w.	Na	terenie	
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dzisiejszej	Austrii	 Florian	 był	 żołnierzem,	 prawdopodobnie	
kanclerzem	namiestnika	rzymskiego	w	jednostce	wojskowej.	
Bronił	 chrześcijan	 i	 sam	bardzo	 odważnie	wyznawał	wiarę	
w	Chrystusa.	Legenda	mówi,	 że	 z	 czasem	padł	 ofiarą	prze-
śladowań,	został	zatrzymany,	oskarżony	i	wydany	na	śmierć.	
Przed	wykonaniem	wyroku	śmierci	poprosił	swoich	oprawców	
o	czas	na	modlitwę.	Ci	się	zgodzili	i	patrząc	na	modlącego	się	
Floriana,	byli	zdumieni	jego	rozmową	z	Bogiem.	Podobno	nie	
mieli	odwagi,	by	rzucić	się	na	niego	i	wykonać	wyrok	śmierci.	
Wyręczył	ich	ponoć	jakiś	inny	żołnierz,	który	złapał	Floriana	
i	wrzucił	do	miejscowej	rzeki.	Tak	święty	dopełnił	życia.

Tyle	mówi	legenda.	Dokładnych	wiadomości	historycznych	
dotyczących	 św.	Floriana	 nie	mamy,	 ale	 liczne	 świadectwa	
historyczne	potwierdzają	rozwój	jego	kultu	już	od	czasów	sta-
rożytnych.	W	średniowieczu,	gdy	kult	ten	nabrał	szczególnego	
znaczenia,	pod	koniec	XII	w.	relikwie	św.	Floriana	bardzo	uro-
czyście	zostały	sprowadzone	do	Krakowa.	Cześć	św.	Florianowi	
w	 szczególny	 sposób	oddaje	 także	diecezja	katowicka.	Kult	
tego	świętego	jest	jednak	znany	w	całym	Kościele	i	zwłaszcza	
na	początku	maja,	gdy	przychodzi	jego	wspomnienie,	przypo-
minamy	sobie	jego	sylwetkę	i	kierujemy	nasze	oczy	na	tych,	
których	św.	Florian	wspomaga	z	nieba.	U	nas,	w	Świdnicy,	są	
to	przede	wszystkim	strażacy.

Dzisiaj,	w	wasze	 święto,	 serdecznie	was	 pozdrawiamy	
i	wyrażamy	wdzięczność	za	to,	co	czynicie	na	rzecz	ludności,	
która	jest	w	potrzebie.	Wasza	bardzo	ważna	służba	bywa	bardzo	
niebezpieczna.	Często	bowiem	strażacy	walczą	z	żywiołami	
z	narażeniem	swojego	życia.

2. Żywioły ziemi darem Stwórcy

Moi	drodzy,	przypomnijmy,	że	mamy	cztery	żywioły,	któ-
re	 zostały	 opisane	 już	 na	 progu	nauki	 europejskiej.	 Jeszcze	
w	czasach	starożytnej	Grecji,	gdy	rodziła	się	nauka	–	w	szkole	
jońskiej,	w	szkole	efeskiej	–	prowadzone	były	rozważania	na	
temat	czterech	żywiołów:	ziemi,	wody,	powietrza	i	ognia.	To	są	
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żywioły,	które	Pan	Bóg	stworzył,	by	służyły	człowiekowi,	ale	
niekiedy	stanowią	one	także	zagrożenie	dla	człowieka.

Ziemia	to	matka	karmicielka.	Ziemia	nas	żywi,	ziemię	upra-
wiamy,	na	ziemi	budujemy	nasze	domy,	ziemia	–	jak	mówimy	
–	jest	naszą	matką.	Bywa	jednak,	że	jest	dla	nas	groźna.	Wtedy	
na	przykład,	gdy	się	trzęsie.	Raz	po	raz	słyszymy	o	trzęsieniach	
ziemi.	Mamy	przed	oczami	to,	co	się	stało	w	Japonii	koło	elek-
trowni	 atomowej.	Widzieliśmy,	 jakie	nastąpiło	 spustoszenie,	
jakie	to	wielkie	zagrożenie	dla	miejscowej	ludności.	Dotyczy	
to	nie	 tylko	Japonii.	W	innych	krajach	również	dochodzi	do	
trzęsień	ziemi.	Na	wyspie	Haiti	i	w	innych	miejscach	aktyw-
ności	sejsmicznej	ziemia	trzęsie	się	raz	po	raz.	Ziemia	zatem	to	
bardzo	ważny	żywioł.	Dzięki	niej	żyjemy	i	chodzimy	po	niej,	
ale	gdy	się	trzęsie,	jest	dla	nas	groźna.	

Żywioł	 drugi	 –	woda.	Wszyscy	 potrzebujemy	wody	 do	
życia	–	i	ludzie,	i	zwierzęta,	i	rośliny.	Kiedy	nie	ma	deszczu,	
życie	ginie.	Wody	potrzebujemy	także	do	utrzymania	czystości.	
Zauważmy	jednak,	że	i	ten	żywioł,	który	jest	nam	niezbędny,	
czasem	stanowi	dla	nas	zagrożenie.	I	znowu	pojawiają	się	przed	
naszymi	oczami	obrazy	powodzi	w	różnych	miejscach	świata.	
Także	i	nas	powodzie	nawiedzają	od	czasu	do	czasu.	Pamię-
tamy	powódź	tysiąclecia	w	1997	r.	Po	wizycie	Ojca	Świętego	
na	przełomie	maja	i	czerwca,	w	lipcu	przyszła	wielka	powódź,	
która	 szczególnie	 dotknęła	Dolny	Śląsk	 –	Kotlinę	Kłodzką	
i	Wrocław.	Strażacy	wykazali	się	wówczas	ogromną	odwagą	
i	ciężko	pracowali,	by	ratować	ludzi	i	to,	co	było	możliwe	do	
uratowania.	Popatrzmy,	woda,	bez	której	nie	ma	życia	biologicz-
nego	w	przyrodzie,	czasem	jest	dla	nas	zagrożeniem,	zwłaszcza	
w	czasie	powodzi.

Trzeci	 żywioł	 to	 powietrze.	 Potrzebujemy	 powietrza	 do	
życia,	bez	niego	nie	moglibyśmy	oddychać,	ale	również	po-
wietrze	bywa	zagrożeniem.	Słyszymy	o	trąbach	powietrznych,	
o	huraganach.	Coraz	częściej	tych	zjawisk	doświadczamy	także	
w	Polsce,	zwłaszcza	w	okresie	letnim.	Tak	więc	i	powietrze,	
które	jest	niezbędne	do	życia	i	które	wykorzystujemy,	np.	w	ru-
chu	lotniczym,	może	wyrządzić	wielkie	szkody,	gdy	powstają	
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huragany,	nawałnice,	trąby	powietrzne.	To	kolejny	żywioł,	który	
jest	nam	potrzebny,	ale	czasem	jest	też	zagrożeniem.

I	wreszcie	czwarty	żywioł	–	ogień,	również	potrzebny	do	
życia.	Dzięki	 niemu	ogrzewamy	mieszkania,	 przyrządzamy	
posiłki.	Ale	i	on	bywa	żywiołem,	który	nam	zagraża,	wtedy	na	
przykład,	gdy	wybuchają	pożary.	Strażakom	nie	trzeba	o	tym	
wiele	mówić,	bo	wy	te	pożary	gasicie.

Moi	drodzy,	obecne	w	świecie	żywioły	są	dla	nas	dobro-
dziejstwem,	ale	czasem	bywają	także	zagrożeniem.	Strażacy	
są	potrzebni,	by	nas	bronić	przed	tymi	zagrożeniami.	Ziemia,	
woda,	powietrze	i	ogień	symbolizują	też	żywioły,	które	są	w	nas.

3. Panować nad swoimi namiętnościami

Nie	wiem,	czy	zwróciliście	uwagę:	w	kolekcie,	która	jest	
zebraniem	próśb	wszystkich	obecnych	na	liturgii,	znalazła	się	
i	 taka	prośba,	byśmy	potrafili	zwyciężać	swoje	namiętności,	
bo	to	są	te	żywioły	w	nas.	Ile	czasem	młodzi	ludzie,	a	i	dorośli	
także,	mają	 kłopotów	 z	 opanowaniem	popędu	 seksualnego.	
Z	jednej	strony	jest	on	potrzebny,	by	ludzkość	się	odradzała,	
by	rodziły	się	dzieci,	z	drugiej	jednak	jest	też	zagrożeniem,	gdy	
jest	nadużywany	czy	niewłaściwie	kierowany.	Nieumiejętność	
ujarzmienia	tego	żywiołu	prowadzi	do	prawdziwych	tragedii,	
które	dotykają	ludzi.	Naszym	zadaniem	jest	więc	walka	z	na-
miętnością	cielesną,	ale	także	walka	z	pożądliwością	skierowaną	
w	stronę	pieniędzy,	władzy	czy	znaczenia.	Wystarczy	spojrzeć	
na	świat	polityki.	Bez	trudu	dostrzeżemy	tam	pogoń	za	stołkami,	
za	władzą,	za	znaczeniem.	To	są	te	namiętności,	które	powinny	
być	przez	człowieka	trzymane	w	ryzach.	Pan	Bóg	dał	nam	ro-
zum,	byśmy	panowali	nad	namiętnościami	cielesnymi,	a	także	
duchowymi,	jak	pęd	do	władzy,	do	znaczenia,	do	rządzenia.

Św.	 Florian,	 patron	 strażaków,	 przypomina	 nam	dzisiaj	
o	 tych	 sprawach	 i	wzywa	nas,	byśmy	potrafili	opanowywać	
także	te	żywioły,	które	są	w	nas	i	w	życiu	społecznym.	Jest	to	
możliwe,	bo	człowiek	jest	istotą	duchowo-cielesną	i	może	kie-
rować	nim	duch,	a	nie	ciało.	Czasem	zdarza	się,	że	ludzki	duch	
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staje	się	niewolnikiem	materii,	seksu,	alkoholu	czy	narkotyków.	
Wtedy	obserwujemy,	że	materia	rządzi	duchem.	To	prowadzi	
do	tragedii.	W	życiu	ludzkim	to	duch	ma	rządzić	materią,	duch	
ma	kierować	ciałem,	a	nie	materia	panować	nad	duchem.

4. Zaufanie Bogu gwarantem wewnętrznego pokoju

Moi	 drodzy,	 kończymy	naszą	 refleksję	 przypomnieniem	
słów	Pana	Jezusa	z	dzisiejszej	Ewangelii:	„U	was	zaś	nawet	
włosy	na	głowie	wszystkie	 są	policzone.	Dlatego	nie	bójcie	
się:	jesteście	ważniejsi	niż	wiele	wróbli”	(Mt	10,30-31).	Pan	
Jezus	każe	nam	zaufać	Bożej	Opatrzności.	Mamy	dzisiaj	trud-
ny	czas.	Zresztą,	nie	ma	czasów	łatwych.	W	każdym	okresie	
życia	są	jakieś	problemy,	na	każdym	etapie	naszej	narodowej	
historii	 pojawiały	 się	 trudności.	 Są	 zatem	 i	 dzisiaj	w	 życiu	
społecznym	pewne	napięcia.	To	wspomniane	różnego	rodzaju	
żywioły,	które	nam	zagrażają	 i	których	czasem	nie	możemy	
opanować.	Pamiętajmy	jednak,	że	nie	jesteśmy	sami.	To	Bóg	
jest	gospodarzem	ziemi.	Choć	zdarza	się,	że	o	tym	zapominamy,	
On	zapewnia:	„U	was	zaś	nawet	włosy	na	głowie	wszystkie	są	
policzone.	Dlatego	nie	bójcie	się:	jesteście	ważniejsi	niż	wiele	
wróbli”	(Mt	10,30-31).

I	 druga	myśl	 Pana	 Jezusa:	 „Do	każdego	więc,	 który	 się	
przyzna	do	Mnie	przed	ludźmi,	przyznam	się	i	Ja	przed	moim	
Ojcem,	który	jest	w	niebie.	Lecz	kto	się	Mnie	zaprze	przed	ludź-
mi,	tego	zaprę	się	i	Ja	przed	moim	Ojcem,	który	jest	w		niebie”	 
(Mt	10,32-33).	To	jasna	wskazówka,	że	wszędzie	mamy	przy-
znawać	się,	że	jesteśmy	uczniami	Chrystusa.	Przykładem	może	
być	dla	nas	św.	Florian,	którego	nie	wystraszyła	nawet	śmierć.	
W	jej	obliczu	nie	wyparł	się	Jezusa,	lecz	zaświadczył,	że	On	
jest	dla	niego	najważniejszy.	A	jak	my	świadczymy?	To	pytanie	
o	jakość	naszego	świadectwa	o	Chrystusie	powinniśmy	stawiać	
sobie	często.	Pan	Jezus	zapewnia	przecież:	„Do	każdego,	który	
się	przyzna	do	Mnie	przed	ludźmi,	przyznam	się	i	Ja	przed	moim	
Ojcem,	który	jest	w	niebie”	(Mt	10,32).	Amen.
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Mocni w Duchu Świętym
Ząbkowice Śląskie, 4 maja 2012 r. 

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. Duch Święty uświęca wierzących w Chrystusa

Gdy	mamy	przyjąć	sakrament	bierzmowania,	chcemy	sobie	
przypomnieć,	 co	 on	oznacza	 i	 z	Kim	 jest	 związany.	Wiecie	
z	przygotowania,	które	 trwało	przez	pewien	czas	przed	dzi-
siejszą	uroczystością,	że	jest	to	sakrament	związany	z	Trzecią	
Osobą	Boską	–	z	Duchem	Świętym.

Przypomnijmy	 sobie,	 że	Bogu	Ojcu	 –	Pierwszej	Osobie	
Boskiej	–	przypisujemy	dzieło	stworzenia	świata.	Bogu	Ojcu	
zawdzięczamy	 także	 nasze	 istnienie	 na	 ziemi.	To	On	 jest	
Stworzycielem	nieba	i	ziemi,	to	On	jest	Stworzycielem	każdej	
i	każdego	z	nas.	

Drugiej	Osobie	Boskiej	–	Synowi	Bożemu	–	przypisujemy	
dzieło	zbawienia	świata.	Druga	Osoba	Boska	jest	Bogiem	wcie-
lonym.	W	konkretnym	czasie	historycznym	stała	się	człowie-
kiem,	nie	przestając	być	Bogiem.	Jezus	Chrystus,	wcielony	Syn	
Boży,	dokonał	zbawienia,	umierając	za	nas	na	krzyżu	i	zmar-
twychwstając,	a	teraz	działa	w	Kościele	przez	swojego	Ducha.	

Duch	Święty	 jest	 naszym	Uświęcicielem.	Bóg	Ojciec	 to	
Stworzyciel,	Syn	Boży	to	Odkupiciel,	a	Duch	Święty	–	Trzecia	
Osoba	Boska	–	jest	Uświęcicielem	i	działa	w	Kościele.	Kościół	
w	Jego	mocy	głosi	Ewangelię,	sprawuje	świętą	liturgię	i	pełni	
dzieła	miłości.

Dzisiejsze	czytania	biblijne	wskazały	nam	na	rolę	Ducha	
Świętego.	Pan	Jezus,	który	po	Zmartwychwstaniu	miał	odejść	
do	nieba,	na	jednym	ze	spotkań	prosił	uczniów,	żeby	nie	roz-
chodzili	się	z	Jerozolimy,	ale	oczekiwali	na	umocnienie,	na	dar	
Ducha	Świętego.	Obietnica	Pana	Jezusa	spełniła	się	pięćdzie-
siątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu,	kiedy	nastąpiło	Zesłanie	
Ducha	 Świętego.	Było	 to	 pierwsze	wielkie	 bierzmowanie	
w	Kościele,	które	wystraszonych,	niepewnych	apostołów	prze-
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obraziło	w	odważnych,	mężnych	głosicieli	Jezusa	Chrystusa.	
Wszyscy	zostali	napełnieni	energią,	stali	się	odważni	i	żadna	
siła	nie	zdołała	powstrzymać	ich	przed	działalnością	apostolską.

2. Jan Paweł II przykładem współpracy z Duchem 
Świętym

Moi	drodzy,	w	mocy	Ducha	Świętego	Kościół	przez	dwa-
dzieścia	wieków	działa,	 głosi	Ewangelię,	 sprawuje	 liturgię	
i	pełni	czyny	miłości.	Historia	zna	wielu	znakomitych	 ludzi	
Kościoła,	którzy	byli	szczególnymi	współpracownikami	Du-
cha	Świętego.	Wymieńmy	tylko	ostatniego,	którego	znamy:	to	
bł.	Jan	Paweł	II	–	mąż	niezłomnej	wiary,	żarliwej	modlitwy,	
mężnego	serca,	światłego	umysłu	i	wielkiej	miłości.	To	ktoś,	kto	
był	otwarty	na	Ducha	Świętego	i	nieustannie	przyjmował	Jego	
dary	w	swoim	życiu,	modląc	się	i	sprawując	Eucharystię.	Kiedy	
napisał	encyklikę	Dominum et Vivificantem,	dziennikarz	zapytał	
go	o	powód	napisania	dokumentu	papieskiego	poświęconego	
Duchowi	Świętemu.	Papież	odpowiedział,	że	wszystkim	Trzem	
Osobom	Boskim	 chciał	 poświęcić	 encykliki	 i	 tak	 pierwszą	
z	nich	–	Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka)	–	poświęcił	
Synowi	Bożemu,	potem	napisał	dokument	poświęcony	Bogu	
Ojcu	–	Dives in misericordia (Bogaty w miłosierdzie)	i	wreszcie	
przyszedł	czas	na	encyklikę	poświęconą	Duchowi	Świętemu.	
Papież	dodał	 jednak,	 że	 encykliką	 tą	 chciał	 też	 spłacić	dług	
wobec	swojego	ojca,	który	pewnego	razu	upomniał	go,	wtedy	
jeszcze	małego	chłopca:	„Karolu,	za	mało	modlisz	się	do	Ducha	
Świętego”.	 Jan	Paweł	 II	przypomniał,	 że	ojciec	pokazał	mu	
w	książeczce	modlitwę,	którą	powinien	codziennie	odmawiać.	
Karol	zapamiętał	tę	ojcowską	uwagę	i	jako	papież	napisał	ency-
klikę	o	Duchu	Świętym.	Wypełnił	w	ten	sposób	polecenie	ojca	
z	dzieciństwa,	by	być	czcicielem	Ducha	Świętego.
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3. Poprawne myślenie i mówienie owocem działania 
Ducha Świętego w nas

Droga	młodzieży,	dzisiaj	otwieracie	swoje	serca	i	umysły	
na	dary	Ducha	Świętego.	Wypisane	tutaj	siedmiorakie	dary	są	
nam	bardzo	potrzebne,	by	poprawnie	myśleć.	To	bardzo	ważne,	
byście	potrafili	poprawnie	myśleć,	bo	właściwe	myślenie	jest	
źródłem	sensownego	mówienia	i	dobrego	działania.	Wszystko	
zaczyna	się	w	naszej	głowie	i	w	naszym	sercu,	dlatego	tak	ważne	
jest	kształtowanie	naszego	umysłu	w	prawdzie	i	kształtowanie	
naszego	serca	w	miłości.	Te	dwie	wielkie	wartości	pochodzą	
od	Ducha	Świętego,	 który	 pozwala	 nam	odkrywać	 prawdę	
i	ją	głosić,	a	także	czynić	w	miłości,	czyli	dzielić	się	miłością	
z	innymi	ludźmi.

Duch	Święty	w	sakramentalnym	znaku	przekaże	wam	dzisiaj	
te	siedmiorakie	dary,	abyście	potrafili	dobrze	myśleć,	pięknie	
mówić	 i	 działać,	 i	 pełnić	 uczynki	miłości	 jako	 świadkowie	
Chrystusa.	W	Krakowie	obok	wejścia	na	Wawel	stoi	dom	Dłu-
gosza.	W	drugiej	połowie	XVI	w.	nad	drzwiami	umieszczono	
tam	 sentencję	w	 języku	 łacińskim:	 „Nil	 est	 in	 homine	bona	
mente	melius”,	co	po	polsku	oznacza:	„Nic	nie	ma	lepszego	
w	człowieku	nad	dobrą	myśl”.	Zapamiętajmy,	że	tę	zdolność	
dobrego	myślenia,	myślenia	w	prawdzie,	i	umiejętność	odróż-
niania	prawdy	od	fałszu	i	dobra	od	zła	otrzymujemy	od	Ducha	
Świętego.	Dar	mądrości,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	umiejętności	
–	to	dary,	które	uzdalniają	nas	do	prawidłowego	myślenia,	do	
odkrywania	sensu	życia,	sensu	cierpienia,	sensu	wydarzeń,	które	
się	dzieją.	Dzięki	światłu	Ducha	Świętego	możemy	dokonać	
dla	siebie	tych	ważnych	odkryć.

Dzisiaj	wasi	starsi	koledzy	i	koleżanki	podeszli	do	matury	
z	języka	polskiego.	Pamiętam,	że	kiedy	ja	zdawałem	maturę,	
księża	pouczali	nas,	żeby	każdego	dnia	otwierać	się	na	Ducha	
Świętego	i	na	Jego	światło.	Modliliśmy	się	zatem	o	oświecenie,	
by	mądrze	napisać	wypracowanie	z	języka	polskiego	i	rozwią-
zać	zadania	z	matematyki.	I	rzeczywiście	odczuwaliśmy	to	dzia-
łanie	Ducha	Świętego	w	nas.	Człowiek,	któremu	Pan	Bóg	jest	
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bliski,	zdaje	sobie	sprawę,	jak	wiele	w	swoim	życiu	zawdzięcza	
Duchowi	Świętemu,	który	daje	nam	natchnienia,	wpływa	na	
poprawność	naszego	myślenia,	naszego	mówienia	i	uzdalnia	do	
dokonywania	dobrych	wyborów	moralnych	i	mężnego	zdoby-
wania	–	mimo	różnych	przeszkód	–	dobra,	które	pozna	rozum.	
Dlatego	 jest	 też	dar	męstwa,	który	nas	wzmacnia,	by	nawet	
dobro	trudne	do	osiągnięcia	mogło	być	przez	nas	pozyskane.	
Czasem	wymaga	to	wysiłku,	samozaparcia,	wyrzeczenia,	ale	
jeśli	Duch	Święty	nas	umocni,	to	do	tego	dojdziemy.

Moi	drodzy,	przez	wiele	lat	kierowałem	studentami	przy-
gotowującymi	 prace	magisterskie	 na	 Papieskim	Wydziale	
Teologicznym.	Patrzyłem,	jak	te	prace	były	pisane,	i	doświad-
czałem,	jak	niektórzy	zapierali	się	siebie	samych,	rezygnowali	
z	wycieczek,	różnych	aktywności	–	może	też	ważnych,	które	
jednak	trzeba	było	odłożyć,	żeby	przygotować	pracę	magister-
ską	czy	pracę	doktorską.	Zdobyć	 tytuł	magistra	czy	doktora	
to	jest	jakieś	dobro,	które	młodzież	akademicka	stawia	sobie	
za	 cel.	A	dobro	 zwykle	 nie	 przychodzi	 nam	 łatwo.	Czasem	
tak	 łatwo	popełnić	 zło,	 przychodzi	 bez	 trudu.	To	natomiast,	
co	dobre,	co	piękne,	co	daje	nam	szczęście	(a	prawda	i	dobro	
to	wartości	szczęściorodne),	zawsze	jest	trudne	do	zdobycia,	
wymaga	wysiłku	i	zaangażowania.	Nasz	duch	jest	zbyt	słaby,	
żeby	samodzielnie	zdobywać	te	wartości,	dlatego	potrzebuje	
wzmocnienia	ze	strony	Ducha	Świętego.

4. Konieczność łączności z Duchem Świętym przez 
całe życie

Droga	młodzieży,	 od	 dzisiaj	wierzcie	 jeszcze	mocniej	
w	działanie	Ducha	Świętego.	Jezus	Chrystus,	który	jest	naszym	
Zbawicielem,	działa	w	Kościele	w	mocy	Ducha	Świętego	i	przez	
Ducha	Świętego.	Bądźcie	więc	otwarci	na	Ducha	Świętego	i	pa-
miętajcie,	że	dopływ	Jego	darów	dzisiaj	nie	zostanie	zamknięty.	
Duch	Święty	 nie	 napełnia	 nas	 swoimi	 darami	 jednorazowo.	
To	dzisiejsze	wylanie	Jego	darów	jest,	owszem,	bardzo	ważne	
na	tym	etapie	waszego	życia.	Gdy	dorastacie,	gdy	stajecie	się	
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kobietami,	mężczyznami,	gdy	może	macie	kłopoty	z	modlitwą,	
z	wiarą,	z	różnymi	sprawami,	to	obdarowanie	darami	Ducha	
Świętego	jest	wam	bardzo	potrzebne.	Jednak	w	późniejszym	
życiu	wsparcie	Ducha	Świętego	 również	 na	 każdym	kroku	
będzie	wam	potrzebne.	Dlatego	musicie	pilnować	modlitwy	
i	Eucharystii.	To	właśnie	w	czasie	Eucharystii	przychodzą	do	
nas	dary	Ducha	Świętego,	które	wypełniają	nasze	serca.

Droga	młodzieży,	kończąc	to	przypomnienie	o	Duchu	Świę-
tym	i	o	sakramencie	bierzmowania,	chcemy	was	wesprzeć	mo-
dlitwą,	byście	przyjęli	te	dary	Ducha	Świętego	w	wierze	i	po-
bożności.	Nie	chowajcie	ich	do	zamrażarki.	Niech	oddziałują	
one	na	wasze	myśli,	na	waszą	mowę	i	na	wasze	czyny,	by	wasi	
rodzice	doświadczyli,	 że	mają	nowych	synów	 i	nowe	córki,	
by	wasi	dziadkowie	i	babcie	cieszyli	się	wnukami,	którzy	są	
ozdobieni	darami	Ducha	Świętego,	którzy	pięknie	i	poprawnie	
myślą,	ładnie	mówią	i	są	chętni	do	pełnienia	uczynków	miłości	
i	do	służenia	drugim	ludziom.	Bądźcie	zatem	świadkami	Pana	
Jezusa.	Powiedzieliście:	„Pragniemy,	by	Duch	Święty,	którego	
otrzymamy,	umocnił	nas	do	mężnego	wyznawania	wiary	i	do	
postępowania	według	jej	zasad”.	Niech	to	wasze	przyrzeczenie	
stanie	się	rzeczywistością	i	będzie	przez	was	wypełnione.	Amen.

W życiu i śmierci wierni Bogu
Wrocław, 5 maja 2012 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. s. Anuncjatę, jadwiżankę 
Kaplica Domu Prowincjalnego

1. Droga życia zakonnego s. Anuncjaty

Siostry	i	bracia,	jesteśmy	wdzięczni	Panu	Bogu	za	to	życie,	
które	 było	 poświęcone	 Panu.	 Św.	 Paweł	 przypomniał	 nam	
dzisiaj	w	Liście	do	Rzymian:	„Jeżeli	bowiem	żyjemy,	żyjemy	
dla	Pana;	jeżeli	zaś	umieramy,	umieramy	dla	Pana”	(Rz	14,8).	
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Siostra	Anuncjata	żyła	dla	Pana	na	całej	drodze	swego	docze-
snego	życia.	Żyła	dla	Pana	i	umarła	dla	Pana	–	nie	dla	kogoś	
innego.	Bogu	służyła	całe	życie	i	w	ręce	Pana	Boga	oddała	swe-
go	ducha,	naśladując	Chrystusa,	który	umierając,	powiedział:	
„Ojcze,	w	Twoje	ręce	powierzam	ducha	mojego”	(Łk	23,46).

Siostry	i	bracia,	zwykle	w	czasie	pogrzebu,	w	czasie	ostat-
niego	pożegnania,	spoglądamy	na	drogę	życia	osoby	żegnanej,	
by	zauważyć,	jak	dobry	jest	Bóg	i	jaką	dobrą	drogą	prowadził	
człowieka,	 który	 odchodzi	 do	wieczności.	Żegnając	 dzisiaj	
s.	Anuncjatę,	chcemy	spojrzeć	krótko	na	drogę	jej	życia,	które	
zaczęło	się	16	grudnia	1924	r.	w	miejscowości	Wrząca,	w	po-
wiecie	tureckim,	w	województwie	wielkopolskim.	W	czasach	
jej	młodości	miała	miejsce	 okrutna	 druga	wojna	 światowa.	
Siostra	Anuncjata	miała	szczęście	przeżywać	ją	z	rodziną.	Tuż	
po	wojnie,	gdy	ustały	walki,	gdy	podnosiliśmy	się	ze	zgliszcz	
wojennych,	w	1948	r.,	w	wieku	dwudziestu	czterech	lat,	zgło-
siła	 się	do	Zgromadzenia	Sióstr	 św.	 Jadwigi	we	Wrocławiu.	
W	zakonie	przeżyła	pięknie	sześćdziesiąt	kilka	lat.	W	okresie	
formacji	wstępnej	i	po	złożeniu	ślubów	zakonnych	s.	Anuncjata	
pracowała	w	tym	domu,	w	którym	się	żegnamy,	w	domu	pro-
wincjalnym.	Na	początku	powierzono	jej	opiekę	nad	dziećmi,	
w	których	widziała	ulubieńców	Chrystusa.	Jak	dobra	duchowa	
matka	 otaczała	 te	 dzieci	miłością	 i	matczyną	 opieką.	Tutaj,	
w	 tym	domu,	na	początku	pełniła	 także	obowiązki	 furtianki	
i	pomagała	siostrze	pracującej	w	zakrystii	i	w	kaplicy	zakonnej.	
To	pierwsze	doświadczenie	zdobyte	w	domu	prowincjalnym	
wykorzystywała	później	w	innych	placówkach.

Gdy	potem	przez	rok	była	w	Szalejowie	Górnym,	troszczyła	
się	 tam	o	 zakrystię.	Zakrystianką	 była	 również	 na	 ostatniej	
placówce	swojego	życia	–	w	parafii	w	Ścinawie.	Tam	cierpiała	
i	modliła	się,	 i	pomagała	w	ten	sposób	siostrom	pracującym	
w	 parafii	 i	w	 katechezie.	Najdłuższej	 jednak	 s.	Anuncjata	
pełniła	 posługę	w	Metropolitalnym	Wyższym	Seminarium	
Duchownym:	najpierw	w	latach	1955–1961,	a	potem	po	pię-
cioletniej	przerwie,	od	1967	do	1992	r.	–	przez	trzydzieści	jeden	
lat	posługiwała	wśród	młodych	chłopców,	powołanych	przez	
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Chrystusa	 do	 kapłaństwa.	Moi	 drodzy,	 każdy	kapłan,	 który	
przeszedł	przez	wrocławskie	seminarium,	może	złożyć	piękne	
świadectwo	o	wszystkich	 siostrach,	 które	 tam	posługiwały.	
Matka	prowincjalna	zawsze	wybierała	do	seminarium	siostry	
najlepsze,	rozmodlone,	usłużne,	które	mogły	być	wzorem	dla	
powołanych.	Klerycy,	którzy	zmierzają	w	stronę	kapłaństwa,	
powinni	mieć	piękny	wzór	nie	tylko	wychowawców	i	kapłanów,	
ale	także	sióstr	zakonnych,	które	posługują	w	seminarium.	I	ja	
chciałbym	się	dołączyć	do	tych	świadków	składających	piękne	
świadectwo	o	s.	Anuncjacie.

2. Siostra Anuncjata oddana modlitwie i pracy

Można	powiedzieć,	że	s.	Anuncjata	łączyła	w	sobie	postawy	
obu	sióstr	z	Betanii,	które	przyjmowały	Jezusa	i	były	świad-
kami	wskrzeszenia	 ich	brata,	Łazarza.	Marta	była	wspaniałą	
gospodynią.	Gdy	w	 ich	domu	pojawiał	 się	 Jezus,	 starała	 się	
ugościć	Go	najlepiej,	czym	tylko	mogła,	jako	dobra	gospody-
ni.	Natomiast	jej	siostra,	Maria,	była	nastawiona	na	rozmowę	
z	Jezusem.	Była	ciekawa,	o	czym	mówił,	czego	nauczał,	jakie	
cuda	czynił.	Wiele	czasu	spędzała	na	rozmowie	z	Jezusem	i	na	
modlitwie.	Dwie	siostry	z	Betanii	wyznaczyły	Kościołowi	dwie	
piękne	drogi,	które	św.	Benedykt	ujął	w	haśle:	„Ora	et	labora”	
–	„Módl	się	i	pracuj”.	

Siostra	Anuncjata	 przeszła	 przez	 życie	 drogą	modlitwy	
i	usłużnej	pracy.	W	swojej	postawie	pięknie	połączyła	chary-
zmaty	Marty	i	Marii.	Można	powiedzieć,	że	s.	Anuncjata	była	
aniołem	w	habicie.	Zawsze	 uśmiechnięta,	 pogodna,	 chętnie	
stała	w	okienku,	gdzie	były	oddawane	guziki.	Promienna	była	
także	wtedy,	gdy	spotykaliśmy	ją	przy	boku	s.	Korduli,	której	
pomagała	 szyć.	Służyła	pomocą	w	cerowaniu	 i	naprawianiu	
pektorałów	i	sutann.	Była	bardzo	cicha,	usłużna,	zawsze	po-
godna	i	taka	ludzka.	Promieniowała	z	niej	dobroć,	serdeczność	
i	 życzliwość.	 I	 tak	 nas	wychowała.	Taką	 ją	 zapamiętaliśmy	
i	taką	zachowamy	ją	w	naszych	sercach	–	jako	wierną	służeb-
nicę	Pańską,	 bardzo	podobną	do	 samej	Matki	Najświętszej.	
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Zapamiętamy	ją	i	ponad	trzydzieści	lat	jej	cichej,	wypełnionej	
modlitwą	i	solidną	pracą	posługi	w	murach	Metropolitalnego	
Wyższego	Seminarium	Duchownego	we	Wrocławiu.	Myślę,	że	
wszyscy	kapłani,	którzy	przeszli	przez	wrocławskie	seminarium	
i	spotkali	s.	Anuncjatę,	mają	podobne	spostrzeżenia	dotyczące	
żegnanej	dzisiaj	Siostry.

Moi	drodzy,	w	1998	r.	s.	Anuncjata	powróciła	do	domu	pro-
wincjalnego,	by	tutaj	spędzić	ostatnie	czternaście	lat	swojego	
życia.	Z	pewnością	były	to	lata	najtrudniejsze,	bo	wypełnione	
także	 cierpieniem	fizycznym	 i	 dolegliwościami	 związanymi	
z	chorobami.	Tutaj,	na	ziemi,	zwłaszcza	w	tym	drugim	etapie	
naszego	życia,	zwykle	doświadczają	nas	różne	choroby.	Posta-
wa	s.	Anuncjaty	i	w	tej	sytuacji	może	być	wzorem	dla	sióstr,	
wśród	których	przebywała	w	latach	jesieni	swego	życia.	Zawsze	
miała	czas	na	modlitwę.	Gdy	już	nie	mogła	wykonywać	pracy	
fizycznej,	ubogacała	zgromadzenie	i	Kościół,	wypraszając	dla	
nich	łaski	poprzez	modlitwę.	Świadoma	znaczenia	modlitwy	za	
innych,	czuła	się	potrzebna	w	Kościele.	Jak	świadczą	siostry,	
podczas	wspólnych	posiłków	i	na	rekreacjach	s.	Anuncjata	była	
towarzyska	i	serdeczna.	Zawsze	była	gotowa	do	pomocy	i	także	
tutaj	wykorzystywała	swoje	umiejętności	krawieckie:	naprawia-
ła	siostrom	zniszczoną	odzież	i	szyła	drobne	rzeczy.	Na	miarę	
swoich	sił	włączała	się	w	różne	posługi	w	domu	prowincjalnym.	
Koniecznie	trzeba	dodać,	że	w	tych	ostatnich	latach	s.	Anun-
cjata	była	wierną	słuchaczką	Radia	Maryja	i	chętnie	oglądała	
Telewizję	Trwam.	Modliła	się	z	radiem	i	słuchała	katechez.	To	
radio	było	dla	niej	wsparciem,	tak	jak	jest	pomocą	w	modlitwie	
i	przeżywaniu	jesieni	życia	dla	wielu	chorych	i	starszych.	

Moi	drodzy,	ostatni	etap	życia	s.	Anuncjaty	to	pobyt	w	szpi-
talu	od	17	kwietnia	aż	do	chwili	odejścia	do	wieczności.	Ciche	
cierpienie	 połączone	 z	modlitwą,	 zmaganie	 się	 ze	 słabością	
ciała.	Dla	 sióstr,	 które	 ją	 pielęgnowały,	 była	 to	 okazja	 do	
świadczenia	miłości.	Chorych	bowiem	 i	 niepełnosprawnych	
mamy	po	 to,	 byśmy	byli	 ludźmi	miłującymi,	 byśmy	mogli	
pomniejszać	w	sobie	miłość	własną	i	stawać	się	sługami	tych,	
którzy	 potrzebują	 naszej	 pomocy.	Gdyby	nie	 było	 chorych,	
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nie	bylibyśmy	potrzebni	i	byłoby	mniej	okazji	do	świadczenia	
o	miłości.	Pan	Bóg	daje	nam	sposobność,	byśmy	wobec	ludzi	
cierpiących	mogli	 pełnić	 czyny	miłości	 i	 tym	samym	mogli	
zasłużyć	na	przyjęcie	miłości	Pana	Boga.

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	w	kaplicy	domu	prowincjalnego	
żegnamy	dzisiaj	s.	Anuncjatę.	Żegnamy	ją	w	postawie	wiary	
i	w	postawie	wdzięczności	Panu	Bogu	za	 to,	 że	była.	Dzię-
kujemy	za	to	dobro,	które	przez	nią	Pan	Bóg	rozdał	ludziom.	
Możemy	powiedzieć,	że	 to	 sam	Pan	Bóg,	 sam	Jezus	kochał	
przez	 jej	 serce	drugich	 i	pełnił	posługę	wobec	 innych	 ludzi.	
Dziękujemy	Bogu	 za	 tę	 posługę	 s.	Anuncjaty	 i	 prosimy,	 by	
mogła	zamieszkać	wśród	świętych	niewiast	blisko	Matki	Bożej,	
którą	bardzo	kochała	i	którą	usiłowała	naśladować	w	codzien-
nym	„ora	et	labora”.

Zakończenie

Droga	Siostro	Anuncjato,	wybija	 godzina	 naszego	poże-
gnania	w	tej	kaplicy,	w	której	rozpoczęłaś	drogę	życia	konse-
krowanego.	Tutaj	zaczęło	się	Twoje	zakonne	życie	i	tutaj	także	
skończyła	się	droga	tego	życia.	Żegnamy	Cię	pełni	wdzięcz-
ności	Panu	Bogu	za	 to,	że	wyrzeźbił	w	Tobie	podobieństwo	
do	Maryi	i	do	Chrystusa,	i	za	to,	że	ozdobił	Cię	przymiotami	
dwóch	sióstr	z	Betanii,	Marty	i	Marii.	Dziękujemy	Bogu	za	to	
wszystko.	Także	Tobie	dziękujemy	za	każdy	uśmiech,	za	każdy	
gest	życzliwości	i	serdeczności,	za	Twoją	pokorę,	cichość	i	ła-
godność.	W	duchu	wdzięczności	stajemy	pod	krzyżem	naszego	
Zbawiciela,	który	gromadzi	nas	dzisiaj,	by	zdjąć	z	nas	zmazę	
grzechu.	Prosimy,	by	Jezus	Chrystus,	nasz	Zbawiciel,	wybielił	
w	swojej	krwi	szaty	Twojego	życia	i	nałożył	Ci	te	szaty	świeże,	
ozdobione	miłosierdziem,	i	przyjął	Cię	do	wiecznego	miesz-
kania	w	niebie.	Amen.
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W służbie drugiemu nie zatracić siebie
Oleszna, 5 maja 2012 r.

Msza św. dla strażaków  
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Gdzie nikt nie poradzi, tam strażak zaradzi

W	naszym	życiu	 społecznym	 są	 grupy,	 które	 nazywamy	
służbami	mundurowymi.	Wśród	tych	grup	mundurowych	od-
znaczają	trzy	ich	rodzaje:	wojsko,	policja	i	straż.	Dzisiaj	mamy	
uroczystość	związaną	z	Ochotniczą	Strażą	Pożarną.	Jesteście	
bardzo	ważną	służbą	mundurową,	która	jest	zorganizowana	po	
to,	żeby	zaradzać	ludzkiej	biedzie	i	walczyć	z	żywiołami.	Przede	
wszystkim	zmagacie	się	z	żywiołem	ognia,	ale	ostatnio	wasza	
posługa	rozszerzyła	się	także	na	walkę	z	żywiołem	wody.	Gdy	
przychodzą	powodzie,	strażacy	ruszają	z	pomocą;	gdy	uderzają	
nawałnice,	trąby	powietrzne	i	huragany,	także	wy	spieszycie	na	
ratunek	i	usuwacie	z	dróg	powalone	drzewa,	przycinacie	konary	
i	pomagacie	 ludziom	przy	naprawie	zniszczonych	obiektów.	
Drodzy	bracia	 strażacy,	 pełnicie	 bardzo	ważną	 i	 bardzo	po-
trzebną	służbę.

Te	 trzy	 żywioły,	 które	wymieniłem,	 są	 nam	 niezbędne.	
Potrzebujemy	przecież	ognia	–	z	ognia	jest	światło,	które	nas	
oświeca,	i	ciepło,	które	ogrzewa,	na	ogniu	gotujemy	posiłki.	
Niekiedy	jednak	ogień	jest	też	zagrożeniem.	Niekontrolowany	
niszczy	domy	mieszkalne,	obory,	stodoły	i	inne	obiekty.	W	daw-
nych	wiekach	pożary	często	niszczyły	piękne	kościoły,	zamki,	
dwory	szlacheckie	i	domy	mieszkalne.	Dzisiaj	jest	podobnie,	
raz	po	raz	wybuchają	pożary	i	właśnie	wy	spieszycie,	by	ga-
sić	ogień	i	podawać	ludziom	pomocną	dłoń,	często	narażając	
własne	życie.	

Bardzo	niebezpieczny	jest	także	drugi	żywioł	–	woda.	Za-
uważmy,	że	również	ona	jest	konieczna	do	życia,	bo	bez	wody	
wszystko	zamiera.	Każdego	dnia	potrzebujemy	wody	do	życia.	
Pijemy	herbatę,	kawę,	mleko	czy	inne	napoje	–	wszystkie	te	
płyny	zawierają	wodę.	Kiedy	w	przyrodzie	panuje	susza	i	słońce	
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wypala	trawę,	życie	ginie.	Nie	możemy	się	obejść	bez	wody.	
Potrzebują	jej	także	zwierzęta.	Dzisiaj	w	wiejskich	gospodar-
stwach	 jest	mniej	 zwierząt	hodowlanych,	 ale	przypomnijmy	
sobie	dawne	czasy.	Ze	swojego	dzieciństwa	pamiętam,	że	poiło	
się	krowy	i	konie,	bo	bez	wody	nie	można	było	utrzymać	tych	
zwierząt	przy	życiu.	Woda	jednak,	tak	niezbędna,	czasem	jest	
też	zagrożeniem.	Gdy	jest	jej	w	nadmiarze,	gdy	z	chmur	spad-
nie	za	dużo	deszczu,	gdy	na	wiosnę	są	roztopy,	zwłaszcza	po	
śnieżnych	 zimach,	 gdy	 przychodzą	 nagłe	 ocieplenia,	wtedy	
powstaje	 zagrożenie	 powodziowe.	 Pamiętamy	 powódź	 na	
Dolnym	Śląsku	w	1997	r.,	powódź	tysiąclecia.	Także	wówczas	
widzieliśmy	strażaków,	którzy	bronili	ludzkiego	dobytku	i	po-
magali	ludziom,	wypompowywali	wodę	z	piwnic	i	na	każdym	
kroku	byli	do	dyspozycji.

Zwróćmy	jeszcze	uwagę	na	trzeci	żywioł,	którym	jest	po-
wietrze.	Jego	także	potrzebujemy	do	życia.	Powietrzem	przecież	
oddychamy.	Potrzebują	go	i	ludzie,	i	zwierzęta,	a	także	rośliny.	
Ale	i	powietrze	bywa	niebezpieczne,	gdy	przychodzą	huragany	
czy	trąby	powietrzne.	Zauważamy,	że	ostatnio	także	w	Polsce	
pojawiają	się	takie	zjawiska,	których	dawniej	nie	było	i	nawet	
najstarsi	 ludzie	 ich	 nie	 pamiętają.	 Pamiętamy,	 jakie	 spusto-
szenie	 spowodowała	 przed	kilku	 laty	 trąba	 powietrzna	 koło	
Częstochowy,	czy	koło	Strzelec	Opolskich.	Wracałem	wtedy	
z	odpustu	Matki	Bożej	Wniebowziętej	i	trudno	było	przejechać	
z	powodu	zniszczeń,	jakie	poczynił	ten	żywioł.	W	takich	sy-
tuacjach	także	strażacy	spieszą	z	pomocą,	odblokowują	drogi,	
usuwają	powalone	przez	wichurę	drzewa.

Moi	drodzy,	to	jest	wasza	praca,	wasza	służba.	Ludzie	bar-
dzo	was	cenią	i	cieszycie	się	dobrą	opinią.	Ktoś	zacytował	tu	
zdanie:	„Gdzie	nikt	nie	poradzi,	 tam	strażak	zaradzi!”,	które	
wyraża	pokładaną	w	was	ufność.	Dzisiaj	w	duchu	wdzięczności	
modlimy	się	za	was	i	prosimy	o	potrzebne	wam	łaski.
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2. Nie ulec niszczycielskiej sile żywiołów 
opanowujących ducha

Ta	wasza	walka	z	żywiołami	przypomina	walkę	nas	wszyst-
kich	z	żywiołami,	które	mamy	w	sobie.	O	nich	też	chcemy	dzi-
siaj	powiedzieć.	Istnieją	bowiem	nie	tylko	żywioły	zewnętrzne,	
o	których	wspomnieliśmy,	że	są	nam	potrzebne,	ale	też	mogą	
stanowić	 zagrożenie	dla	naszego	 życia.	Żywioły	 są	 również	
w	nas.	To	popędy	 i	 namiętności,	 które	 trzeba	opanowywać,	
by	nie	szalały	i	nie	wiodły	nas	w	niewolę.	Zauważcie,	że	taka	
jest	natura	żywiołów:	niekontrolowane,	niepowściągane	mogą	
niektórych	ludzi	powalić	z	nóg	czy	zniewolić,	np.	żywioł	po-
pędu	seksualnego.	Znacie	może	 takich	 rozpustników,	którzy	
nie	potrafią	opanować	popędu,	zdradzają	żony	i	żyją	lubieżnie.	
A	żywioł	trzeba	opanowywać.	To	rozum	ma	kierować	ciałem,	
duch	ma	władać	ciałem,	a	nie	ciało	duchem.	Inna	namiętność	
to	na	przykład	skłonność	do	alkoholu	albo	–	u	młodzieży	–	do	
narkotyków.	Opanować	 taką	 skłonność	 zwykle	 jest	 bardzo	
trudno.	Pojawia	 się	 na	 ogół	 znienacka	 i	 beztroski	 człowiek	
nawet	nie	wie,	kiedy	przyzwyczai	się	do	picia	alkoholu	czy	do	
zażywania	narkotyków.	A	potem	jest	to	problem	całej	rodziny.	
To	 też	 jest	 namiętność,	 którą	 trzeba	 trzymać	w	 ryzach,	 gdy	
tylko	się	pojawia.	

Są	też,	moi	drodzy,	wielkie,	namiętne	pragnienia,	by	rządzić	
drugimi,	by	mieć	władzę	i	znaczenie.	Zobaczcie,	jak	wyglądają	
kampanie	przed	wyborami,	w	których	wybieramy	samorządy,	
parlament	czy	prezydenta.	Ile	osób	sięga	po	niegodziwe	metody,	
żeby	tylko	dostać	się	do	władzy	czy	wejść	do	jakiegoś	gremium,	
gdzie	dobrze	płacą.	Oczywiście,	władza	sama	w	sobie	nie	jest	
zła,	ale	ludzie,	którzy	nie	potrafią	opanować	pędu	do	pieniędzy	
i	stanowisk,	dopuszczają	się	nadużyć,	nie	licząc	się	z	dobrem	
drugiego	człowieka.

Moi	 drodzy,	mówiąc	 dzisiaj	 o	 strażakach,	 którzy	walczą	
z	żywiołami	przyrodniczymi,	musimy	pamiętać	też	o	tych	ży-
wiołach,	które	przynajmniej	niektórych	ludzi	kładą	na	łopatki.	
Naszym	zadaniem	jest	opanowywać	te	żywioły.	W	modlitwie	
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na	początku	Mszy	Świętej	wypowiedziałem	następujące	słowa:	
„Wszechmogący,	wieczny	Boże,	za	wstawiennictwem	święte-
go	Floriana,	męczennika,	daj	nam	stłumić	płomienie	naszych	
namiętności”.	Dopiero	 potem	mówiliśmy:	 „i	 zachowaj	 nas	
od	pożaru”.	Kościół	zatem	zwraca	nam	uwagę	na	te	 ludzkie	
namiętności,	które	powinny	być	tłumione	i	podporządkowane	
rozumowi.	Z	obserwacji	albo	z	życia	rodzinnego	wiemy,	jak	
trudno	 żyć	 z	 kimś,	 kto	 nie	 panuje	 nad	 żywiołami	w	 sobie:	
z	alkoholikiem	czy	człowiekiem	obarczonym	jakimś	nałogiem	
–	z	egoistą,	który	myśli	tylko	o	sobie.

3. Mieć odwagę przyznać się do Chrystusa

Siostry	i	bracia,	w	dzisiejszej	Ewangelii	Pan	Jezus	zapewnia	
nas	o	tym,	że	czuwa	nad	nami	Boża	Opatrzność:	„U	was	zaś	
nawet	włosy	na	głowie	wszystkie	 są	 policzone.	Dlatego	nie	
bójcie	się:	jesteście	ważniejsi	niż	wiele	wróbli”	(Mt	10,30-31).	
Ta	Boża	opieka	jest	bardzo	ważna	i	dla	strażaków,	i	dla	żon,	i	dla	
mężów,	i	dla	wychowawców	–	dla	nas	wszystkich.	Patrząc	na	
to,	co	dzisiaj	dzieje	się	w	Polsce,	możemy	czuć	się	zasmuceni,	
a	nawet	przerażeni.	Nie	bójmy	się	jednak,	lecz	zaufajmy	Bożej	
Opatrzności.	„U	was	zaś	nawet	włosy	na	głowie	wszystkie	są	
policzone.	Dlatego	nie	bójcie	się:	jesteście	ważniejsi	niż	wiele	
wróbli”	(Mt	10,30-31)	–	mówi	Pan	Jezus.

Nieco	dalej	jednak	Jezus	mówi	coś	równie	ważnego.	Przy-
pomnijmy:	 „Do	 każdego	więc,	 który	 się	 przyzna	 do	Mnie	
przed	ludźmi,	przyznam	się	i	Ja	przed	moim	Ojcem,	który	jest	
w	niebie.	Lecz	kto	się	Mnie	zaprze	przed	ludźmi,	tego	zaprę	
się	i	Ja	przed	moim	Ojcem,	który	jest	w	niebie”	(Mt	10,32-33). 
	Siostry	i	bracia,	przyznawajmy	się	do	Pana	Boga.	To,	że	Święto	
Strażaka	obchodzicie	w	kościele,	to	już	jest	wasze	wyznanie	
wiary	–	wasze	przyznanie	się	do	Chrystusa.	A	ten,	kto	przyznaje	
się	do	Chrystusa,	może	być	pewien,	że	i	Chrystus	przyzna	się	
do	niego	przed	Ojcem	Niebieskim.	Zapamiętajmy	to	i	wszę-
dzie	czujmy	się	świadkami	Pana	Jezusa.	Bądźmy	tymi,	którzy	
swoim	 słowem	 i	 życiem	potwierdzają,	 że	On	 jest	 Zbawcą	
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świata	i	najważniejszym	Nauczycielem,	że	On	jest	naszą	drogą,	
prawdą	i	życiem,	że	spotykamy	Zmartwychwstałego	w	każdej	
Eucharystii	i	dlatego	spieszymy	w	niedzielę	na	Mszę	Świętą.	
Swoją	wiarę	potwierdzajmy	wynikającym	z	niej	stylem	życia	
i	przyznawajmy	się	przed	ludźmi	do	Chrystusa.

Na	 zakończenie	 opowiem	wam	historię,	 jaką	 usłyszałem	
od	pewnego	księdza,	mojego	wychowanka.	Było	to	w	diecezji	
legnickiej.	Kilkanaście	lat	temu,	przed	Bożym	Narodzeniem,	do	
księdza	wikariusza	przyszedł	pewien	pan	i	poprosił,	by	ksiądz	
pojechał	z	nim	do	Wrocławia	odwiedzić	w	szpitalu	jego	żonę.	
„Żona	się	ucieszy,	jak	ksiądz	dzisiaj	ze	mną	pojedzie”.	Ksiądz	
się	zgodził.	Umówili	się	i	pojechali.	Przed	samym	szpitalem	
mężczyzna	mówi:	 „Proszę	 księdza,	 najpierw	pójdziemy	do	
kaplicy.	Codziennie	 po	 pracy	 przyjeżdżam	 do	mojej	 żony	
i	codziennie,	zanim	wstąpię	na	drugie	piętro,	na	salę	chorych,	
gdzie	leży	żona,	najpierw	wchodzę	do	kaplicy.	Proszę	tu	o	to,	
by	zastać	żonę	uśmiechniętą	i	nie	patrzyć	na	jej	zbolałą	twarz.	
Do	tej	pory	Pan	Jezus	zawsze	mnie	wysłuchiwał.	Zawsze	te	
moje	odwiedziny	były	udane,	szczęśliwe”.	Ksiądz,	oczywiście,	
przystał	na	tę	propozycję,	pomodlili	się	i	dopiero	wtedy	poszli	
na	drugie	piętro,	gdzie	leżała	kobieta.	Mężczyzna	podszedł	do	
żony,	by	się	przywitać.	Z	wielką	czcią	wziął	w	swoje	ręce	jej	
zsiniałe	od	kroplówek	dłonie,	podniósł	 je	do	ust	 i	ucałował.	
Ksiądz	 zauważył	 ten	 gest.	Rozmowa	 trwała	 około	 godziny,	
a	gdy	wyszli	ze	szpitala,	ksiądz	powiedział:	„Proszę	pana,	dzię-
kuję	za	ten	gest,	który	widziałem	i	który	świadczy	o	pańskiej	
kulturze	i	o	pańskiej	miłości.	Dziękuję	panu	za	takie	zachowa-
nie”.	Mężczyzna	odpowiedział:	„Proszę	księdza,	też	dziękuję,	
ale	ksiądz	nie	 jest	pierwszą	osobą,	która	mi	za	to	dziękuje”.	
I	opowiedział	o	kobiecie,	która	leżała	z	jego	żoną	na	tej	samej	
sali.	Gdy	zauważyła	ten	gest	szacunku	wobec	żony,	wyszła	za	
nim	na	korytarz	i	podziękowała	mu,	mówiąc:	„Proszę	pana,	ja	
nie	mam	takiego	męża.	Mój	mąż	mnie	bił.	Kiedyś	nawet	znala-
złam	się	w	szpitalu.	Dziękuję	panu,	bo	przestałam	już	wierzyć	
w	miłość,	a	tu	odzyskałam	tę	wiarę.	Dzięki	panu	odzyskałam	
wiarę	w	miłość,	w	to,	że	istnieje	prawdziwa	miłość”.
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Drodzy	bracia	i	siostry,	to	są	drobne,	ale	wymowne	gesty	
przyznawania	się	do	Chrystusa.	To	gesty	miłości,	a	miłość	jest	
najważniejsza.	Módlmy	się	o	wiarę	w	Bożą	Opatrzność	i	o	to,	
żebyśmy	w	każdej	sytuacji	naszego	życia	potrafili	przyznawać	
się	do	Chrystusa	przed	ludźmi,	żebyśmy	nie	wstydzili	się	naszej	
wiary.	Wtedy	Pan	Jezus	będzie	nam	jeszcze	bardziej	pomagał	
i	da	nam	więcej	siły,	byśmy	mogli	piękniej	żyć,	godnie	przetrzy-
mać	różne	cierpienia	i	krzyże	i	jak	najlepiej	wypełniać	swoje	
powołanie.	Amen.

Oddać życie za Chrystusa i bliźnich 
Bystrzyca Kłodzka, 6 maja 2012 r.

Msza św. z racji wspomnienia św. Floriana, patrona miasta 
Kościół św. Michała Archanioła

1. Męczennicy szczególnymi świadkami Chrystusa

Dzisiaj	zatrzymujemy	się	przed	św.	Florianem	–	patronem	
waszego	miasta	i	patronem	strażaków.	Św.	Florian	był	męczen-
nikiem,	który	żył	w	starożytności	chrześcijańskiej,	w	drugiej	
połowie	III	w.	po	Chrystusie.	Według	podań	chrześcijańskich	
został	zamordowany	4	maja	304	r.	za	cesarza	Dioklecjana	na	
terenie	 dzisiejszej	Austrii,	 składając	 świadectwo,	 że	Chry-
stus	jest	dla	niego	najważniejszy.	Swoją	męczeńską	śmiercią	
św.	Florian	zaświadczył,	że	Pan	Jezus	to	Zbawca	świata,	naj-
ważniejszy	i	największy	Nauczyciel,	Syn	Boży,	prawdziwy	Bóg	
i	prawdziwy	Człowiek.

Moi	 drodzy,	 spośród	 świętych	Kościół	 najbardziej	 ceni	
męczenników.	Wszyscy	święci	są	ważni	i	godni	naśladowania,	
ale	tak	jak	na	ziemi	są	różne	warstwy	społeczne,	tak	i	w	niebie	
święci	tworzą	pewne	grupy.	Pierwszą	z	nich,	tą	najważniejszą,	
są	męczennicy,	bo	oni	najczytelniej	zaświadczyli	o	Chrystusie,	
przelewając	krew	i	oddając	swoje	życie.	Wszystkim	świętym	
przewodzi	Matka	Najświętsza,	która	jest	nazywana	także	Kró-
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lową	Męczenników.	Na	 to	miano	zasłużyła	dlatego,	że	 stała	
pod	krzyżem	i	Jej	serce	przeszył	miecz	boleści,	gdy	patrzyła	
na	konanie	swojego	Syna.	Maryja	przeżyła	śmierć	Pana	Jezusa,	
a	pod	krzyżem	stała	się	matką	nie	tylko	św.	Jana,	ale	całego	
Kościoła,	wszystkich	uczniów	Pańskich:	„Niewiasto,	oto	syn	
Twój	[…]	[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(por.	J	19,26-27).	Matka	
Bolesna	jest	Królową	Męczenników.

Zauważmy,	 że	 patronowie	 naszego	Narodu	 to	 także	mę-
czennicy.	Matka	Boża	Królowa	Polski	 jest	główną	patronką	
naszego	Narodu,	ale	mamy	także	współpatronów	w	osobach	
męczenników:	 św.	Wojciecha	 i	 św.	Stanisława.	Uroczystość	
św.	Wojciecha	obchodziliśmy	23	kwietnia.	Św.	Wojciech	żył	
w	X	w.	i	pochodził	z	Czech,	ale	związał	się	z	polskimi	plemio-
nami,	które	wtedy	zamieszkiwały	na	naszych	ziemiach.	Zginął,	
gdy	wyruszył	 na	 północ	 z	misją	 do	Prusów,	 by	 przyłączyć	
ich	do	grona	uczniów	Chrystusowych.	Został	 zamordowany	
w	997	r.	Bolesław	Chrobry,	polski	król,	szybko	wykupił	jego	
ciało.	Podobno	zapłacił	za	nie	tyle	złota,	ile	ważyło.	Doczesne	
szczątki	św.	Wojciecha	zostały	sprowadzone	do	Gniezna	i	to	
stało	 się	 podstawą	 do	 stworzenia	 organizacji	 kościelnej	 na	
ziemiach	polskich.	W	1000	r.	miał	miejsce	zjazd	gnieźnieński,	
na	który	–	pielgrzymując	do	grobu	św.	Wojciecha	–	przybyli	
cesarz	 niemiecki	Otton	 III	 i	wysłannicy	 papieża	Sylwestra.	
Wtedy	narodziła	się	na	naszych	ziemiach	pierwsza	organiza-
cja	 kościelna,	 niezależna	 od	Zachodu:	 powstała	metropolia	
gnieźnieńska	i	trzy	biskupstwa	sufraganalne:	w	Krakowie,	we	
Wrocławiu	i	w	Kołobrzegu.

Moi	drodzy,	drugi	patron	Polski	to	też	męczennik	–	św.	Sta-
nisław.	Uroczyście	będziemy	wspominać	go	8	maja.	Św.	Sta-
nisław	oddał	życie	osiemdziesiąt	dwa	lata	po	św.	Wojciechu,	
w	1079	r.,	w	Krakowie	na	Skałce.	Został	zamordowany	przez	
króla	Bolesława	Śmiałego	za	to,	że	był	odważny	i	nie	kłaniał	
się	władzy,	lecz	pilnował	Ewangelii	i	przestrzegania	Bożego	
prawa.	Za	to	zginął.	

Moi	drodzy,	wśród	wielu	męczenników	jest	także	św.	Flo-
rian,	 który	 jeszcze	w	 czasach	 starożytnych	 –	 gdy	Kościół	
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Chrystusowy	 był	młody	 i	 gdy	 było	 potrzebne	 świadectwo	
o	Chrystusie,	by	ten	Kościół	mógł	się	rozwijać	i	rozszerzać	–	
znalazł	się	w	gronie	pierwszych	świadków	Syna	Bożego,	którzy	
oddali	za	Niego	życie.	Wspomniałem	już,	że	został	zamęczony	
w	304	r.	Nie	mamy	dokładnych	historycznych	danych	o	jego	
życiu	i	śmierci,	pewne	jest	jednak,	że	oddał	życie	za	Chrystusa	
i	że	pozostał	w	pamięci	potomnych.	Jego	kult	bardzo	szybko	
rozprzestrzenił	w	Europie.	Do	Krakowa	relikwie	sprowadzono	
pod	koniec	XII	w.	i	odtąd	św.	Florian	jest	szczególnie	czczony	
w	tym	mieście.	Jego	figury	i	obrazy	znajdujemy	jednak	w	róż-
nych	kościołach.	W	katedrze	świdnickiej	również	mamy	piękną	
figurę	św.	Floriana,	przedstawiającą	go,	jak	wylewa	z	naczynia	
wodę,	gasząc	pożar.

Siostry	i	bracia,	św.	Floriana	obrali	sobie	za	patrona	strażacy.	
Oni	też	składają	świadectwo	o	Chrystusie,	świadectwo	miłości,	
bo	służą	ludziom	w	potrzebie.	Strażacy	służą	ludziom,	którzy	
zostali	zaatakowani	przez	żywioły:	ogień,	wodę	czy	powietrze.	
To	oni	niosą	pomoc,	gdy	wybuchają	pożary	i	gdy	nawiedzają	
nas	powodzie,	a	pamiętamy	wielką	powódź	na	Dolnym	Śląsku	
w	1997	r.,	a	także	gdy	trąby	powietrzne	i	huragany	przewra-
cają	 drzewa	 i	 powodują	 spustoszenie.	Te	wszystkie	 posługi	
wykonują	 strażacy,	 dlatego	 cieszą	 się	 ogromnym	uznaniem	
społecznym.	Jest	takie	powiedzenie:	„Gdzie	nikt	nie	poradzi,	
tam	 strażak	 zaradzi”.	 Świadczy	 ono	 o	wielkim	uznaniu	 dla	
posługi	strażaków.

2. Tłumić w sobie płomienie grzesznych namiętności
Moi	drodzy,	jeśli	uważnie	słuchaliśmy	dzisiejszej	modlitwy	

wstępnej,	 to	zauważyliśmy,	że	mówiła	ona	 także	o	gaszeniu	
naszych	namiętności.	Tak	jak	strażacy	gaszą	żywioł	ognia	czy	
wody,	tak	my	jesteśmy	wezwani,	by	gasić	te	żywioły,	które	są	
w	nas.	A	są	to	różne	namiętności.	W	modlitwie	były	następujące	
słowa:	„Wszechmogący,	wieczny	Boże,	przez	wstawiennictwo	
świętego	Floriana,	męczennika,	 daj	 nam	 stłumić	 płomienie	
naszych	 namiętności”.	Te	 namiętności	mają	 różne	 imiona:	
może	 to	być	popęd	 seksualny,	pęd	do	władzy,	do	znaczenia	
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albo	 też	 skłonność	 do	 alkoholu,	 do	 narkotyków	czy	 innych	
niemoralnych	zachowań.	Potrzeba	zatem	naszego	wysiłku,	by	
opanowywać	te	żywioły	biologiczne	i	duchowe,	które	są	w	nas.	
One	zawsze	powinny	być	kontrolowane	przez	rozum.	Człowiek	
jest	bowiem	istotą	 rozumną	 i	zawsze	powinien	kierować	się	
rozumem	i	sumieniem.	To	są	te	elementy	w	nas,	które	stanowią	
o	naszym	podobieństwie	do	Pana	Boga.	Jesteśmy	do	Pana	Boga	
podobni	przez	to,	że	myślimy,	kochamy,	jesteśmy	wolni	i	mamy	
sumienie,	w	którym	rozpoznajemy,	co	jest	dobre,	a	co	jest	złe.	
Dlatego	dzisiaj,	spoglądając	na	św.	Floriana,	waszego	patrona,	
i	pochylając	się	nad	posługą	strażaków,	chcemy	sobie	przypo-
mnieć,	że	jesteśmy	wezwani	do	opanowywania	żywiołów,	nie	
tylko	tych	przyrodniczych,	ale	także	tych	żywiołów,	które	są	
w	nas	i	które	czasem	od	Pana	Boga	nas	oddalają.

3. Potrzeba współczesnych świadków Chrystusa
Przy	okazji	 dzisiejszego	 święta	 staje	 przed	nami	 jeszcze	

inne	wezwanie	związane	z	osobą	św.	Floriana.	To	wezwanie,	
wyrażone	w	ostatnim	zdaniu	dzisiejszej	Ewangelii,	kieruje	do	
nas	Pan	Jezus:	„Do	każdego	więc,	który	się	przyzna	do	Mnie	
przed	ludźmi,	przyznam	się	i	Ja	przed	moim	Ojcem,	który	jest	
w	niebie.	Lecz	kto	się	Mnie	zaprze	przed	ludźmi,	tego	zaprę	
się	i	Ja	przed	moim	Ojcem,	który	jest	w	niebie”	(Mt	10,32-33).	
Św.	Florian	nie	zaparł	się	Chrystusa.	Z	pewnością	mógł	uniknąć	
śmierci,	bo	zwykle	w	takich	sytuacjach	mówiono:	Wyprzyj	się	
wiary!	Zapal	kadzidło	przed	bożkiem,	a	będziesz	żył!	Święci	
męczennicy	 nie	 korzystali	 jednak	 z	 takiej	 propozycji,	 lecz	
mężnie	wyznawali	wiarę.	Nie	zapierali	się	więzi	z	Chrystusem,	
wiary	w	Niego	i	miłości	do	Niego.	I	oddawali	nawet	życie	–	to,	
co	najcenniejsze.	Oddać	życie	za	kogoś	to	jest	szczyt	miłości.	
Sam	Pan	Jezus	powiedział:	„Nikt	nie	ma	większej	miłości	od	
tej,	gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”	(J	15,13).

Moi	drodzy,	musimy	zapytać	siebie,	 jak	jest	z	nami.	Czy	
przyznajemy	się	do	Chrystusa	przed	ludźmi,	żeby	i	On	mógł	
przyznać	się	do	nas	przed	Ojcem	Niebieskim?	To	ważne	pyta-
nie.	W	historii	bywało	i	dzisiaj	bywa	różnie.	Jeszcze	niedawno	



46

ludzie	zniewoleni	ideologią	komunistyczną	za	cenę	zachowania	
stanowiska	wypierali	się	wiary,	przestawali	chodzić	do	kościo-
ła,	nie	posyłali	dzieci	na	religię.	Niekiedy	te	praktyki	religijne	
jednak	 spełniali,	 ale	 gdzieś	 dalej	 od	miejsca	 zamieszkania,	
w	ukryciu,	żeby	się	nie	narażać.	Bywało	jednak	różnie.	Byli	też	
tacy,	którzy	świadomie	i	otwarcie	zapierali	się	tych	wartości,	
które	wynieśli	z	domu	rodzinnego,	z	kościoła,	z	lekcji	religii.	
I	to	jest	–	nie	powiem	haniebne,	ale	na	pewno	to	jest	–	niedo-
bre.	Pan	Jezus	chce	mieć	świadków	–	świadków	Jego	miłości.

Moi	 drodzy,	 żeby	 być	 dzisiaj	 świadkiem	Chrystusa,	 ko-
nieczne	jest	poświęcenie.	We	współczesnym	świecie	mało	jest	
dobrowolnego	poświęcenia.	Czasem	doświadczają	nas	jakieś	
trudne	sytuacje	życiowe,	w	których	cierpimy	i	jest	nam	cięż-
ko,	ale	jeśli	tego	nie	akceptujemy,	to	nie	jest	to	poświęcenie.	
Prawdziwe,	 ewangeliczne	poświęcenie	 to	dobrowolna	ofiara	
składana	Panu	Bogu	i	innym	ludziom.	I	to	jest	miłość!	To	jest	
świadectwo!	Umiejętność	poświęcenia	to	również	podobień-
stwo	do	św.	Floriana,	waszego	patrona!

Moi	drodzy,	 zagadnienie	poświęcenia	można	zilustrować	
klarownie	 na	 przykładzie	 dzisiejszej	 demografii.	Obliczono	
ostatnio,	że	gdy	idzie	o	dzietność	rodzin,	Polska	znajduje	się	
na	dwieście	dziewiątym	miejscu.	Wśród	dwustu	dwudziestu	
dwóch	państw,	jakie	są	na	świecie,	zajmujemy	trzynaste	miej-
sce	od	końca.	Naród	katolicki	–	jest	nad	czym	się	zastanawiać!	
Urodzenie	dziecka	wiąże	się	z	poświęceniem,	bo	wtedy	na	jakiś	
czas	przestajemy	pracować,	zmniejszają	się	dochody	rodziny,	
nie	możemy	 swobodnie	 podróżować,	 jesteśmy	 skrępowani,	
bo	trzeba	zaopiekować	się	dzieciątkiem.	Decyzja	o	urodzeniu	
dziecka	wymaga	więc	wnikliwego	rozważenia.	To	bohaterstwo,	
gdy	matka	 rodzi	 kilkoro	 dzieci,	w	 sytuacji,	 kiedy	 państwo	
właściwie	nie	wspomaga	rodziny	i	nie	promuje	rodzin	wielo-
dzietnych.	Nie	jest	przyjemnie	o	tym	mówić,	ale	nie	możemy	
ukrywać	problemów,	które	trzeba	rozwiązać.	I	tu	właśnie	jest	
potrzebne	poświęcenie,	świadectwo	o	Chrystusie.	Nie	mamy	
bowiem	szukać	swojej	wygody,	 lecz	powinniśmy	poświęcać	
się	dla	drugich,	dla	dziecka,	dla	matki.	
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Moi	 drodzy,	w	 tym	 roku	minęła	 pięćdziesiąta	 rocznica	
śmierci	 św.	 Joanny	Beretty	Molli.	 Słyszeliście	 pewnie	 o	 tej	
matce,	która	spodziewając	się	czwartego	dziecka,	stanęła	przed	
wyborem:	zachować	swoje	życie	albo	podarować	życie	dziecku.	
Okazało	się,	że	nie	było	innej	możliwości.	Co	zrobiła	matka?	
Kazała	ratować	dziecko!	Dziecko	uratowano,	a	Joanna	Beretta	
Molla	zmarła.	W	2004	r.	papież	Jan	Paweł	II	ogłosił	ją	świętą	
Kościoła	katolickiego.	Byłem	na	kanonizacji	tej	świętej	matki.	
Był	tam	też	jej	mąż,	dziś	już	nieżyjący.	Na	koniec	uroczystości	
uratowana	decyzją	matki	córka	podwiozła	go	na	wózku	inwa-
lidzkim	do	Papieża.	Powstał	i	wszyscy	zgromadzeni	na	placu	
św.	Piotra	oklaskiwali	tego	męża,	który	usłyszał,	że	ma	świętą	
żonę.	Oto	matka,	która	nie	wahała	się	poświęcić	swojego	życia.

Będąc	kiedyś	na	zastępstwie	w	Niemczech,	przywołałem	
w	kazaniu	przykład	tej	świętej	matki.	Spotkałem	się	później	
z	krytyką,	bo	liberalni	katolicy	nie	mogli	pojąć,	że	można	było	
dopuścić	do	takiej	sytuacji.	W	takim	przypadku	poświęca	się	
dziecko	i	ratuje	się	matkę.	Dzisiaj	ludzie	nie	mogą	pojąć,	co	to	
jest	poświęcenie,	co	to	jest	wybranie	dobra	drugiego	człowieka,	
a	nie	własnego.	A	to	przecież	jest	Ewangelia,	to	jest	świętość,	
do	której	zostaliśmy	wezwani.

Zakończenie

Moi	drodzy,	czcząc	dzisiaj	św.	Floriana,	patrona	waszego	
miasta	i	patrona	strażaków,	prosimy	Pana	Boga	o	łaskę	zdol-
ności	do	poświęcenia	–	żebyśmy	nie	byli	egoistami,	żebyśmy	
do	Chrystusa	przyznawali	się	przez	naśladowanie	Go	w	Jego	
miłowaniu,	w	 Jego	poświęceniu	dla	drugich,	dla	Boga	 i	dla	
człowieka.	To	jest	ważne,	bo	na	ziemi	będzie	nam	lepiej	i	bę-
dziemy	się	czuć	szczęśliwsi,	gdy	będzie	więcej	poświęcenia,	
gdy	będzie	mniej	miłości	własnej.	Dlatego	módlmy	się	o	to,	
co	jest	w	naszym	interesie	–	byśmy	mogli	już	tu,	na	ziemi,	do-
świadczyć	tych	wartości,	które	zdobią	niebieski	dom.	Módlmy	
się,	byśmy	na	miarę	naszego	powołania	byli	jak	najlepszymi	
świadkami	Jezusa	Chrystusa.	Amen.
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Modlitwa kształtuje człowieka 
Chrystusowego
Pieszyce, 7 maja 2012 r.

Msza św. z wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła II 
Kościół pw. św. Antoniego

1. Świadomość ułomności uczy pokory

Bardzo	podoba	się	nam	działalność	Apostołów,	o	których	
słyszymy	dzisiaj	w	pierwszym	czytaniu	–	Apostoła	Pawła	i	jego	
przyjaciela	Barnaby,	którzy	nauczali	o	Panu	Jezusie.	„W	Listrze	
mieszkał	pewien	człowiek	o	bezwładnych	nogach,	kaleka	od	
urodzenia,	który	nigdy	nie	chodził.	Słuchał	on	przemówienia	
Pawła;	 ten	spojrzał	na	niego	uważnie	 i	widząc,	że	ma	wiarę	
potrzebną	 do	uzdrowienia,	 zawołał	 głośno:	 «Stań	 prosto	 na	
nogach!».	A	on	zerwał	się	i	zaczął	chodzić.	Na	widok	tego,	co	
uczynił	Paweł,	tłumy	zaczęły	wołać	po	likaońsku:	«Bogowie	
przybrali	 postać	 ludzi	 i	 zstąpili	 do	nas!».	Barnabę	nazywali	
Zeusem,	 a	Pawła	Hermesem”	 (Dz	14,8-12).	Tak	wielki	 był	
zachwyt	dla	cudotwórczej	działalności	Apostołów.	Zauważmy	
jednak,	jaka	była	reakcja	Pawła	i	Barnaby.	Całą	chwałę	przy-
pisali	Chrystusowi,	a	nie	sobie,	i	zaczęli	wyjaśniać,	że	to,	co	
się	dokonało,	dokonało	się	mocą	Bożą,	że	to	Bóg	dokonał	tego	
uzdrowienia,	a	oni	byli	tylko	narzędziem.	To	Bóg	od	początku	
kocha	ludzi	i	działa,	zsyła	deszcz,	daje	słońce	i	prowadzi	ludzi	
drogami	miłosierdzia	i	miłości.	I	wtedy,	jak	tu	jest	napisane:	
„powstrzymali	 tłumy	od	 złożenia	 im	ofiary”	 (Rz	14,18),	 bo	
zamiast	Panu	Bogu,	ci	 ludzie	–	zdumieni	cudownym	uzdro-
wieniem	–	chcieli	złożyć	ofiarę	Pawłowi	 i	Barnabie,	 tak	 jak	
składa	 się	ofiarę	Panu	Bogu.	Apostołowie	przyjęli	właściwą	
postawę	–	postawę	pokory.	Śpiewaliśmy	dzisiaj:	„Nie	nam	daj	
chwałę,	lecz	Twemu	imieniu”	(por.	Ps	115).	

Moi	drodzy,	ciągle	są	ludzie,	którzy	szukają	swojej	chwały,	
chcą	być	ważni,	chcą	rządzić,	chcą	dominować,	chcą	być	sławni,	
niekiedy	kosztem	innych	ludzi.	Często	odbierają	chwałę	Panu	



49

Bogu,	choć	tylko	Bogu	należy	się	chwała.	Apostołowie	to	rozu-
mieli	i	dlatego	kierowali	uwagę	słuchaczy	na	Pana	Boga,	który	
działa	przez	wybranych	pasterzy.	W	tamtym	przypadku	zadzia-
łał	przez	Pawła,	który	uzdrowił	tego	pełnego	wiary	kalekę.

Z	postawą	Apostołów	ukazaną	w	pierwszym	czytaniu	ko-
respondują	słowa	św.	Pawła	z	Drugiego	Listu	do	Koryntian,	
zwłaszcza	 ostatnie	 zdanie:	 „Przechowujemy	 zaś	 ten	 skarb	
w	naczyniach	glinianych,	aby	z	Boga	była	owa	przeogromna	
moc,	a	nie	z	nas”	(2	Kor	4,7).	Apostoł	miał	świadomość,	że	to,	
co	przekazuje	ludziom,	nie	jest	jego.	Wiedział,	że	to,	co	czyni,	
zwłaszcza	te	cudowne	uzdrowienia,	nie	jest	jego	dziełem,	lecz	
dziełem	Boga.	Zdawał	sobie	sprawę	z	tego,	że	to	jest	skarb,	
dla	którego	on	jest	tylko	naczyniem,	czuł	się	tylko	narzędziem,	
i	wiedział,	że	cała	moc	płynie	od	Boga,	dawcy	tego	skarbu.	

Moi	drodzy,	Ewangelia,	Eucharystia	–	to	skarby	Boże,	które	
docierają	do	nas	przez	kapłanów,	którzy	są	jakby	naczyniami,	
w	których	ten	skarb	się	znajduje.	Jest	jednak	powiedziane,	że	
moc	skarbu	pochodzi	nie	od	człowieka,	nie	od	 tych	naczyń,	
narzędzi,	lecz	od	Boga.	Czasem	ludzie	nie	odróżniają	skarbu	
od	naczynia	i	widząc	grzesznego	kapłana,	odrzucają	także	Pana	
Boga,	odrzucają	 skarb;	mylą	naczynie,	które	bywa	grzeszne	
i	słabe,	ze	skarbem.	Tymczasem	wartość	skarbu	pochodzi	nie	
od	człowieka,	nie	od	naczynia,	lecz	od	Boga.	Oczywiście,	chce-
my,	by	ten	skarb	Boży	przychodził	do	nas	w	jak	najlepszym	
naczyniu,	ale	nawet	jeśli	przychodzi	w	naczyniu	grzesznym,	to	
winniśmy	się	nim	cieszyć	i	modlić	się,	by	naczynie	było	lepsze.

2. Jan Paweł II głęboko przez modlitwę zjednoczony 
z Chrystusem

Moi	drodzy,	wzorem	św.	Pawła	i	św.	Barnaby	postawę	nieza-
słaniania	sobą	Pana	Boga	przyjął	także	nasz	wielki	papież	bł.	Jan	
Paweł	II,	którego	relikwie	w	procesji	wprowadziliśmy	dzisiaj	
do	tej	świątyni.	Te	relikwie	oznaczają	jego	duchową	obecność,	
jego	bliskość.	Tu	będą	czczone	i	tu	będą	przypominać,	że	Panu	
Bogu	powinniśmy	służyć	w	stylu	bł.	Jana	Pawła	II.	Jego	postawa	
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jest	bardzo	podobna	do	postawy	Apostołów:	Pawła,	Barnaby,	
Piotra	i	innych	Apostołów,	a	także	do	postawy	wielkich	świę-
tych,	których	Chrystus	miał	w	historii	Kościoła:	św.	Stanisława	
Męczennika	czy	św.	Wojciecha.	Ksiądz	kard.	Stanisław	Dziwisz	
twierdzi,	że	nasz	Papież	był	męczennikiem,	chociaż	do	chwały	
ołtarzy	został	wyniesiony	jako	wyznawca.	Według	papieskiego	
sekretarza	Jan	Paweł	II	w	ścisłym	sensie	jest	męczennikiem,	po-
nieważ	przelał	krew	i	tylko	dzięki	interwencji	Matki	Najświęt-
szej	nie	zginął	13	maja	1981	r.	Pamiętamy	to	cudowne	ocalenie	
życia	Ojca	Świętego.	Operacja	po	zamachu	trwała	sześć	godzin	
i	w	każdej	chwili	ważyły	się	jego	losy,	a	Maryja,	którą	kochał,	
czuwała	 przy	 nim.	Gdy	 po	 dwóch	 latach	Papież	 odwiedził	
Agcę,	swego	niedoszłego	zabójcę,	to	ten	–	zamiast	przeprosić	
–	postawił	pytanie:	„Dlaczego	nie	zginąłeś?	Miałem	najlepszy	
rewolwer,	byłem	wyćwiczony,	wszystko	było	przygotowane”.	
Ojciec	Święty	odpowiedział	prosto:	„To	jest	tak,	że	ludzie	strze-
lają,	a	Pan	Bóg	kule	nosi.	Żyję,	bo	Bóg	tak	chciał”.	Przedziwne	
zaufanie	do	Bożej	Opatrzności	i	przedziwna	postawa	Jana	Pawła	
II,	która	wszystkich	urzekła,	nawet	niewierzących.	Papież	cie-
szy	się	szacunkiem	nie	tylko	w	Kościele,	ale	jest	ceniony	także	
przez	ludzi	spoza	Kościoła,	nawet	niewierzących.	Za	co?	Za	
prawość,	przejrzystość,	za	pokorę.	Za	to,	że	nie	budował	sobie	
pomnika,	nie	szukał	swojej	chwały,	nie	zabiegał	o	to,	by	ludzie	
go	chwalili,	ale	troszczył	się,	by	ludzie	poznali	Chrystusa,	by	
Go	pokochali,	by	Go	chwalili.	Pokazał	nam	przede	wszystkim,	
co	to	znaczy	żyć	duchowo,	co	to	znaczy	być	w	więzi	z	Panem	
Bogiem.	Pokazał	nam	również,	jak	się	modlić.

Wczoraj	w	Ewangelii	słyszeliśmy	słowa:	„Ja	jestem	krze-
wem	winnym,	wy	–	latoroślami.	Kto	trwa	we	Mnie,	a	Ja	w	nim,	
ten	przynosi	owoc	obfity,	ponieważ	beze	Mnie	nic	nie	możecie	
uczynić.	Ten,	kto	we	Mnie	nie	trwa,	zostanie	wyrzucony	jak	
winna	latorośl	i	uschnie”	(J	15,5-6).	Tymi	słowami	żył	Jan	Pa-
weł	II,	przedziwnie	zjednoczony	z	Panem	Bogiem.	Dla	niego	
modlitwa	była	najważniejsza	każdego	dnia.	Nie	podejmował	
swoich	 obowiązków,	 których	miał	 bardzo	 dużo,	 zanim	 się	
nie	 pomodlił.	Kardynał	Dziwisz	 przypomina,	 że	 za	 sprawą	
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papieskiej	modlitwy	dokonało	się	wiele	cudów.	Ojciec	Święty	
pochylał	się	nad	chorymi	dziećmi,	paralitykami,	niepełnospraw-
nymi,	czynił	znak	krzyża,	modlił	się	i	wielu	z	nich	odzyskiwało	
zdrowie.	Są	na	to	dowody.

Słyszeliście	pewnie	o	koszyczku,	który	 znajdował	 się	na	
klęczniku	Papieża	w	jego	prywatnej	kaplicy.	Jan	Paweł	II	polecił	
wrzucać	tam	kartki	z	prośbami	o	modlitwę,	które	przychodziły	
z	całego	świata	od	ludzi	ufających	w	moc	jego	wstawiennictwa.	
Papież	codziennie	zaglądał	do	koszyczka	i	codziennie	czytał	
te	kartki,	modlił	się	i	przedstawiał	Panu	Bogu	zapisane	na	nich	
prośby.	Były	 sygnały	 świadczące	 o	 tym,	 że	modlitwa	Ojca	
Świętego	pomogła.

3. Uczyć się drogi ku świętości przez naśladowanie 
przykładu

Moi	drodzy,	przypominamy	to	sobie	po	to,	byśmy	wszyscy	
zmobilizowali	się	do	modlitwy,	jaką	praktykował	Jan	Paweł	II.	
Pomóc	nam	mogą	w	tym	wprowadzone	dzisiaj	relikwie,	a	tak-
że	jutrzejsze	ogłoszenie,	że	Jan	Paweł	II	jest	patronem	miasta	
Świdnicy,	stolicy	naszej	diecezji.	To	on	wybrał	 to	miasto	na	
stolicę	biskupią,	dlatego	Świdnica	do	niego	się	przyznaje.	Rada	
Miasta	zagłosowała	i	wybrała	Jana	Pawła	II	patronem	Świdnicy.	
Jutro	wieczorem	nuncjusz	apostolski	oficjalnie	ogłosi	to	w	ka-
tedrze	świdnickiej.	Moi	drodzy,	przez	wprowadzanie	relikwii,	
przez	ogłoszenie	Papieża	patronem	miasta	próbujemy	przybli-
żyć	się	do	jego	świętości,	do	piękna	jego	ducha.	W	dzisiejszym	
schorowanym	świecie,	pełnym	chaosu,	nadużyć	i	korupcji,	jest	
nam	potrzebne	to	trzymanie	się	Jana	Pawła	II	i	przyglądanie	
się	temu,	w	jakim	stylu	on	przeżywał	swoją	więź	z	Bogiem,	
w	jakim	stylu	był	świadkiem	Chrystusa.	

Moi	drodzy,	jest	wiele	elementów	świętości	do	naśladowa-
nia.	Dzisiaj	zwracamy	uwagę	na	modlitwę.	Do	modlitwy	po-
trzebna	jest	nam	cisza.	Wielu	jest	chrześcijan,	którzy	wprawdzie	
chodzą	do	kościoła,	ale	modlitwa	jest	dla	nich	tylko	pewnym	
formalizmem.	Żeby	rozmawiać	z	Bogiem,	trzeba	szukać	chwil	
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spokojnych,	cichych.	Owszem,	wspólne	spotkania	są	ważne,	
celebracja	Eucharystii	i	modlitwa	wspólnotowa	mają	szczególne	
znaczenie.	Potrzebujemy	jednak	także	modlitwy	indywidual-
nej.	Każdy	z	nas	jest	inny,	ma	inną	psychikę,	inne	talenty,	inną	
osobowość	i	dlatego	potrzebuje	też	tej	osobistej	więzi	z	Panem	
Bogiem,	osobistego	trwania	z	Nim.	

Moi	drodzy,	niech	Ojciec	Święty,	który	dzisiaj	na	nowo	staje	
się	 nam	bliski	 przez	 obecność	w	 relikwiach,	 będzie	 dla	 nas	
wszystkich	kimś,	kogo	będziemy	naśladować,	przede	wszyst-
kim	w	modlitwie,	w	codziennej,	osobistej,	ciepłej	rozmowie	
z	Panem	Bogiem.	Powinniśmy	też	naśladować	go	w	jego	wierze,	
bo	wiara	czyni	cuda.	Papież	pamiętał	o	słowach,	które	Maryja	
usłyszała	w	Nazarecie:	 „Dla	Boga	bowiem	nie	ma	nic	 nie-
możliwego”	(Łk	1,37).	Dla	Boga	nie	ma	rzeczy	niemożliwych	
i	tylko	On	potrafi	pisać	prostymi	literami	na	krzywych	liniach	
naszego	 życia.	Dlatego	nasza	modlitwa	ma	być	wypełniona	
wiarą,	przeświadczeniem,	że	Pan	Bóg	wszystko	może	i	daje	to,	
co	jest	nam	potrzebne.	Nie	zawsze	są	to	odpowiedzi	na	nasze	
prośby,	nie	zawsze	zgadza	się	to	z	naszymi	zamiarami.	Jednak	
ludzie	mądrzy,	ludzie	wierzący	ustępują	i	mówią:	Panie	Boże,	
Ty	najlepiej	wiesz,	co	naprawdę	jest	mi	potrzebne.	

Moi	drodzy,	niech	będzie	nam	bliska	postawa	rozmodlonego	
Ojca	Świętego,	którzy	darzył	szacunkiem	każdego	człowieka.	
Dzisiaj	doświadczamy	różnego	rodzaju	podżegania,	buntowa-
nia	jednych	przeciw	drugim,	bolesnego	dzielenia.	Zauważmy,	
gdyby	Telewizja	Trwam	dostała	miejsce	na	cyfrowym	multi-
pleksie,	nie	byłoby	tych	marszów,	które	przetaczają	się	przez	
nasz	 kraj.	 Ponad	 dwa	miliony	 listów	 i	 społeczeństwo	musi	
podrywać	się,	by	w	trudzie	zdobyć	ważne	dobro,	bo	inni	ludzie	
nie	chcą	tego	dobra	przydzielić.	Przed	chwilą,	gdy	wyjeżdżałem	
do	was,	miałem	 telefon,	 że	na	 stronach	 internetowych	 jacyś	
ludzie	zaatakowali	to,	co	będzie	się	działo	jutro	w	Świdnicy.	
Ludzie	z	tej	krzyczącej,	bezbożnej	partii,	która	jest	w	sejmie.	
Musimy	się	przygotować,	że	wielu	nie	będzie	nas	 lubić.	 Im	
bliżej	będziemy	Pana	Boga,	im	bardziej	będziemy	Chrystuso-
wi,	tym	bardziej	będą	nas	nienawidzić.	Nie	chciejmy	jednak	
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podobać	się	ludziom,	lecz	Panu	Bogu,	na	wzór	Jana	Pawła	II.	
Módlmy	się,	by	duch	Papieża	Polaka	żył	w	naszym	Narodzie	
i	byśmy	my	także	potrafili	w	jego	stylu	–	w	postawie	wiary,	
nadziei	i	miłości	–	kształtować	naszą	więź	z	Panem	Bogiem	
i	codzienne	życie.	Amen.

Bł. Jan Paweł II patronem Świdnicy 
Świdnica, 8 maja 2012 r.

Słowo powitania i wprowadzenia do liturgii w czasie uroczystości św. Stanisława,
biskupa i męczennika, patrona diecezji świdnickiej, 
i ogłoszenia bł. Jana Pawła II patronem Świdnicy 

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

„Gaude	Mater	Polonia,	prole	fecunda	nobili”	–	„Raduj	się,	
Matko	Polsko,	szlachetnym	synem	wsławiona”.	Te	dostojne,	
piękne	słowa,	śpiewane	w	świątyniach	i	w	aulach	akademickich,	
liturgia	Kościoła	w	Polsce	odnosi	do	św.	Stanisława,	biskupa	
i	męczennika,	głównego	patrona	Polski,	którego	uroczystość	
dzisiaj	obchodzimy.

Od	2004	r.,	od	czasu,	gdy	bł.	Jan	Paweł	II	ustanowił	diece-
zję	świdnicką,	dzień	8	maja	stał	się	ważny	dla	mieszkańców	
naszej	diecezji,	bowiem	Ojciec	Święty	wybrał	św.	Stanisława	
na	jej	patrona.	Jesteśmy	szczęśliwi,	że	tegorocznej	uroczystości	
św.	Stanisława	w	naszej	katedrze	przewodniczy	Jego	Ekscelen-
cja	Ksiądz	Arcybiskup	Celestino	Migliore,	nuncjusz	apostolski	
w	Polsce.	Jest	to	jego	pierwsza	wizyta	w	Świdnicy	i	w	naszej	
diecezji.	Ekscelencjo,	w	imieniu	zebranego	tu	duchowieństwa	
i	wiernych	 świeckich,	w	 imieniu	 całej	 diecezji	 świdnickiej,	
serdecznie	witam	Waszą	Ekscelencję	w	naszej	pięknej	katedrze.	
W	osobie	Ekscelencji	składamy	hołd	Ojcu	Świętemu	Benedyk-
towi	XVI	i	wyrażamy	nasze	przywiązanie	do	jego	osoby	i	do	
Stolicy	Apostolskiej.
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Jako	pierwszy	biskup	świdnicki	przy	pierwszej	wizycie	Wa-
szej	Ekscelencji	poczuwam	się	do	obowiązku	krótkiego	przed-
stawienia	naszej	wspólnoty	diecezjalnej.	Diecezja	świdnicka	
wraz	 z	 diecezją	 bydgoską	 to	 najmłodsze	diecezje	w	Polsce.	
Istnieją	bowiem	od	25	marca	2004	r.	Nasza	diecezja	liczy	około	
650	tysięcy	wiernych.	Mamy	biskupa	pomocniczego	ks.	Adama	
Bałabucha,	ponad	300	kapłanów,	którzy	posługują	w	188	para-
fiach	tworzących	24	dekanaty.	Przy	Bożym	błogosławieństwie	
i	dzięki	pomocy	dobrych	ludzi	w	ciągu	ośmiu	lat	udało	nam	się	
zorganizować	Kurię	Biskupią,	Wyższe	Seminarium	Duchowne,	
Caritas	Diecezjalną,	Kapitułę	Katedralną,	Radę	Kapłańską,	Ko-
legium	Konsultorów,	Radę	Ekonomiczną,	Radę	Duszpasterską	
i	inne	struktury	administracyjne	i	duszpasterskie.	Obecnie	przy-
stępujemy	do	formowania	Sądu	Kościelnego	oraz	do	tworzenia	
odpowiedniego	do	naszych	potrzeb	Domu	Księży	Emerytów.

Na	terenie	diecezji	w	16	klasztorach	posługuje	101	ojców,	
księży	i	braci	z	7	męskich	zgromadzeń	zakonnych.	W	diecezji	
świdnickiej	pracują	też	w	57	domach	444	siostry	z	24	zgroma-
dzeń	żeńskich.	W	Wyższym	Seminarium	Duchownym	w	Świd-
nicy	mamy	61	 kleryków,	 którzy	 są	 studentami	Papieskiego	
Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu.	W	granicach	diecezji	
znajduje	się	8	kurortów	–	miejscowości	uzdrowiskowych.	

W	diecezji	świdnickiej	mamy	440	placówek	oświatowych,	
w	 tym:	 przedszkola,	 szkoły	 podstawowe,	 gimnazja	 i	 szkoły	
ponadgimnazjalne	–	a	wśród	nich	licea	ogólnokształcące,	tech-
nika,	 szkoły	 zawodowe	 i	 inne.	W	placówkach	 tych	 pracuje	
481	katechetów,	duchownych	i	świeckich.	

Ekscelencjo,	w	 dzisiejszą	 uroczystość	 św.	 Stanisława,	
patrona	naszej	diecezji,	chcemy	Cię	prosić,	abyś	pod	koniec	
naszej	 liturgii	 ogłosił	 decyzję	Stolicy	Apostolskiej,	 potwier-
dzającą,	że	„Błogosławiony	Jan	Paweł	II	jest	Patronem	miasta	
Świdnicy	 przed	Bogiem”.	Decyzja	Kongregacji	 ds.	Kultu	
Bożego	i	Dyscypliny	Sakramentów	nosi	datę	22	lutego	2012	r.	
Z	tego	co	wiemy,	Świdnica	jest	pierwszym	miastem	w	Polsce	
i	w	świecie,	które	otrzymuje	taki	patronat.	Dziękujemy	panu	
prezydentowi	Wojciechowi	Murdzkowi	 i	Radzie	Miasta	 za	
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podjętą	w	czerwcu	ubiegłego	roku	stosowną	uchwałę.	Wyra-
żamy	wdzięczność	Stolicy	Apostolskiej	za	jej	potwierdzenie.	
Cieszymy	się	bardzo,	że	do	św.	Stanisława,	patrona	diecezji,	
zostaje	dołączony	dzisiaj	bł.	Jan	Paweł	II	 jako	patron	Świd-
nicy.	Obydwaj	 niebiescy	mężowie	 byli	 pasterzami	 diecezji	
krakowskiej.	Obydwaj	 głosili	 odważnie,	 chociaż	w	 różnym	
czasie,	że	Jezus	Chrystus	jest	Zbawicielem	świata	i	że	na	Jego	
Ewangelii	należy	budować	ład	moralny	i	społeczny	w	narodach	
i	społeczeństwach.	Przyjmując	dziś	patronat	bł.	Jana	Pawła	II	
nad	Świdnicą,	deklarujemy,	że	naszej	pomyślności	duchowej	
i	doczesnej	nie	upatrujemy	w	propozycjach	bezbożnych	agita-
torów,	ale	w	wierności	zasadom	Dekalogu	i	Ewangelii	Jezusa	
Chrystusa.	 Świdnica,	 jak	 i	 cała	 nasza	Ojczyzna,	 potrzebuje	
duchowego	odrodzenia	w	duchu	wskazań	bł.	 Jana	Pawła	 II.	
Nauka	i	przykład	życia	naszego	nowego	Patrona	pomogą	nam	
w	budowaniu	pomyślnej	przyszłości.	W	środę	20	października	
2004	r.	bł.	Jan	Paweł	II	powiedział	do	nas	podczas	audiencji	
generalnej	na	placu	św.	Piotra:	„Pozdrawiam	moich	rodaków	
z	Polski	i	ze	świata.	Szczególnie	witam	pielgrzymów	z	nowej	
diecezji	świdnickiej	z	ich	pasterzem	biskupem	Ignacym	Decem.	
Życzę	całej	wspólnocie	diecezjalnej	pomyślnego	rozwoju	dla	
dobra	Ludu	Bożego	na	Dolnym	Śląsku”.	Wierzymy,	że	Ojciec	
Święty,	od	dzisiaj	nasz	Patron,	będzie	modlił	się	za	nas	w	niebie,	
aby	to	jego	życzenie	się	wypełniało.

Ekscelencjo,	Czcigodny	Księże	Arcybiskupie,	proszę	po-
zwolić	mi	jeszcze	krótko	powitać	przybyłych	na	naszą	uroczy-
stość	gości.	Witam	bardzo	serdecznie	pasterzy	Kościoła	z	naszej	
dolnośląskiej	metropolii.	Witam	najpierw	 Jego	Ekscelencję	
Księdza	Arcybiskupa	Mariana	Gołębiewskiego,	metropolitę	
wrocławskiego,	i	Jego	Ekscelencję	Księdza	Biskupa	Stefana	Ci-
chego,	biskupa	legnickiego.	Witam	z	wielką	czcią	i	wdzięczno-
ścią	Jego	Eminencję	Księdza	Kardynała	Henryka	Gulbinowicza,	
promotora	naszej	diecezji	i	konsekratora	pierwszego	biskupa	
świdnickiego.	Witam	Jego	Ekscelencję	Księdza	Biskupa	Wło-
dzimierza	Juszczaka	z	Wrocławia	i	Jego	Ekscelencję	Księdza	
Biskupa	Edwarda	Janiaka,	biskupa	pomocniczego	z	Wrocławia.	
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Witam	serdecznie	Jego	Ekscelencję	Księdza	Biskupa	Adama	
Dyczkowskiego,	biskupa	seniora	zielonogórsko-gorzowskiego.	
Witam	serdecznie	Jego	Ekscelencję	Księdza	Biskupa	Adama	
Bałabucha,	biskupa	pomocniczego	naszej	diecezji,	który	dzi-
siaj	obchodzi	czwartą	rocznicę	święceń	biskupich.	Z	tej	okazji	
złożymy	mu	dar	naszej	modlitwy.

Witam	serdecznie	wśród	nas	Jego	Magnificencję	Księdza	
Profesora	Doktora	Habilitowanego	Waldemara	 Irka,	 rektora	
Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu	–	wraz	
z	Księdzem	Prorektorem	Andrzejem	Tomko.

Witam	z	przyjaźnią	 i	wdzięcznością	duchowieństwo	die-
cezjalne	i	zakonne	wszystkich	stopni	i	godności.	Wśród	nich	
szczególnie	 pozdrawiam	Kapitułę	Katedralną,	Kapitułę	Ko-
legiacką	 –	 z	 ich	 prepozytami	 i	 dziekanami	 na	 czele.	Witam	
pracowników	Kurii	Biskupiej	na	czele	z	księdzem	kanclerzem	
–	ks.	dr.	Stanisławem	Chomiakiem,	dzisiejszym	solenizantem.	
Witam	wychowawców	 i	 profesorów	Wyższego	Seminarium	
Diecezji	Świdnickiej	na	czele	z	księdzem	rektorem	dr.	Tade-
uszem	Chlipałą.	Witam	księży	dziekanów,	proboszczów,	wika-
riuszy	i	katechetów.	Witam	serdecznie	obecne	siostry	zakonne.

Przychodzi	czas	na	powitanie	wiernych	świeckich.	Witam	
najpierw	z	szacunkiem	pana	Wojciecha	Murdzka,	prezydenta	
Świdnicy,	pana	Zygmunta	Worsę,	starostę	powiatu	świdnickie-
go,	panią	Teresę	Mazurek,	wójt	Gminy	Świdnica.	Witam	pana	
Marka	Pioruna,	 burmistrza	Dzierżoniowa,	 pana	Bogusława	
Szpytmę,	burmistrza	Kłodzka,	pana	Zbigniewa	Suchytę,	burmi-
strza	Strzegomia.	Witam	Bractwo	św.	Józefa,	Bractwo	Świętego	
Krzyża,	przedstawicieli	Towarzystwa	im.	Anny	Jenke.	Witam	
przedstawicieli	 rzemiosła	 świdnickiego	 i	 dolnośląskiego,	 na	
czele	z	prezesem	Zarządu	Dolnośląskiej	Izby	Rzemieślniczej	–	
panem	Zbigniewem	Ładzińskim.	Witam	działaczy	Katolickiego	
Stowarzyszenia	„Civitas	Christiana”,	na	czele	z	sekretarzem	
generalnym	Rady	Głównej	 tego	 stowarzyszenia	 –	 panem	
Henrykiem	Kochem.	Witam	Kawalera	Zakonu	Rycerskiego	
Grobu	Bożego	w	Jerozolimie,	dyrektora	Wydziału	Programów	
Katolickich	„Polest”	–	pana	Bronisława	Pałysa.
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Witam	poczty	sztandarowe,	przedstawicieli	służb	munduro-
wych:	policji,	wojska,	straży	miejskiej	i	straży	pożarnej.	Witam	
przedstawicieli	kombatantów,	sybiraków,	organizacji	społecz-
nych	i	patriotycznych.	Witam	harcerzy.	Witam	przedstawicieli	
mediów.	Witam	was	wszystkich,	 dotąd	 niewymienionych,	
siostry	i	bracia.

Do	uczestnictwa	w	naszej	świętej	liturgii	zapraszamy	dziś	
z	nieba	przede	wszystkim	św.	Stanisława	i	bł.	Jana	Pawła	II.	
Niech	nasza	modlitwa	wzniesie	się	ku	Bogu	w	Trójcy	Jedynemu.	
Niech	nasi	święci	Patronowie	przyjmą	naszą	wdzięczność	za	
opiekę	nad	nami	i	niech	orędują	u	Boga	w	naszych	potrzebach.	
A	Ciebie,	 Ekscelencjo,	 prosimy	 o	 przewodniczenie	 naszej	
świętej	liturgii,	o	skierowanie	do	nas	pouczenia	pasterskiego	
i	udzielenie	nam	apostolskiego	błogosławieństwa.

Bł. Jan Paweł II pasterzem na drugie 
tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce

Świdnica, 8 maja 2012 r.
Słowo końcowe w czasie uroczystości św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, patrona diecezji świdnickiej, 
i ogłoszenia bł. Jana Pawła II patronem Świdnicy 

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

Nasza	uroczystość	dobiega	końca.	Przed	chwilą	w	hymnie	
„Ciebie,	Boga	wysławiamy”	złożyliśmy	Panu	Bogu	uwielbienie	
i	wyraziliśmy	naszą	wdzięczność	za	dar	św.	Stanisława	i	bł.	Jana	
Pawła	II.	Św.	Stanisław,	biskup	krakowski	i	męczen	nik,	wyty-
czył	Kościołowi	 i	Narodowi	 drogę	 na	 pierwsze	 tysiąclecie	
chrześcijaństwa	w	naszej	Ojczyźnie.	Papież	Pius	XII	napisał	
do	Prymasa	Polski	 i	 polskich	biskupów	w	1953	 r.,	 z	 okazji	
siedemsetlecia	kanonizacji	św.	Stanisława:	„Św.	Stanisław	jest	
chlubą	 i	 ozdobą	Kościoła	w	Polsce,	 bo	 chwałą	męczeństwa	
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uświęcił	początki	chrześcijaństwa	w	Waszym	kraju.	Potrzeba	
Wam	było	takiego	pasterza,	oddającego	swoje	życie	za	owce	
w	obronie	wiary	i	obyczajów	chrześcijańskich,	by	jego	krew	
użyźniła	 zasiane	wśród	Was	 ziarno	Ewangelii”.	Na	 progu	
drugiego	 tysiąclecia	 chrześcijaństwa	w	Polsce	Pan	Bóg	dał	
nam	nowego	pasterza	 –	 bł.	 Jana	Pawła	 II,	 który	wpatrzony	
w	swego	świętego	Poprzednika,	wytyczył	nam	drogę	na	nowe	
tysiąclecie,	pokazując,	jak	żyć	Ewangelią	i	jak	być	świadkiem	
Chrystusa	w	dzisiejszych	czasach.	Miasto	Świdnica	i	cała	die-
cezja	świdnicka	cieszą	się,	że	mamy	niezawodny	drogowskaz	
naszej	wędrówki	w	przyszłość	 –	w	osobach	 św.	Stanisława	
i	bł.	Jana	Pawła	II.	

Wyrażam	 serdeczną	wdzięczność	Księdzu	Nuncjuszowi	
za	 jego	przyjazd	do	Świdnicy,	pierwszy,	ale	–	spodziewamy	
się	–	nie	ostatni.	Niech	Ekscelencja	popatrzy,	jak	piękną	mamy	
katedrę,	którą	można	by	przenieść	do	Rzymu,	gdzie	też	są	takie	
piękne	świątynie.	Proszę	spojrzeć,	jakich	mamy	dobrych	ludzi,	
którzy	są	otwarci	na	wartości	ewangeliczne	 i	chcą	budować	
przyszłość	 na	Bogu,	 na	Dekalogu	 i	Ewangelii.	Ekscelencjo,	
bardzo	dziękujemy	za	sprawowanie	Eucharystii,	za	wygłoszo-
ne	słowo	Boże,	za	ogłoszenie	dekretu	Stolicy	Apostolskiej,	że	
bł.	Jan	Paweł	II	jest	patronem	Świdnicy.

W	 imieniu	 nas	wszystkich	wyrażam	wdzięczność	 Jego	
Eminencji	Księdzu	Kardynałowi,	Księdzu	Arcybiskupowi	Me-
tropolicie	Wrocławskiemu,	Biskupowi	Legnickiemu,	biskupowi	
Włodzimierzowi,	biskupowi	Edwardowi,	biskupowi	Adamowi	
z	Zielonej	Góry	i	naszemu	biskupowi	Adamowi,	który	przed	
czterema	laty,	dokładnie	o	tej	porze,	przyjmował	w	tej	katedrze	
święcenia	biskupie.

Wyrażam	serdeczną	wdzięczność	wszystkim	kapłanom	–	
prezbiterom.	Dziękuję	Jego	Magnificencji	Księdzu	Rektorowi	
Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu.	Dzięku-
ję	Księdzu	Rektorowi	Wyższego	Seminarium	Duchownego	
w	Świdnicy	wraz	 z	 całą	wspólnotą	 seminaryjną.	Dziękuję	
pracownikom	Kurii,	księżom	infułatom,	prałatom,	dziekanom,	
proboszczom,	wikariuszom.	Dziękuję	siostrom	zakonnym.
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Wyrażam	wdzięczność	przedstawicielom	władz	samorzą-
dowych,	 służb	mundurowych,	 organizacjom	kombatanckim	
i	patriotycznym.	Dziękuję	Panu	Prezydentowi,	Pani	Przewod-
niczącej	Rady	Miasta	i	członkom	tejże	Rady.	Dziękuję	Panu	
Staroście	Świdnickiemu,	Pani	Wójt	Gminy	Świdnica,	panom	
burmistrzom	i	osobom	im	towarzyszącym.	Na	ręce	pana	Bo-
gusława	Janasa	składam	podziękowania	połączonym	chórom:	
katedralnemu,	miejskiemu,	 parafii	 świdnickich	 i	 Szczawna-
-Zdroju.	Dziękuję	orkiestrze	i	sygnalistom	myśliwskim.

Dziękuję	wszystkim	wiernym	z	naszego	miasta	i	przybyłym	
do	nas	spoza	Świdnicy.	Dziękuję	wszystkim.

Na	koniec,	w	imieniu	nas	wszystkich,	chciałbym	przekazać	
naszemu	Najdostojniejszemu	Gościowi,	Księdzu	Nuncjuszowi,	
pamiątkowy	portret.	Niech	mu	przypomina	dzisiejszy,	pierw-
szy	pobyt	w	Świdnicy.	Śpiewamy	papieską	pieśń:	„Życzymy,	
życzymy…”.	

Księdza	Arcybiskupa	prosimy	o	końcowe	błogosławieństwo.

Kapłan silny więzią wewnętrzną 
z Chrystusem

Świdnica, 9 maja 2012 r.
Msza św. dla neoprezbiterów  

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Kościół promotorem dialogu

Drodzy	bracia	w	powołaniu	kapłańskim,	na	czele	z	Księ-
dzem	Rektorem.	Dzisiaj	o	godzinie	siódmej	Eucharystii	prze-
wodniczył	nuncjusz	apostolski	ks.	abp	Celestino	Migliore.	We	
Mszy	Świętej	wzięła	udział	cała	wspólnota	seminaryjna,	łącznie	
z	diakonami,	którzy	wkrótce	dołączą	do	nas	na	niwie	Pańskiej.	
Ksiądz	Arcybiskup	w	swojej	homilii	odniósł	się	do	pierwsze-
go	 czytania,	mówiącego	 o	Kościele	 apostolskim,	w	którym	
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pojawiały	 się	 pewne	 spory.	 Jedną	 stroną	 tych	 sporów	 byli	
chrześcijanie	wywodzący	się	z	judaizmu,	a	drugą	–	chrześci-
janie,	którzy	przed	przyjęciem	nauki	Chrystusa	byli	poganami.	
Apostoł	Paweł,	który	nieco	później	niż	pozostali	Apostołowie	
otrzymał	powołanie	pod	Damaszkiem,	wraz	z	Barnabą	prze-
bywał	głównie	wśród	pogan.	Zadaniem	Pawła	było	bowiem	
głosić	Ewangelię	wśród	pogan.	Był	 jednak	na	 tyle	 pokorny	
i	taktowny,	że	przybył	do	Jerozolimy,	aby	zobaczyć	się	z	tymi	
pierwszymi	Apostołami,	którzy	Jezusa	znali	osobiście,	słuchali	
Jego	 nauk,	 oglądali	 Jego	 cuda	 i	 byli	 świadkami	 Jego	Męki	
i	Zmartwychwstania.	Chciał	zasięgnąć	ich	rady.	W	Jerozolimie	
podjęta	została	dyskusja,	bardzo	rzeczowa,	autentyczna,	bo	ten	
młody	Kościół	 umiał	 prowadzić	 dialog	wewnętrzny.	Ksiądz	
Arcybiskup	nawiązał	do	współczesności	i	zauważył,	że	dzisiaj	
w	Kościele	również	jest	prowadzony	dialog	i	potrzeba,	by	też	
był	on	elegancki,	pełen	kultury,	podejmowany	w	duchu	pokory	
i	życzliwości.	W	dialogu	zawsze	musi	być	chęć	zrozumienia	
rozmówcy.	 Jeśli	głosi	on	 jakieś	 inne	 tezy,	wyraża	odmienne	
przekonania,	trzeba	spróbować	wniknąć	w	jego	racje.	W	Ko-
ściele	zawsze	potrzebny	jest	ewangeliczny	dialog.	Pojawiają	
się	różne	problemy,	a	my	sami	miewamy	pewne	osobiste,	może	
subiektywne	przekonania,	dlatego	potrzebna	jest	wymiana	po-
glądów	i	właściwe	naświetlenie	spornych	kwestii.	Umiejętność	
prowadzenia	dialogu	jest	cenną	sztuką.

Wątek	poruszony	w	homilii	mszalnej	 był	 kontynuowany	
w	 czasie	 śniadania.	 Po	 spożyciu	 posiłku	 księża	 przełożeni	
i	klerycy	postawili	Nuncjuszowi	kilka	pytań	i	było	to	piękne	
dopowiedzenie	do	homilii.	Ksiądz	Arcybiskup	wskazał	mia-
nowicie	na	potrzebę	radości	przeżywania	kapłaństwa.	Dialog	
w	Kościele	powinien	się	toczyć	w	klimacie	radości,	w	klimacie	
paschalnym.	To	bardzo	ważne.

Nuncjusz	zauważył	też,	jak	wielką	pomocą	w	przeżywaniu	
kapłaństwa,	więzi	z	Bogiem	i	z	ludźmi	jest	wspólnota	prezbite-
rów.	Nasza	obecność	na	spotkaniach	rokowych	czy	rekolekcyj-
nych	jest	bardzo	pożądana,	bo	gdy	w	naszym	życiu	pojawiają	
się	jakieś	problemy,	nawet	osobiste,	 łatwiej	rozwiązać	je	we	
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wspólnocie.	Można	powiedzieć,	że	wspólnota	kapłańska	jest	
jakby	zabezpieczeniem	nas	jako	kapłanów.	Dlatego	pamiętajmy	
–	a	wy	macie	przed	sobą	całe	kapłaństwo	–	żeby	zawsze	chętnie	
gromadzić	się	na	kapłańskich	spotkaniach,	które	warto	i	trzeba	
organizować	każdego	roku.	Nie	można	też	omijać	rekolekcji	ka-
płańskich	czy	ogólnoseminaryjnych	kapłańskich	pielgrzymek,	
bo	to	są	ważne	elementy	właściwego	przeżywania	kapłaństwa.

2. Jedność z Chrystusem drogą duchowego wzrostu

Drodzy	 bracia,	wątek	 związany	 z	 pierwszym	 czytaniem	
uzupełnia	dzisiejsza	Ewangelia,	która	podpowiada,	że	pomocą	
w	przeżywaniu	kapłaństwa	może	być	dla	nas	wewnętrzna	więź	
z	Chrystusem:	 „Ja	 jestem	prawdziwym	krzewem	winnym,	
a	Ojciec	mój	jest	tym,	który	uprawia	[…]	Ja	jestem	krzewem	
winnym,	wy	–	latoroślami”	(J	15,1.5).	Mówiąc	to,	Jezus	patrzył	
być	może	na	rozwijającą	się	przyrodę	i	widział	na	drzewach	
świeże	gałązki	z	zielonymi	listkami,	a	może	także	gałązki	su-
che,	które	są	na	drzewie,	ale	nie	owocują,	są	jakby	martwe.	Ten	
obraz	Pan	Jezus	wykorzystał,	żeby	przedstawić	prawdę	o	po-
trzebie	naszego	trwania	w	Nim	jako	winnym	krzewie.	Takimi	
gałązkami	są	nasi	wierni,	ale	także	my	sami,	którzy	mamy	być	
pierwszymi	słuchaczami	Słowa,	które	głosimy,	i	pierwszymi	
odbiorcami	tego	wszystkiego,	co	Bóg	czyni	przez	nasze	ręce.

Trzeba	się	zastanowić,	jakimi	jesteśmy	gałązkami:	czy	tymi	
ze	świeżymi	liśćmi,	czy	może	gałązkami	uschłymi.	Zobaczcie,	
wielu	mamy	chrześcijan,	którzy	choć	ochrzczeni,	luźno	tylko	są	
związani	z	Kościołem,	z	Eucharystią,	z	sakramentem	pokuty.	
Formalnie	należą	do	Kościoła,	ale	są	jak	te	uschłe	gałązki	–	
w	jakiś	sposób	jeszcze	obecne	na	drzewie,	materialnie	z	nim	
złączone,	ale	nie	owocują,	są	obumarłe.	Mamy	takich	obumar-
łych	chrześcijan	–	członków	Kościoła,	którzy	przez	chrzest	są	
z	nim	złączeni,	ale	nie	przynoszą	owocu,	nie	ma	w	nich	życia	
wewnętrznego.	Tymczasem	Chrystus	nawołuje:	„Wytrwajcie	
we	Mnie,	a	Ja	[będę	trwał]	w	was.	Podobnie	jak	latorośl	nie	
może	przynosić	owocu	sama	z	siebie	–	o	ile	nie	trwa	w	winnym	
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krzewie	–	tak	samo	i	wy,	jeżeli	we	Mnie	trwać	nie	będziecie”	
(J	15,4).	W	naszym	życiu	i	posłudze	kapłańskiej	powinno	za-
leżeć	nam	na	Chrystusie	i	na	tym,	by	trwać	w	jedności	z	Nim,	
rozmawiać	z	Nim,	adorować	Go,	czytać	Pismo	Święte,	mieć	
kontakt	 z	Bożym	 słowem.	Powinniśmy	 też	 prowadzić	 kręgi	
biblijne,	uczyć	ludzi	modlitwy	i	przede	wszystkim	sami	się	mo-
dlić.	Potrzebna	jest	modlitwa	wspólnotowa,	bo	we	wspólnocie	
jedni	od	drugich	uczymy	się	rozmawiania	z	Panem	Bogiem.	
Nawet	my,	kapłani,	uczymy	się	od	świeckich	takiej	modlitwy.	
Pamiętajmy	jednak	także	o	osobistych	rozmowach	z	Bogiem,	
sam	na	sam.	Ponieważ	każdy	z	nas	jest	inny,	potrzebuje	innej	
intymności,	innej	więzi	z	Bogiem,	potrzebuje	tych	chwil	samot-
nych,	które	przeżywa	się	w	ciszy.	To	właśnie	jest	wspomniane	
trwanie	w	Chrystusie.	Jak	latorośl	przynosi	owoc	nie	sama	z	sie-
bie,	ale	dlatego,	że	trwa	w	winnym	krzewie,	tak	i	my	możemy	
przynosić	owoc,	jeżeli	trwamy	w	Chrystusie.	Dlatego,	drodzy	
bracia,	zapamiętajcie,	że	w	kapłaństwie,	które	rozpoczynacie,	
ważne	 jest	 ciągłe	 powracanie	 do	modlitwy	 i	 do	pogłębiania	
codziennej	więzi	z	Chrystusem,	by	wasze	kapłańskie	gałązki	
były	zielone,	owocujące.	„Beze	Mnie	nic	nie	możecie	uczynić”	
(J	15,5)	–	przestrzega	Pan	Jezus.	

Pamiętajmy,	że	cała	moc	jest	nie	z	nas,	ale	z	Boga.	Apostoł	
Paweł	w	Drugim	Liście	do	Koryntian	napisał,	że	skarb	nosimy	
w	naczyniach	glinianych,	abyśmy	wiedzieli,	że	moc	płynie	od	
Boga,	a	nie	od	nas	(por.	2	Kor	4,7),	i	byśmy	przypadkiem	nie	
zasłaniali	 sobą	Chrystusa.	Cieszmy	 się	 tym	 skarbem,	 który	
niesiemy	i	z	tego	skarbu	sami	nabierajmy	mocy	do	owocowa-
nia.	Amen.
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Posłani do świata w mocy Ducha Świętego
Kudowa-Zdrój, 9 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

1. Znaczenie słowa Bożego głoszonego podczas liturgii

Gdy	przychodzimy	do	świątyni	i	uczestniczymy	w	Eucha-
rystii,	to	w	pierwszej	jej	części	słuchamy	Bożego	słowa.	Jest	
to	 bardzo	ważne	 słowo,	 pochodzące	od	Pana	Boga	–	 słowo	
zawsze	prawdziwe,	zawsze	aktualne,	słowo,	które	niesie	nam	
wyzwolenie.	Pan	Jezus	powiedział:	„Poznacie	prawdę,	a	prawda	
was	wyzwoli”	(J	8,32).	W	słowie	Bożym	zawsze	jest	prawda,	
czego	nie	można	powiedzieć	o	słowie	ludzkim.	Ludzkie	słowa	
czasem	kłamią	i	tego	kłamstwa	doświadczamy	na	co	dzień.	Gdy	
kłamstwo	dotyczy	nas,	czujemy	się	zranieni,	poniżeni,	mamy	
świadomość,	że	ktoś	chciał	nas	oszukać,	poniżyć.

Słuchanie	Pana	Boga	jest	bardzo	ważne	w	naszym	życiu,	
zarówno	wtedy,	gdy	słowo	Boże	jest	uroczyście	głoszone	na	
przykład	 podczas	 liturgii,	 jak	 i	wówczas	 gdy	 podejmujemy	
prywatną	lekturę	Pisma	Świętego.	Gdy	jesteśmy	na	Eucharystii,	
mamy	obowiązek	przyjąć	to	słowo	Boże,	które	jest	do	nas	skie-
rowane.	Zanim	przyjmiemy	z	ołtarza	pokarm	eucharystyczny,	
Chleb	Pański,	najpierw	powinniśmy	bardzo	ochoczo	i	z	wiel-
ką	radością	przyjąć	pokarm	dla	naszych	umysłów	–	pokarm	
Bożego	słowa,	które	jest	prawdą.	Prawda	jest	najzdrowszym	
pokarmem	dla	naszego	umysłu.

2. Owoce Pięćdziesiątnicy

Po	tym	krótkim	przypomnieniu	możemy	powrócić	do	słowa	
Bożego,	które	przed	chwilą	zostało	tutaj	ogłoszone.	W	pierw-
szym	czytaniu	usłyszeliśmy	fragment	Dziejów	Apostolskich.	
Przypomnijmy,	że	Dzieje	Apostolskie	są	umieszczone	w	Pi-
śmie	Świętym	Nowego	Testamentu	po	Ewangeliach	i	czasem	
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nazywamy	je	pierwszą	historią	Kościoła.	Św.	Łukasz	pod	na-
tchnieniem	Ducha	Świętego	opisuje	tutaj,	jak	działał	pierwotny	
Kościół.	Przeczytany	dzisiaj	fragment	przypomina	nam,	że	po	
Zmartwychwstaniu	Pan	Jezus	ukazywał	się	przez	czterdzieści	
dni.	 Jako	Zmartwychwstały	 pokazał	 się	 uczniom	 jedenaście	
razy	i	podczas	ostatniego	z	tych	spotkań	powiedział	im,	żeby	
nie	odchodzili	z	Jerozolimy,	bo	otrzymają	dar	Ducha	Świętego.	
Pan	Jezus	obiecał:	„Słyszeliście	[…]	Jan	chrzcił	wodą,	ale	wy	
wkrótce	zostaniecie	ochrzczeni	Duchem	Świętym”	(Dz	1,4-5).	
A	dalej	dodał:	„gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	
Jego	moc	i	będziecie	moimi	świadkami	w	Jerozolimie	i	w	całej	
Judei,	i	w	Samarii,	i	aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).	Przyjęcie	
Ducha	Świętego	jest	zatem	dopełnieniem	sakramentu	chrztu	
świętego.	Duch	Święty	daje	moc,	by	stać	się	świadkiem	Chry-
stusa.	I	tak	się	stało	podczas	tego	pierwszego	bierzmowania,	
które	zapowiedział	Pan	Jezus.	Pięćdziesiątego	dnia	po	Zmar-
twychwstaniu	miało	miejsce	Zesłanie	Ducha	Świętego,	które	
przeobraziło	 ten	młody	Kościół	 i	wystraszonych	Apostołów,	
którzy	nawet	 spotykając	 się	 z	 Jezusem	Zmartwychwstałym,	
mieli	wątpliwości.	Dopiero	gdy	zstąpił	Duch	Święty,	wszystko	
się	wyjaśniło	i	Apostołowie	zrozumieli,	kim	był	Jezus	i	czego	
dokonał.	I	z	prawdą	na	ustach	o	Chrystusie,	który	przyszedł	
z	nieba,	oddał	życie	za	ludzi	i	zmartwychwstał,	poszli	w	świat.	
Nie	mieli	wykształcenia,	byli	ludźmi	prostymi,	nie	mieli	jakichś	
nadzwyczajnych	środków,	ale	poszli	ze	słowem	prawdy	do	ludzi	
i	 pozyskiwali	 dla	Chrystusa	wyznawców.	W	dzień	Zesłania	
Ducha	Świętego	ten	młody	apostolski	Kościół	rozpoczął	działal-
ność	i	objawił	się	światu.	Zesłanie	Ducha	Świętego	przyniosło	
zatem	wspaniały	skutek.

3. Duch Święty pomaga zakorzeniać życie na gruncie 
wartości ewangelicznych

Droga	młodzieży,	coś	podobnego	ma	się	stać	dzisiaj	w	wa-
szym	życiu.	Oto	za	chwilę	ponowi	się	Zesłanie	Ducha	Świętego	
w	stosunku	do	nas.	Zostanie	dopełnione	to,	co	się	zaczęło	na	
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chrzcie	świętym.	Duch	Święty	zstąpi,	żeby	wzmocnić	waszego	
ducha.	Wszyscy	bowiem	mamy	ducha,	który	poznaje,	myśli,	
wierzy,	kocha,	jest	wolny,	który	pragnie	szczęścia.	Nie	pragnie	
szczęścia	nasz	włos,	nie	wierzy	nasze	ucho	czy	nasze	oko,	tylko	
wierzy,	kocha	i	ma	nadzieję	nasz	duch.	Wiemy	jednak,	że	ten	
nasz	duch	jest	ograniczony	i	potrzebuje	wsparcia.	Duch	Święty,	
przychodząc	do	nas,	wspiera	naszego	ducha	w	sferze	poznaw-
czej,	żebyśmy	byli	bliżej	prawdy,	za	prawdą	tęsknili	i	prawdę	
odkrywali,	prawdę	głosili,	prawdy	się	domagali	i	prawdy	bronili.	 
To	Duch	Święty	wyzwala	w	nas	takie	nastawienie.	Ale	Duch	
Święty	wzmacnia	nie	tylko	naszą	władzę	poznawczą,	duchową,	
dzięki	której	lepiej	rozumiemy	sens	życia	i	wiemy,	po	co	żyje-
my.	Jest	także	sfera	serca,	sfera	wolitywna,	związana	z	dążeniem	
do	dobra.	Czasem	dobro	rozpoznajemy	i	chcemy	je	zdobyć,	
ale	gdy	pojawia	się	przeszkoda,	zniechęcamy	się	i	rezygnuje-
my.	Mając	wsparcie	Ducha	Świętego,	nie	 rezygnujemy,	gdy	
pojawiają	się	trudności,	lecz	idziemy	do	przodu,	pokonujemy	
przeszkody	i	podejmujemy	wysiłek,	żeby	to	rozpoznane	dobro	
zdobyć.	Dobro	bowiem	nas	uszczęśliwia.	Źródłem	prawdziwe-
go	szczęścia	nie	jest	materia,	nie	są	też	rzeczy	tego	świata,	ale	
wartości	duchowe,	takie	jak	prawda,	dobro,	piękno	i	miłość.	
To	są	wartości	 szczęściorodne.	Wiemy	z	doświadczenia,	 jak	
czasem	 trudno	nam	zdobywać	 te	wartości,	 dlatego	 jest	 nam	
potrzebne	wsparcie	Ducha	Świętego.	Duch	Święty	przychodzi	
zatem,	aby	wzmacniać	naszego	ducha,	który	jest	w	ciele,	przez	
ciało	się	wyraża,	przez	ciało	działa	i	przez	ciało	się	doskonali.

Przypomnieliśmy	sobie,	po	co	jest	bierzmowanie,	zesłanie	
Ducha	Świętego.	Dodajmy	 jeszcze,	 że	 ono	 jest	 szczególnie	
potrzebne	w	wieku,	w	którym	właśnie	jesteście.	Jest	potrzebne,	
bo	może	stało	się	z	wami	to,	o	czym	mówił	Pan	Jezus	w	Ewan-
gelii,	i	na	drzewie	waszego	życia	są	uschłe	gałązki.	Pan	Jezus	
mówi	nam	dzisiaj:	 „Wytrwajcie	we	Mnie,	 a	 Ja	 [będę	 trwał]	
w	was	[…]	Ja	jestem	krzewem	winnym,	wy	–	latoroślami.	Kto	
trwa	we	Mnie,	a	Ja	w	nim,	ten	przynosi	owoc	obfity,	ponieważ	
beze	Mnie	 nic	 nie	możecie	 uczynić”	 (J	 15,4.5).	Być	może	
wypowiadając	te	słowa,	Pan	Jezus	spoglądał	na	jakieś	drzewo	
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i	pokazywał	Apostołom,	że	są	na	nim	gałązki	zielone,	ale	są	
także	gałązki	suche,	które	nie	przynoszą	owoców,	ponieważ	
nie	czerpią	soku	z	tego	krzewu.	Natomiast	te,	które	są	zielone,	
które	żyją,	przynoszą	owoc,	bo	czerpią	soki	z	winnego	krzewu.	
Krzewem	jest	Kościół,	a	jego	życiodajnym	rdzeniem	jest	Pan	
Jezus.	Ci	ludzie,	którzy	są	z	Nim	złączeni	przez	modlitwę,	przez	
trwanie	z	Nim,	przez	miłość	do	Niego,	to	są	te	gałązki	żywe,	
kwitnące,	zielone.	A	ci	ludzie,	którzy	choć	ochrzczeni,	potem	
przestali	myśleć	o	Panu	Bogu,	przestali	chodzić	na	spotkania	
z	Jezusem	Zmartwychwstałym,	czyli	zrezygnowali	z	Euchary-
stii	i	wybierają	w	niedzielę	rajdy,	zakupy,	wędkowanie	czy	coś	
innego,	to	są	te	suche	gałązki	na	drzewie	Kościoła.	Pan	Jezus	
przypomina,	że	te	suche	gałązki	ogrodnik	obcina.	Znamy	ten	
zabieg.	Co	pewien	czas,	zwłaszcza	na	wiosnę	i	jesienią,	spraw-
dza	się	drzewa	i	suche	gałązki	się	usuwa,	aby	nie	przeszkadzały	
tym	zdrowym,	kwitnącym,	żywym.

Droga	młodzieży,	być	może	po	chrzcie	świętym,	przez	który	
wchodzimy	do	wspólnoty	Kościoła,	w	waszym	młodym	życiu	
zagubiliście	 potrzebę	modlitwy	 czy	potrzebę	 uczestniczenia	
w	Eucharystii.	Być	może	wydaje	się	wam,	że	 te	sprawy	nie	
mają	większego	znaczenia	w	waszym	życiu	 i	dlatego	nie	są	
przez	was	tak	bardzo	kochane.	Być	może	podejmujecie	praktyki	
religijne	tylko	dlatego,	że	nakłaniają	was	do	tego	wasi	rodzice.	
To	oznaczałoby,	że	ta	gałązka	Kościoła,	którą	jesteście,	zaczyna	
usychać.	Przystępujecie	więc	dzisiaj	do	sakramentu	bierzmowa-
nia,	żeby	duchowo	się	zazielenić,	żeby	ponownie	połączyć	się	
z	Panem	Jezusem	–	winnym	krzewem	i	ożywić	życie	duchowe	
i	przyjaźń	z	Panem	Bogiem.

Z	Panem	Bogiem	jesteśmy	w	podwójnej	relacji.	Kiedy	się	
modlimy,	wchodzimy	jakby	po	drabinie	do	Pana	Boga.	Modli-
twa	bowiem	–	jak	mówi	jedna	z	definicji	–	jest	wzniesieniem	
naszego	ducha	ku	Panu	Bogu,	rozmową,	przebywaniem	z	Bo-
giem.	Jest	też	droga,	która	prowadzi	od	Pana	Boga	do	nas	–	to	
drabina,	po	której	Pan	Bóg	schodzi	do	nas,	do	istot,	w	których	
złożył	swoje	podobieństwo.	Tą	drogą	Pana	Boga	do	nas	są	sa-
kramenty	święte:	Eucharystia,	sakrament	pokuty,	a	wcześniej	
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chrzest	święty,	bierzmowanie.	Poprzez	sakramenty	święte	Pan	
Bóg	 schodzi	 do	 nas	 z	miłością,	 z	 darami	Ducha	Świętego,	
z	 pomocą	 duchową,	 którą	 nazywamy	 łaską	Bożą.	 Pan	Bóg	
przychodzi	do	nas,	którzy	tutaj,	na	ziemi,	mamy	kłopoty	i	cza-
sem	usychamy	w	miłości,	w	wierze,	w	nadziei.	Obie	drabiny	
są	nam	potrzebne.	Z	jednej	strony	mamy	wspinać	się	w	górę	
przez	modlitwę,	czyli	rozmowę	z	Bogiem,	a	z	drugiej	strony	
przyjmować	te	dary	duchowe,	których	Pan	Bóg	nigdy	nam	nie	
żałuje.	Najczęstszą	formą	przychodzenia	tych	darów	Bożych	
do	nas	jest	Eucharystia.	W	czasie	coniedzielnej	Mszy	Świętej	
na	nowo	wszczepiamy	się	w	Pana	Jezusa,	odżywa	nasza	więź	
z	Bogiem	i	umacnia	się	nasze	trwanie	w	Jezusie.	„Kto	trwa	we	
Mnie…	–	jeszcze	raz	powtórzmy	słowa	Pana	Jezusa	–	…a	Ja	
w	nim,	ten	przynosi	owoc	obfity,	ponieważ	beze	Mnie	nic	nie	
możecie	uczynić”	(J	15,5).

4. Zło jako skutek bierności ludzi zdolnych 
do czynienia dobra

Droga	młodzieży,	 uwierzcie,	 że	 bez	 Jezusa,	 bez	Ducha	
Świętego,	którego	On	daje,	nie	będziecie	mogli	być	dobrzy,	
mądrzy,	oddani	całkowicie	dla	drugich	–	„Beze	Mnie	nic	nie	
możecie	 uczynić”	 (J	 15,5).	Gdy	dzisiaj	macie	 otworzyć	 się	
na	dary	Ducha	Świętego,	modlimy	 się	 za	was,	 żebyście	nie	
potraktowali	tego	wydarzenia	jako	czegoś,	co	trzeba	zaliczyć,	
żeby	potem	iść	dalej	w	życiu	 religijnym.	Potraktujcie	swoje	
bierzmowanie	 jako	wielką	 szansę	 i	wielki	 dar	 Pana	Boga,	
żeby	 duchowo	 się	 odrodzić.	Chodzi	 o	 to,	 żebyście	 bardziej	
pokochali	Pana	Jezusa	i	by	stał	się	On	dla	was	najważniejszy,	
by	był	pierwszym	ze	wszystkich	przewodników,	pierwszym	
z	nauczycieli,	pierwszym	z	mistrzów.	Modlimy	się,	byście	pod	
wpływem	Ducha	Świętego	wynieśli	stąd	przeświadczenie,	że	
Pan	Jezus	jest	waszym	najlepszym	przyjacielem.	Konsekwencją	
tej	pewności	będzie	to,	że	nie	dacie	się	nikomu	zbałamucić	i	nie	
porzucicie	wiary	w	Chrystusa,	by	przejść	do	 jakichś	 innych	
przekonań.
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Potrzeba,	 byśmy	 byli	 z	Chrystusem	 i	Chrystusa	 bronili.	
Ostatnio	 coraz	więcej	 jest	 ataków	na	Kościół.	W	Świdnicy	
mieliśmy	teraz	kilka	ważnych	religijnych	wydarzeń	i	wielu	to	
się	nie	podobało.	Dlatego	zaczęli	pisać	na	stronach	interneto-
wych	jakieś	okropne	rzeczy	o	tym,	co	święte,	piękne	i	ludziom	
potrzebne.	To	znak,	że	są	też	ludzie	zepsuci,	którzy	nie	słuchają	
Ducha	Świętego,	tylko	diabła,	złego	ducha.	

My	natomiast,	jako	świadkowie	Pana	Jezusa,	mamy	dawać	
świadectwo.	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	
moc	i	będziecie	Moimi	świadkami”	(Dz	1,8)	–	to	słowa	skie-
rowane	do	was,	którzy	dzisiaj	otrzymujecie	Ducha	Świętego.	
Waszym	zadaniem	będzie	 bronić	 prawdy	 i	 pisać	 tam,	 gdzie	
trzeba,	 że	 nie	 zgadzacie	 się	 z	 kłamstwami	 i	 pomówieniami.	
Świadek	musi	 protestować	 przeciwko	 złu,	 a	 nie	 powtarzać,	
że	 to	go	nie	obchodzi.	Nasza	bierność	powoduje,	 że	 zło	 się	
rozrasta.	Bierność	ludzi	dobrych	często	jest	dzisiaj	przyczyną	
tego,	że	zło	się	rozrasta	i	niszczy	ludzi.	Nie	można	być	biernym	
wyznawcą	Pana	Jezusa.	Trzeba	być	czynnym	świadkiem,	ciągle	
ożywianym	mocą	Ducha	Świętego.

Droga	młodzieży,	otwórzcie	się	na	dary	Ducha	Świętego,	
a	my	–	kapłani,	rodzice,	zaproszeni	goście	–	jako	świadkowie	
tego	wydarzenia,	będziemy	prosić	Pana	Jezusa,	żeby	te	dary	
Ducha	 Świętego	 przemieniły	was	w	młodzież	mądrzejszą	
i	lepszą.	Amen.

Nieść miłość – zadanie na całe życie
Wałbrzych, 10 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Świętej Rodziny

1. Trwać w miłości Bożej

Otrzymujemy	 dzisiaj	 bardzo	 piękne	wezwanie	 od	 Pana	
Jezusa:	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej”	(J	15,9).	To	wezwanie	
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jest	skierowane	do	nas	wszystkich,	bo	wszyscy	powinniśmy	
trwać	w	miłości	Chrystusa	i	dzięki	temu	się	radować	i	doznawać	
szczęścia.	Tylko	prawdziwa	miłość	uszczęśliwia	i	tylko	praw-
dziwa	miłość	napełnia	nas	radością.	Podkreślmy	raz	jeszcze	–	
miłość	prawdziwa.	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”.	Zwróćmy	
uwagę,	że	Pan	Jezus	nie	mówi:	„Wytrwajcie	w	miłości	waszej,	
w	swojej”,	lecz	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”.	Jaka	jest	Jego	
miłość?	Jezus	wyjaśnia:	„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	
was	umiłowałem”	(J	15,9)	–	Syn	Boży	umiłował	nas	taką	mi-
łością,	jaką	Ojciec	miłuje	Syna.	Szczytem	miłości	Pana	Jezusa	
do	ludzi	było	oddanie	życia	na	drzewie	krzyża,	byśmy	mieli	
przebaczone	grzechy.	Człowiek	sam	popełnia	grzechy	i	niekiedy	
sam	chciałby	się	z	nich	wyzwolić,	ale	nie	ma	takiej	mocy,	żeby	
mógł	zmyć	swoje	grzechy.	Pan	Bóg	bowiem	zarezerwował	sobie	
odpuszczanie	grzechów.	Aby	grzechy	mogły	być	odpuszczo-
ne,	trzeba	stanąć	przed	Bogiem	i	przypomnieć	sobie,	że	Jezus	
Chrystus,	umierając	za	nas	na	krzyżu,	zniszczył	nasze	grzechy.	
Ten,	kto	wierzy	w	Syna	Bożego,	w	Jego	zbawczą	śmierć,	w	Jego	
życie	w	Kościele,	ten	może	dostąpić	odpuszczenia	grzechów.

„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!	Jeśli	będziecie	zachowywać	
moje	przykazania,	będziecie	trwać	w	miłości	mojej”	(J	15,9-10)	 
–	piękne	wezwanie.	Droga	młodzieży,	dzisiaj	Pan	Jezus	w	szcze-
gólny	 sposób	 adresuje	 do	was	 to	wezwanie.	Zapamiętajcie	
sobie	na	całe	życie	ten	dzisiejszy	dzień	przyjęcia	daru	Ducha	
Świętego	i	to	wezwanie	Pana	Jezusa	kierowane	do	was	w	dzień	
przyjęcia	 sakramentu	bierzmowania.	 „Wytrwajcie	w	miłości	
mojej!”.	To	jest	tylko	jeden	dzień	w	życiu,	bowiem	sakrament	
bierzmowania	przyjmujemy	tylko	raz	w	życiu	–	podobnie	jak	
sakrament	chrztu	i	sakrament	kapłaństwa.	Te	trzy	sakramenty	
wyciskają	w	nas	pieczęć,	której	nikt	nie	może	zetrzeć.	Nawet	
sam	człowiek	nie	może	zetrzeć	tej	pieczęci.	Nawet	ci,	którzy	
wypisują	się	z	Kościoła	i	przychodzą	do	proboszcza	z	prośbą:	
„Proszę	mnie	wykreślić	z	ksiąg	metrykalnych,	chrzcielnych,	
bo	ja	z	Kościoła	występuję	i	nie	chcę,	żeby	był	zapis	mojego	
chrztu”,	nie	mogą	odwołać	tego,	co	się	w	nich	stało	dzięki	mocy	
Bożej.	Kochana	młodzieży,	zapiszcie	w	swojej	pamięci	dzień	
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10	maja	2012	 r.	 jako	dzień	przyjęcia	daru	Ducha	Świętego,	
dzień	połączony	z	wezwaniem	Pana	Jezusa	na	całe	wasze	życie:	
„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”.	I	z	Jego	zapewnieniem:	„Jeśli	
będziecie	zachowywać	moje	przykazania,	będziecie	trwać	w	mi-
łości	mojej”	(J	15,10).	Miłość	do	Pana	Jezusa	polega	bowiem	
na	zachowywaniu	Bożych	przykazań.

2. Dom rodzinny środowiskiem uczenia się miłości

Gdzie	uczymy	się	miłości?	Najpierw	uczymy	się	jej	w	rodzi-
nie.	W	dobrej	rodzinie	uczymy	się	miłości,	uczymy	się	kochać,	
uczymy	się	mówić	prawdę	 i	wierzyć.	Rodzina	 jest	pierwszą	
kolebką	 życia	 i	 pierwszą	 szkołą	wychowania.	Moi	 drodzy,	
bolejemy	nad	tym,	że	niektóre	nasze	rodziny	są	chwiejne.	Mar-
twimy	się	też	tym,	że	na	ogół	są	one	małodzietne.	Słyszeliście	
pewnie,	 że	 pod	względem	dzietności	 rodzin	Polska	 zajmuje	
jedno	z	ostatnich	miejsc	w	świecie.	Na	liście	dwustu	dwudzie-
stu	czterech	państw	jesteśmy	gdzieś	na	dwieście	dwunastym	
miejscu!	Na	szarym	końcu.	Mądrzy	ludzie	przestrzegają	nas	
przed	katastrofą	demograficzną.	Podniesienie	wieku	emerytal-
nego	do	67	lat	nie	zapobiegnie	tej	katastrofie.	To	tylko	doraźne	
rozwiązanie,	a	nie	właściwe,	które	przyniosłoby	trwały	skutek	
na	przyszłe	dziesięciolecia.

Wracając	do	 rodziny,	 jest	ona	naszą	pierwszą	wspólnotą,	
w	której	 przychodzimy	na	 świat	 i	 która	 zakłada	 fundament	
pod	nasze	życie.	Powtórzmy,	w	rodzinie	uczymy	się	wierzyć	
i	uczymy	się	miłować.	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9).

Moi	drodzy,	gdy	w	naszych	rodzinach	ta	miłość	jest	żywa	
i	kwitnąca,	jesteśmy	szczęśliwi	i	radośni.	Powiedzieliśmy	so-
bie	przed	chwilą,	że	tylko	miłość	jest	źródłem	naszej	radości	
i	naszego	szczęścia.	Słowo	‘miłość’	najpierw	kojarzy	się	nam	
z	mamą.	Tu,	na	ziemi,	to	mama	słowu	’miłość’	nadaje	najpełniej-
szą	treść.	Jest	wiele	pięknych	piosenek	wychwalających	miłość	
matki	 do	 swoich	 dzieci.	To	miłość	 jedyna,	 niepowtarzalna,	
która	nie	ma	sobie	równych.	Z	czasem	przychodzą	inne	osoby,	
które	 darzą	 nas	miłością.	Czasem	 jest	 to	miłość	 zdradliwa,	
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która	przemija,	ustaje,	zanika	–	i	to	jest	znak,	że	ta	miłość	była	
niedojrzała,	z	pewnością	nieprawdziwa.

Nie	wiem,	 czy	 znacie	 nowelkę	 Jerzego	Zalewskiego	 pt.	
Koniec ucieczki.	Nowelka	opowiada	o	pewnym	prawdziwym.	
Otóż	w	jakiejś	miejscowości	odbywała	się	zabawa	sylwestrowa.	
Ludzie	żegnali	odchodzący	 stary	 rok.	Krótko	przed	północą	
wpadł	na	salę	zabawy	zdyszany	człowiek	i	powiedział:	„Proszę	
państwa,	jest	nam	potrzebny	lekarz,	bo	tutaj	niedaleko	umiera	
chłopiec.	Może	wśród	 państwa	 jest	 lekarz?”.	Okazało	 się,	
że	wśród	uczestników	zabawy	był	medyk,	 który	pospieszył	
z	pomocą.	Gdy	 lekarz	wszedł	do	pokoju	chorego,	zobaczył,	
że	w	łóżku	leżał	jego	osiemnastoletni	syn,	którego	dotąd	nie	
widział,	bo	chłopiec	urodził	się	już	po	jego	ucieczce	z	domu,	
już	 po	 tym,	 gdy	 opuścił	 żonę.	Chłopiec	w	 agonii	 otworzył	
oczy,	popatrzył	na	lekarza,	rozpoznał	w	nim	ojca	i	powiedział:	
„Tatusiu,	wiedziałem,	 że	wrócisz,	 zanim	umrę”.	To	 zdanie	
powaliło	z	nóg	pana	doktora.	Chłopiec	zmarł,	już	nie	można	
było	go	uratować.	Pan	doktor	wrócił	jednak	do	swojej	ślubnej	
żony	i	potem	pytał	ją,	jak	to	się	stało,	że	syn	skierował	do	nie-
go	takie	słowa,	mimo	że	przez	tyle	lat	ojca	nie	było	przy	nim.	
Żona	odpowiedziała,	że	przez	całe	życie,	które	biegło	bez	męża	
i	bez	ojca,	uczyła	syna	miłości:	miłości	do	Pana	Boga	i	do	każ-
dego	człowieka,	„i	także	do	ciebie	uczyłam	go	miłości;	nigdy	
o	tobie,	który	nas	zostawiłeś,	nie	powiedziałam	złego	słowa”.	
Zobaczcie,	jaka	była	miłość	tej	kobiety.	Nawet	w	takiej	sytuacji	
potrafiła	zachować	miłość	do	Pana	Boga,	do	dziecka	i	do	męża,	
mimo	że	ten	ją	opuścił.

3. Miłość rodzi się w klimacie modlitwy

Droga	młodzieży,	o	 taką	 łaskę	miłości	 trzeba	się	modlić.	
Miłość	 zawsze	 rodzi	 się	w	klimacie	modlitwy,	 bo	Bóg	 jest	
źródłem	miłości.	Jeśli	do	Pana	Boga	nie	przemawiamy,	jeśli	
z	Nim	nie	rozmawiamy,	to	trudno	nam	kochać.	Miłość	natu-
ralna,	bez	wsparcia	ze	strony	Pana	Boga,	jest	niepewna,	bywa	
przejściowa.	Aby	nasza	miłość	trwała,	aby	wytrwać	w	miłości	
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Chrystusowej,	do	czego	wzywa	nas	dzisiaj	Pan	Jezus	słowami:	
„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	–	trzeba	tę	miłość	wypraszać	
na	kolanach.	Na	kolanach!

Oto	kolejny	obrazek	z	życia	rodzinnego.	Parę	lat	temu	obej-
rzałem	w	telewizji	wywiad	z	wielodzietną	rodziną.	Rodziców	
już	nie	było,	ale	była	grupa	dzieci,	chyba	dziewięciorga	albo	
jedenaściorga.	Nie	pamiętam,	ale	była	to	liczna	rodzina.	Pra-
wie	wszyscy	wykształceni:	był	wśród	rodzeństwa	lekarz,	był	
sędzia,	jakiś	inżynier.	W	odpowiedzi	na	pytanie:	„Co	wyniosłeś	
z	 domu	 rodzinnego?	Co	 zapamiętałeś	 najbardziej	 ze	 swego	
dzieciństwa?”	jeden	z	synów	podzielił	się	wspomnieniem	z	lat	
chłopięcych,	mówiąc:	„Pewnej	nocy	obudziłem	się	gdzieś	koło	
drugiej	 i	 zobaczyłem,	 że	na	 środku	 izby	klęczał	 ojciec	 i	 się	
modlił.	Rano	zapytałem	mamę,	dlaczego	tato	dzisiaj	się	modlił,	
dlaczego	nie	spał.	Mama	przyznała	się,	że	mają	taką	jedną	noc	
w	miesiącu,	kiedy	na	zmianę	się	modlą	–	pół	nocy	matka	i	pół	
nocy	ojciec”.	Rodzice	modlili	się,	by	ich	dzieci	wyrosły	na	do-
brych	ludzi.	Ten	mężczyzna	po	wielu	latach	pamiętał	ojca,	który	
w	nocy	klęczał	i	modlił	się,	żeby	jego	dzieci	kochały	Pana	Boga	
i	wytrwały	w	miłości	Pana	Jezusa.	Z	rozmów	z	innymi	człon-
kami	 tej	 rodziny	wynikało,	 że	 rzeczywiście	wszyscy	wyszli	
na	ludzi	dzięki	bogobojnym,	rozmodlonym	rodzicom,	którzy	
wypraszali	dla	dzieci	Boże	błogosławieństwo	na	całe	życie.

Nie	wiem,	czy	wy	też	macie	takich	rodziców.	To	jest	wielkie	
błogosławieństwo	mieć	 takich	 kochanych	 rodziców,	 którzy	
się	modlą	i	wypraszają	nam	Boże	błogosławieństwo	na	nasze	
dorosłe	życie.	Kochane	dziewczęta,	kochani	chłopcy,	kochani	
młodzi	 przyjaciele,	 kochajcie	 swoich	 rodziców	 i	 chciejcie	
z	waszych	gniazd	rodzinnych	zabrać	to,	co	najpiękniejsze,	to,	
co	najważniejsze	–	swoje	życie.

4. Duch Święty uzdalnia do rzeczy wielkich

Dzisiaj	otrzymujecie	dary	Ducha	Świętego.	One	mają	wam	
pomóc,	bo	powiedzieliśmy	przed	chwilą,	że	nasza	miłość	bywa	
kulawa,	 czasem	niepełna,	 czasem	 zdradliwa.	 Potrzebujemy	
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zatem	Bożej	energii	i	wsparcia	Ducha	Świętego,	żeby	kochać	
prawdziwie.	Boży	Duch	wspomaga	też	nasz	umysł,	nasz	inte-
lekt,	żebyśmy	mieli	właściwe	poglądy	na	życie,	umieli	rozpo-
znać	sens	życia,	wiedzieli,	czym	jest	miłość,	wiara	i	Kościół,	
i	potrafili	odróżniać	dobro	od	zła,	a	prawdę	od	fałszu	i	kłamstwa.	
Dzisiaj	często	się	gubimy.	Ludzie	dają	się	za	nos	prowadzić	
niektórym	prowodyrom.	Rozmowy	z	młodymi	przekonują,	że	
wychowuje	ich	dzisiaj	telewizja	TVN	i	jakieś	laickie,	bezbożne	
programy,	w	których	zniesławia	 i	ośmiesza	 się	Kościół.	Wy	
pilnujcie	wartości,	które	spotkaliście	w	swoich	rodzinach,	w	Ko-
ściele,	w	parafii	i	na	katechezie.	Pilnujcie	tego!	Dzisiaj	Duch	
Święty	przychodzi	do	was,	by	wam	pomóc	upilnować	takich	
wartości	jak	prawda,	wiara,	modlitwa,	miłość,	piękno	i	dobro.	
Tylko	te	wartości	mogą	przynieść	wam	szczęście.	Z	pewnością	
nie	dadzą	wam	szczęścia	jakieś	szatańskie	propozycje,	żeby	się	
bogacić,	żyć	w	seksualnym	rozpasaniu	czy	się	narkotyzować.	
Jeśli	ktoś	z	was	wstąpił	już	na	tę	niebezpieczną	i	niewłaściwą	
drogę,	trzeba	jak	najszybciej	zawrócić.	„Wytrwajcie	w	miłości	
mojej!”	–	wzywa	nas	Pan	Jezus.

Droga	młodzieży,	przyjmijcie	dary	Ducha	Świętego	z	wielką	
wiarą.	Niech	ona	przeobraża	was	w	młodzież	lepszą	i	mądrzej-
szą.	Będziemy	 się	modlić,	 byście	 umieli	 poprawnie	myśleć	
i	potrafili	być	uczciwymi,	obowiązkowymi	i	odpowiedzialnymi	
synami	i	córkami,	wiernymi,	słownymi	i	pracowitymi	ludźmi.	
My	–	wasi	starsi	przyjaciele,	kapłani,	wasi	rodzice	i	goście	–	pro-
simy,	aby	Duch	Święty	spowodował	wielką	duchową	rewolucję	
w	waszych	sercach,	która	rozpali	was	w	miłości,	w	prawdzie,	
w	czystości,	w	pięknie	i	w	radości.	Wierzymy,	że	Duch	Święty	
w	tym	pomaga!	Amen.
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Modlitwa, nawrócenie, pokuta 
– wołanie Matki Bożej Fatimskiej

Wałbrzych – góra Chełmiec, 11 maja 2012 r.
Msza św. podczas pielgrzymki młodzieży na górę Chełmiec

1. Maryja Matką wszystkich wierzących

W	dzisiejszym	pierwszym	czytaniu	wyjętym	z	Apokalipsy	
przypomniana	 została	wizja	Matki	Najświętszej,	 jaką	miał	
św.	 Jan	Apostoł	 –	 ten	Apostoł,	 który	 pod	krzyżem	usłyszał	
słowa:	„[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(J	19,27).	Tam,	pod	krzyżem,	
Matka	Chrystusa,	stała	się	Matką	Kościoła,	Matką	nas	wszyst-
kich,	Matką,	która	nigdy	nam	nie	umiera	i	przez	wieki	idzie	
z	ludem	Bożym	Kościoła.	Zgodnie	z	życzeniem	Pana	Jezusa	
św.	Jan	Ewangelista	opiekował	się	Maryją,	a	gdy	zasnęła	i	zo-
stała	wzięta	do	nieba,	tenże	umiłowany	uczeń	w	swojej	wizji	
zobaczył	Maryję	jako	niewiastę	obleczoną	w	słońce	i	księżyc	
pod	Jej	stopami,	a	na	Jej	głowie	był	wieniec	z	gwiazd	dwunastu	
(por.	Ap	12,1).	To	była	wizja	Maryi,	która	została	wzięta	do	
nieba,	ale	także	pozostała	duchowo	w	Kościele	i	przez	wieki	
z	nami	pielgrzymuje.	Dzisiaj	też	jest	z	nami	i	daje	nam	znak,	że	
żyje	w	Kościele,	tak	jak	zmartwychwstały	Pan	Jezus.	Te	znaki	
to	objawienia	Matki	Najświętszej.

2. Objawienie Matki Bożej w Fatimie

Słyszeliśmy	o	objawieniu	Matki	Bożej	w	połowie	XIX	w.	
w	Lourdes,	miejscowości	położonej	u	stóp	Pirenejów,	w	zachod-
niej	Francji.	Po	kilkudziesięciu	latach	Matka	Boża	objawiła	się	
w	Fatimie,	w	Portugalii.	Dzisiaj	wspominamy	to	objawienie,	
które	miało	miejsce	 13	maja	 1917	 r.	 Przypomnijmy	 sobie	
z	historii	Europy,	że	trwała	wtedy	pierwsza	wojna	światowa,	
a	w	carskiej	Rosji	przygotowywano	rewolucję	październikową.	
Oto	gdy	na	frontach	pierwszej	wojny	światowej	ginęli	żołnierze,	
a	w	Rosji	przygotowywano	się	do	zaprowadzenia	ateistycznej	
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ideologii	komunistycznej,	w	Fatimie	zjawiła	się	Matka	Boża.	
Ukazała	się	nie	papieżowi,	nie	biskupom,	nie	prezydentom,	nie	
filozofom,	ale	wybrała	sobie	trójkę	dzieci,	które	miały	około	
dziesięciu	lat.	Znamy	ich	imiona.	To	Łucja,	Franciszek	i	Hia-
cynta.	Franciszek	był	bratem	Hiacynty.	Z	woli	Bożej	rodzeństwo	
to	wkrótce	zmarło.	Z	trójki	dzieci,	którym	objawiła	się	Matka	
Boża,	została	tylko	Łucja,	która	wstąpiła	do	zakonu	i	żyła	bar-
dzo	długo.	Zmarła	tuż	przed	śmiercią	papieża	Jana	Pawła	II	–	 
13	lutego	2005	r.	Dzieci	ujrzały	Matkę	Bożą	w	różańcem	w	ręku	
i	rozmawiały	z	Nią.	Objawienia	powtarzały	się	przez	kolejnych	
sześć	miesięcy.	Maryja	zjawiała	się	każdego	trzynastego	dnia	
miesiąca,	poczynając	od	maja,	a	kończąc	na	październiku.	Mat-
ka	Najświętsza	rozmawiała	z	dziećmi	i	przekazała	im	orędzie,	
w	którym	wzywa	świat	do	modlitwy	i	do	nawrócenia,	do	pokuty.

3. Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej i cud ocalenia 
Jana Pawła II

Wezwanie	do	modlitwy	było	wezwaniem	do	modlitwy	ró-
żańcowej.	Dzieci	słyszały,	że	Matka	Boża	prosiła:	„Odmawiaj-
cie	Różaniec”.	Matka	Boża	wskazała	na	modlitwę	różańcową	
jako	wielką	potęgę,	która	może	zmienić	świat	i	przyczynić	się	
do	zakończenia	pierwszej	wojny	światowej.	Matka	Najświętsza	
prosiła	także	o	pokutę	za	grzeszników.	Miała	na	myśli	ideologię	
komunistyczną,	która	rodziła	się	pod	koniec	pierwszej	wojny	
światowej	w	carskiej	Rosji	za	sprawą	Włodzimierza	Lenina.	
Przypomnijmy,	że	za	czasów	Lenina	 i	 jego	następcy	Stalina	
w	systemie	totalitaryzmu	sowieckiego	wymordowano	sto	mi-
lionów	ludzi.	Sto	milionów	ludzi	komunizm	zmiótł	z	naszej	
planety.	Później	pojawiło	się	nowe	niebezpieczeństwo.	Polska	
wprawdzie	odzyskała	niepodległość,	ale	długo	nie	cieszyła	się	
suwerennością,	bo	w	1939	r.	Hitler	–	twórca	innej,	też	bezbożnej	
ideologii	–	wyruszył	na	wojnę.	Najpierw	podbił	Polskę,	potem	
kraje	Europy	Zachodniej,	by	w	końcu	wystąpić	przeciw	Związ-
kowi	Radzieckiemu.	Wielka	katastrofa	drugiej	wojny	światowej	
pochłonęła	ponad	pięćdziesiąt	milionów	ludzi.
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Droga	młodzieży,	po	drugiej	wojnie	światowej	zapanował	
komunizm.	To	był	trudny	czas,	ale	ciągle	głośne	i	ważne	było	
orędzie	fatimskie,	do	którego	wracano.	Orędzie	Matki	Bożej	
z	Fatimy	z	1917	r.	zostało	w	szczególny	sposób	przypomniane	
i	nagłośnione	w	1981	r.,	po	13	maja,	gdy	na	placu	św.	Piotra	
miał	miejsce	zamach	na	Ojca	Świętego.	Wtedy	wielu	uświado-
miło	sobie,	że	oto	wypełniło	się	przesłanie	z	Fatimy.	Tak	zwana	
trzecia	tajemnica	fatimska	mówiła	o	tym,	że	biały	przywódca	
Kościoła,	papież,	zostanie	zraniony.	Gdy	Jan	Paweł	II	przebywał	
w	klinice	Gemelli,	poprosił,	żeby	mu	dostarczono	dokumen-
tację	orędzia	fatimskiego.	Doręczył	mu	ją	tajnie	wyświęcony	
słowacki	 biskup	Pavel	Hnilica.	Ojciec	Święty	 zapoznał	 się	
dokładniej	 z	 orędziem	 fatimskim	 i	 nie	miał	wątpliwości,	 że	
ono	właśnie	 się	wypełniło	w	czasie	 zamachu	na	 jego	życie.	
Gdy	Jan	Paweł	II	odzyskał	zdrowie	i	siły,	w	pierwszą	rocznicę	
zamachu,	13	maja	1982	r.,	zjawił	się	w	Fatimie	 i	 tam	oddał	
cały	świat	Niepokalanemu	Sercu	Matki	Najświętszej.	Potem	
powtórzył	to	oddanie	Matce	Bożej	25	marca	1984	r.	na	placu	
św.	Piotra,	 bo	 takie	 było	 życzenie	Maryi.	Kazał	 sprowadzić	
figurę	Matki	Bożej	z	Fatimy,	z	Portugalii,	na	plac	św.	Piotra	
i	ponownie	oddał	w	opiekę	świat,	a	szczególnie	Europę,	także	
Rosję,	Niepokalanemu	Sercu	Matki	Najświętszej.

W	grudniu	1983	r.	Papież	odwiedził	swojego	niedoszłego	
zabójcę	Ali	Agcę,	 który	 chciał	 go	 zabić	 13	maja	1981	 r.	 na	
placu	św.	Piotra.	Kardynał	Stanisław	Dziwisz	opowiadał	nam,	
jak	wyglądało	to	spotkanie	w	więzieniu.	Otóż,	ten	niedoszły	
morderca,	widząc	Ojca	Świętego,	nie	skierował	do	niego	słów	
przeproszenia,	ale	zaczął	od	pytania:	„Dlaczego	nie	zginąłeś?	
Miałem	najlepszy	pistolet,	wypróbowany,	sprawdzony,	byłem	
wyćwiczony.	Dlaczego	nie	 zginąłeś?”.	Papież	 odpowiedział	
spokojnie:	„Bo	to	jest	tak,	że	człowiek	strzela,	a	Pan	Bóg	nosi	
kule”.	Do	tych	słów	nawiązał	potem	kard.	Joseph	Ratzinger,	
obecny	 papież	Benedykt	XVI,	 i	wyraził	 przekonanie,	 że	 to	
Matka	Najświętsza	uratowała	Jana	Pawła	II.	Wskazał	 też	na	
moc modlitwy i wiary.
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W	dzisiejszej	„Niedzieli”	jest	piękny	reportaż	o	pielgrzymce	
z	Polski,	która	w	maju	1981	r.,	po	zamachu,	dotarła	do	Rzymu.	
Papież	przebywał	w	szpitalu,	a	na	tronie	papieskim	postawiono	
obraz	Matki	Bożej	Częstochowskiej.	Do	późnych	godzin	noc-
nych	ludzie	modlili	się	 i	 ta	modlitwa	ocaliła	Ojca	Świętego.	
Potem,	gdy	ci	sami	pielgrzymi	pojechali	po	raz	drugi	do	Rzymu,	
podczas	audiencji	przyznali	się,	że	byli	tutaj,	kiedy	doszło	do	
zamachu.	Papież	powiedział	im:	„Dziękuję,	boście	dobrze	się	
modlili,	bo	żyję”.

Gdy	Papież	był	wieziony	do	szpitala,	to	jeszcze	w	czasie	
drogi	był	przytomny	 i	modlił	 się,	ale	nie	po	 łacinie	 i	nie	po	
włosku	czy	angielsku,	ale	po	polsku,	tak	jak	go	nauczyła	mama,	
i	powtarzał	słowa:	„Maryjo,	Matko	moja”.	Po	latach,	13	maja	
2001	r.,	gdy	kard.	Stanisław	Dziwisz	odbierał	doktorat	honoris 
causa na	KUL-u,	opowiadał	minuta	po	minucie,	co	działo	się	
od	momentu,	gdy	Ali	Agca	strzelił	w	stronę	Papieża.	Było	to	
bardzo	interesujące.	W	wypełnionej	auli	przez	kilkanaście	minut	
panowała	zupełna	cisza	–	wszyscy	słuchali	relacji	najbliższego	
świadka,	który	 jako	ówczesny	 sekretarz	Papieża	chwycił	go	
w	ramiona,	gdy	ten	padł	po	dwukrotnym	strzale	niedoszłego	
zabójcy.

4. Szukać ratunku u Maryi

Droga	młodzieży,	 przypominamy	 dzisiaj	 te	wydarzenia,	
aby	uświadomić	sobie,	jak	wielką	moc	Matka	Najświętsza	ma	
w	Kościele	i	że	warto	Ją	kochać,	warto	być	z	Nią	zaprzyjaźnio-
nym	i	pięknie	odpowiadać	na	Jej	zaproszenie	do	modlitwy	i	do	
pokuty.	Zechciejmy	zatem	pomodlić	się	na	różańcu.	Jeśli	jakaś	
dziewczynka	czy	chłopiec	nie	ma	dotąd	własnego	różańca,	to	
trzeba	się	o	niego	postarać.	Różańce	nie	są	drogie.	Można	pójść	
do	księdza	proboszcza,	do	księdza	katechety,	do	pani	katechetki	
i	powiedzieć:	Chcę	mieć	różaniec.	Jak	można	go	nabyć?	Kate-
checi	czy	księża	pomogą	wam	zdobyć	różaniec.	Każdy	powi-
nien	mieć	swój	różaniec	i	nosić	go	–	chłopcy	w	kieszeniach,	
dziewczęta	w	torebkach.	Nie	wolno	odłączać	się	od	różańca.	
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To	powinien	być	taki	wasz	dowód	osobisty.	Nawet	dowód	nie	
zawsze	nosimy	w	obawie	przed	zagubieniem,	ale	różaniec	po-
winno	się	nosić.	Różaniec	jest	dowodem,	że	jesteśmy	ludźmi	
maryjnymi,	przyjaciółmi	Matki	Najświętszej.

Moi	drodzy,	mówimy	o	wezwaniu	do	wielkiej	modlitwy.	
Naszej	Ojczyźnie	modlitwa	 jest	 potrzebna.	Ojciec	 Święty	
Jan	Paweł	II	napisał	w	encyklice	Ecclesia de Eucharistia,	że	
marksizm	w	Europie	i	świecie	został	zastąpiony	nową	formą	
ateizmu	–	 liberalizmem,	 który	walczy	 z	 tym,	 co	 naturalne,	
i	 z	 tym,	 co	 nadprzyrodzone.	Zauważcie,	 promuje	 się	 teraz	
małżeństwa	 osób	 homoseksualnych	 czy	 ideę	 adopcji	 dzieci	
przez	takie	małżeństwa.	Do	czego	to	dochodzi?	To,	co	kiedyś	
było	wynaturzeniem,	dzisiaj	 jest	 promowane	 i	 uznawane	 za	
normę.	Świat	zaczyna	stać	na	głowie,	a	nie	na	nogach,	media	
zaś	zachwalają	nam,	że	wszystko	jest	piękne,	nowoczesne,	że	
idziemy	do	przodu	wraz	z	Europą,	że	trzeba	pozostawić	w	tyle	
religię,	Dekalog,	Ewangelię,	krzyż.	Zewsząd	słyszymy:	żyjmy	
tak,	 jakby	Boga	nie	było.	Wielka	modlitwa	do	Matki	Bożej,	
modlitwa	różańcowa,	jest	potrzebna,	żeby	ludzie	nie	zgłupieli	
i	nie	dali	się	zwieść	nowej	bezbożnej	ideologii,	która	przychodzi	
w	pięknym	opakowaniu.	Fałszywi	nauczyciele	mają	bowiem	
sposoby,	 aby	 skutecznie	 fałsz	 szerzyć.	Zobaczcie,	Telewizja	
Trwam,	 która	 głosi	 prawdę,	 nie	ma	 dostępu	 do	 cyfrowego	
multipleksu,	a	inne	stacje	telewizyjne,	które	nadają	programy	
bezbożne,	czasem	antykościelne,	mają	taki	przywilej.	Potrzebne	
jest	nasze	świadectwo	i	powinniśmy	stać	przy	wartościach,	przy	
Matce	Bożej,	przy	Panu	Jezusie,	naszym	Zbawicielu.	Zachę-
cam	was	na	tej	górze	do	modlitwy	różańcowej.	Niech	każda	
dziewczyna	i	każdy	chłopiec	ma	swój	różaniec	i	codziennie	na	
nim	się	modli.

Trzeba	wypełniać	również	drugą	część	orędzia	Matki	Bożej	
–	czynić	pokutę.	Sami	winniśmy	się	nawracać	ze	zła	na	dobro,	
a	z	tego,	co	dobre,	na	lepsze,	bo	zawsze	może	być	lepiej,	niż	
jest.	Naszym	zadaniem	jest	nawracanie	się	i	pokutowanie,	także	
za	grzeszników.	Przypomnijmy	sobie,	jak	Pan	Jezus	się	modlił:	
„Ojcze,	przebacz	im,	bo	nie	wiedzą,	co	czynią”	(Łk	23,34).	My	
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też	powinniśmy	się	modlić	i	pokutować	za	ludzi,	którzy	błądzą.	
Jesteście	już	młodzieżą,	więc	wiecie	pewnie,	ile	jest	zabójstw	
dzieci	nienarodzonych,	dzieci,	które	są	pod	sercem	matki.	Pan	
dr	Antoni	Zięba	z	Krakowa,	bardzo	porządny	człowiek,	przy-
pomniał,	że	pierwszą	ustawę	proaborcyjną	wprowadził	Lenin	
w	1920	r.	w	Związku	Radzieckim.	Potem	została	nam	narzucona	
w	1956	r.	i	obowiązywała	do	1993	r.,	przez	trzydzieści	siedem	
lat	–	zginęło	wiele	milionów	ludzi,	także	w	Polsce.	W	Niem-
czech	przed	dojściem	Hitlera	do	władzy	nie	było	ustawy	abor-
cyjnej,	dopiero	on	wprowadził	ją	w	1938	r.	Po	wojnie	nie	było	
w	krajach	Europy	takiej	ustawy;	dzieci	były	chronione	prawem	
również	przed	narodzeniem.	W	latach	60.	XX	w.	takie	ustawy	
powprowadzano	w	Wielkiej	Brytanii,	we	Francji,	w	Stanach	
Zjednoczonych	i	w	innych	krajach.	Dzisiaj	nadal	morduje	się	
dzieci.	Co	wy	na	 to?	Zadośćuczynienie,	 przepraszanie	Pana	
Boga,	wołanie	słowami	Koronki	do	Miłosierdzia	Bożego:	„Miej	
miłosierdzie	dla	nas	i	całego	świata”.	Znów	wracamy	więc	do	
modlitwy	i	do	pokuty,	żeby	ludzie	się	opamiętali.

Pan	Jezus	powiedział	dzisiaj	w	Ewangelii:	„Błogosławieni	
ci,	którzy	słuchają	słowa	Bożego	i	zachowują	je”	(Łk	11,28).	
Jeśli	 będziemy	 słuchać	Pana	 Jezusa,	 jeśli	 będziemy	 słuchać	
Bożego	słowa	i	je	zachowywać,	będziemy	błogosławieni,	czyli	
szczęśliwi.	Pomoże	nam	w	tym	Matka	Najświętsza.	Zejdźmy	
dzisiaj	z	tej	góry	z	przekonaniem,	że	Pan	Bóg	jest	dla	nas	naj-
ważniejszy	i	że	mamy	słuchać	Bożego	słowa	i	je	zachowywać,	
bo	wtedy	będziemy	błogosławieni,	czyli	szczęśliwi.	Amen.
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Duch Święty uzdalnia do miłości 
i świadectwa

Świebodzice, 13 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Mikołaja

1. Co w życiu jest najważniejsze?

Często	ludzie	pytają,	co	jest	w	życiu	najważniejsze.	Niektó-
rzy	mówią,	że	najważniejsze	jest	zdrowie.	Inni	powiadają,	że	
najważniejsze	jest,	żeby	były	pieniądze.	Jeszcze	inni	mówią,	że	
najważniejsza	jest	sława	albo	władza,	znaczenie,	jakie	się	ma	
w	społeczności.	A	co	mówi	Pan	Bóg?	Co	jest	najważniejsze?	
Dzisiaj	otrzymujemy	odpowiedź.	Najważniejsza	 jest	miłość.	
„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem.	Wytrwaj-
cie	w	miłości	mojej!	[…]	To	jest	moje	przykazanie,	abyście	się	
wzajemnie	miłowali,	tak	jak	Ja	was	umiłowałem.	Nikt	nie	ma	
większej	miłości	od	tej,	gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyja-
ciół	swoich”	(J	15,9.12-13).	Kogo	posłuchamy?	Ludzi,	którzy	
wskazują	nam	na	różne	wartości,	często	jedynie	materialne,	czy	
Pana	Boga,	który	mówi,	że	największą,	najważniejszą	wartością	
jest	miłość?	On	sam	jest	Miłością.

Jak	 słyszeliśmy	 z	 drugiego	 czytania,	 z	Pierwszego	Listu	
św.	Jana	–	„Bóg	jest	Miłością”	(1	J	4,16)	i	wyznaje	przed	nami	
swoją	miłość.	Zostaliśmy	umiłowani	przez	Syna	Bożego,	Boga	
wcielonego,	który	stał	się	człowiekiem,	zamieszkał	z	nami	na	
ziemi	i	z	miłości	ku	nam	oddał	swoje	życie	za	nas,	abyśmy	mieli	
odpuszczone	grzechy.	Pan	Jezus	zapewnia:	„Jak	Mnie	umiłował	
Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem”	(J	15,9).	Jak	Ojciec	umiłował	
Syna,	tak	Syn	Boży	umiłował	nas,	taką	samą	miłością,	a	Boża	
miłość	jest	największa,	jest	bez	skaz,	bez	braków.	Czy	wierzymy	
Panu	Jezusowi,	gdy	mówi:	„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	
was	umiłowałem”?	Dzisiaj	jest	ta	niedziela,	kiedy	te	słowa	są	
ogłaszane	w	liturgii.	Trzeba	Panu	Jezusowi	odpowiedzieć,	czy	
wierzymy	w	to,	że	On	nas	miłuje.
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„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem”	–	to	
jest	stwierdzenie,	a	po	nim	następuje	prośba	Pana	Jezusa.	Kiedy	
już	dowiadujemy	się	o	Jego	miłości	do	nas,	Pan	Jezus	zaprasza	
nas	i	mówi:	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9).	Nie	mówi:	
„Wytrwajcie	w	miłości	swojej”,	ale	mówi	do	nas:	„Wytrwajcie	
w	miłości	mojej!”.	Czy	rzeczywiście	trwamy	w	Jego	miłości?	
To	trwanie	ma	się	rozciągnąć	na	całe	nasze	życie	ziemskie	i	ma	
być	treścią	życia	wiecznego.	Jest	bowiem	powiedziane,	że	wia-
ra	ustąpi,	nadzieja	zostanie	zastąpiona	spełnieniem,	a	miłość	
pozostanie.	Pozostanie	na	wieczny	czas	i	będzie	treścią	życia	
wiecznego	–	kontemplacja	Boga,	który	jest	miłością,	i	radość	
tych,	którzy	na	ziemi	kroczyli	drogą	miłości	i	trwali	w	miłości	
Pana	Jezusa.	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”

2. Przesłanie Matki Bożej z Fatimy

Dobrze	 się	 składa,	 że	 liturgia	 przypomina	 nam	 te	 słowa	
Pana	Jezusa	13	maja.	Od	dziewięćdziesięciu	pięciu	lat	jest	to	
pamiętny	dzień	dla	świata.	Tego	dnia	w	1917	r.	Maryja	po	raz	
pierwszy	ukazała	się	i	rozmawiała	z	dziećmi	w	Fatimie.	Później	
spotkała	się	z	nimi	jeszcze	kilka	razy	–	każdego	trzynastego	
dnia	miesiąca,	do	października.	Orędzie	Matki	Bożej	Fatimskiej	
zawiera	trzy	wątki.	Pierwszy	z	nich	to	prawda	o	piekle.	Matka	
Boża	przypomniała	dzieciom,	że	piekło	istnieje.	Wybierają	je	
ludzie,	którzy	nie	chcą	miłować,	którzy	nie	chcą	na	ziemi	trwać	
w	miłości	Chrystusa,	którzy	zaprzyjaźnili	się	z	szatanem.	Dzi-
siaj	ta	prawda	jest	zamazywana,	ale	stanowi	ona	ważną	część	
przesłania	fatimskiego.

Drugi	wątek	 to	wątek	 kary.	Matka	Boża	 zapowiedziała,	
że	świat	zostanie	ukarany.	Zauważmy,	że	 trwał	wtedy	 trzeci	
rok	pierwszej	wojny	światowej,	na	frontach	ginęli	żołnierze,	
a	w	carskiej	Rosji	przygotowywano	rewolucję,	która	wybuchła	
kilka	miesięcy	po	pierwszym	zjawieniu	się	Matki	Najświętszej	
w	Fatimie.	Od	rewolucji	do	śmierci	Stalina	w	systemie	komuni-
stycznym	wymordowano	sto	milionów	ludzi.	A	potem	przyszedł	
drugi	 führer,	 który	 też	 odwrócił	 się	 od	Boga,	wypowiedział	
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wojnę	Kościołowi	i	mordował.	Kolejne	miliony	ludzkich	istnień	
zostało	unicestwionych.	Dodajmy	do	tej	liczby	jeszcze	dzieci	
zamordowane	przed	urodzeniem,	bo	jedną	z	pierwszych	decyzji,	
jakie	podjął	Lenin,	było	pozwolenie	na	zabijanie	dzieci	przed	
narodzeniem.	Ustawę	 proaborcyjną	wprowadzono	 zaraz	 po	
rewolucji.	Również	dyktator	nazistowski	z	III	Rzeszy	wpro-
wadził	taką	ustawę.	Gdy	w	Polsce	nastał	komunizm,	w	1956	r.	
ustawę	proaborcyjną	wprowadzono	także	u	nas	i	obowiązywała	
do	1993	r.	Żadne	prawo	nie	broniło	bezbronnego,	bezsilnego	
człowieka.	Matka	Najświętsza	 zapowiedziała,	 że	 ludzkość	
zostanie	ukarana,	jeśli	nie	będzie	słuchać	Pana	Boga,	jeśli	nie	
będzie	trwać	w	miłości	Jej	Syna,	który	powiedział:	„Jak	Mnie	
umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem.	Wytrwajcie	w	mi-
łości	mojej!”	(J	15,9).	Do	lat	60.	XX	w.	człowiek	nienarodzony	
miał	jeszcze	ochronę	prawną,	a	w	latach	60.,	po	drugiej	wojnie	
światowej,	wprowadzono	 ustawy	 proaborcyjne	we	Francji,	
w	Wielkiej	Brytanii,	w	Stanach	Zjednoczonych	 i	prawie	we	
wszystkich	krajach.

Drodzy	bracia	i	siostry,	wspomnijmy	jeszcze	o	trzecim	wątku	
orędzia	fatimskiego.	To	wątek	prześladowań	Kościoła.	Wiąże	
się	on	z	tak	zwaną	trzecią	tajemnicą	fatimską.	Przypomnę,	że	
została	ona	objawiona	światu	w	2000	r.,	ale	zainteresowanie	tą	
tajemnicą	ożywiło	się	po	zamachu	na	Papieża	na	placu	św.	Pio-
tra.	Sam	Ojciec	Święty,	gdy	zraniony	leżał	w	klinice,	poprosił	
o	dostarczenie	dokumentacji	 fatimskich	objawień.	Stosowne	
dokumenty	doręczył	słowacki	biskup.	Po	zapoznaniu	się	z	nimi	
Jan	Paweł	II	uświadomił	sobie,	że	to,	co	13	maja	1981	r.	stało	
się	na	placu	św.	Piotra,	Maryja	zapowiedziała	w	Fatimie	trójce	
dzieci.	Zapisy	przesłania	z	Fatimy	zostały	potwierdzone	przez	
prześladowania,	które	organizowane	przez	wrogów	Kościoła,	
dotknęły	nawet	Papieża.	

Siostry	i	bracia,	orędzie	fatimskie	jest	wezwaniem	do	mo-
dlitwy	i	do	nawrócenia,	bo	do	tego	można	sprowadzić	te	trzy	
przypomniane	przeze	mnie	wątki.	W	obliczu	tego,	co	przyniósł	
XX	w.	Matka	Boża	prosiła	o	modlitwę,	zwłaszcza	o	modlitwę	
różańcową	–	już	wypróbowaną	w	dziejach	Kościoła	i	w	dzie-
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jach	Europy.	Różaniec	 bowiem	kilkakrotnie	 chronił	Europę	
przed	zalewem	islamu	i	innymi	nieszczęściami,	także	po	dru-
giej	wojnie	światowej.	Przypomnijmy,	że	w	1955	r.	Rosjanie	
wyszli	z	Austrii.	Przyczyną	tego	wyjścia	była	wielka	krucjata	
różańcowa,	którą	podjęto	tam	w	intencji	wycofania	się	Rosjan.	
13	maja	 1955	 r.	 z	Moskwy	 został	 przywieziony	 dokument,	
który	pozwalał	na	wycofanie	Sowietów	z	dzisiejszej	Austrii.	
A	w	Polsce	wojska	radzieckie	stacjonowały	jeszcze	kilka	lat	
po	słynnej	Jesieni	Ludów.

3. Właściwy wymiar życia dzięki Duchowi Świętemu

W	ostatnim	akordzie	tej	homilii	chciałbym	zwrócić	się	do	
młodzieży,	która	szuka	tego,	co	w	życiu	najważniejsze,	tego,	co	
daje	szczęście,	aby	wygrać	swoje	ziemskie	życie.	Są	–	niestety	
–	tacy,	którzy	życie	przegrywają.	Drodzy	dziewczęta	i	chłopcy,	
wasi	rodzice	pragną,	by	było	wam	dobrze,	byście	się	wykształ-
cili,	mieli	zdrowe	poglądy,	przekonania,	byście	byli	wierzący,	
modlili	się	i	nie	dali	się	zwieść	jakimś	fałszywym	przewodni-
kom.	Jan	Paweł	 II	powiedział	wyraźnie,	że	marksizm	został	
zastąpiony	nowym	ateizmem.	Jest	nowa	lewica	marksistowska,	
która	promuje	liberalizm,	ateizm	i	rozwiązłość	moralną.	Widać	
to	gołym	okiem.	

A	co	się	dzieje	w	Internecie,	do	którego	macie	nieograniczo-
ny	dostęp?	Internet	wielu	ludziom	pomaga,	ale	też	niszczy	tych,	
którzy	nie	umieją	się	nim	posługiwać.	Jest	tam	bowiem	również	
wiele	zła,	mnóstwo	oszczerczych	tekstów	i	przewrotnych	opinii.	
Dzisiaj	potrzeba	nam	specjalnego	światła,	specjalnej	mocy,	by	
się	nie	zagubić.	Skąd	otrzymamy	tę	moc?	Od	Ducha	Świętego,	
który	żyje	w	Kościele.	

Droga	młodzieży,	by	poprawnie	myśleć,	mieć	jasne	i	zdrowe	
poglądy,	wiedzieć,	po	co	się	żyje	i	że	najważniejsza	jest	miłość,	
trzeba	nam	pomocy	Ducha	Świętego.	Aby	powiedzieć,	że	dzi-
siaj	jest	13	maja	i	w	tej	chwili	jest	na	polu	widno,	nie	musimy	
uciekać	się	do	pomocy	Ducha	Świętego.	Mocy	Ducha	Świętego	
potrzebujemy,	żeby	przyjąć	za	prawdę,	że	Chrystus	jest	naszym	
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najwierniejszym	przyjacielem,	 który	 nas	miłuje.	 „Jak	Mnie	
umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem”	(J	15,9)	–	żeby	w	to	
uwierzyć	i	tym	żyć,	trzeba	mieć	światło	i	moc	Ducha	Świętego.	
„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9)	–	aby	wytrwać	w	mi-
łości	narzeczeńskiej,	małżeńskiej,	sąsiedzkiej,	również	trzeba	
mieć	moc	Ducha	Świętego.	Nasz	duch	 jest	 słaby	 i	zawodzi,	
dlatego	potrzebuje	wzmocnienia	od	Ducha	Świętego,	którego	
obiecał	nam	Pan	Jezus.	Ci,	którzy	proszą	o	dary	Ducha	Świętego	
i	na	te	dary	się	otwierają,	nigdy	się	nie	zawiodą.	Dzisiaj	Duch	
Święty	przybywa	do	was,	kochana	młodzieży,	żeby	naprawić	
wasze	myślenie	i	wasze	przekonania,	a	wasze	serca	uzdolnić	do	
miłowania.	Warto	pamiętać,	że	miłowanie	czasem	wyciska	łzy	
i	jest	związane	z	cierpieniem.	Krzyż	Pana	Jezusa	potwierdza	tę	
prawdę.	Modlimy	się	zatem	o	wasze	dobre	myślenie,	prawidło-
we	przekonania,	piękne	mówienie	i	szlachetne	uczynki.	Dzisiaj,	
gdy	w	Krakowie	procesja	przechodziła	na	Skałkę,	popatrzyłem	
na	dom	Długosza,	który	stoi	tuż	przy	Wawelu.	Nad	drzwiami	
umieszczono	tam	inskrypcję	w	języku	łacińskim:	„Nil	est	 in	
homine	bona	mente	melius”,	co	po	polsku	oznacza:	„Nic	nie	ma	
lepszego	w	człowieku	nad	dobrą	myśl”.	Dlaczego?	Bo	z	dobrej	
myśli	rodzą	się	dobre	słowa.	A	z	dobrej	myśli	i	dobrych	słów	
rodzą	się	dobre	czyny.	

Droga	młodzieży,	Duch	Święty	prowadzi	nas	drogą	prawdy	
i	miłości,	 dlatego	otwórzmy	 się	 na	 dzisiejsze	wylanie	 Jego	
darów.	My,	starsi,	też	przyjmijmy	nową	dawkę	darów	Ducha	
Świętego,	których	potrzebujemy,	by	wytrwać	w	miłości	Chry-
stusa.	„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem.	
Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9).	Amen.
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Duch Święty prowadzi do dojrzałego 
wyznania Chrystusa jako Pana

Strzegom, 14 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1. Bierzmowanie – wielkie święto w parafii

W	maju	 jest	 pięknie	 nie	 tylko	w	 przyrodzie,	 ale	 także	
w	Kościele,	 bo	mamy	piękne	 uroczystości.	We	wszystkich	
parafiach	zwykle	w	maju	odbywa	 się	uroczystość	Pierwszej	
Komunii	Świętej,	w	większych	parafiach	młodzież	przystępuje	
do	sakramentu	bierzmowania,	a	w	katedrach	biskupich	udzie-
lane	są	święcenia	kapłańskie.	W	najbliższą	sobotę	w	katedrze	
świdnickiej	 czternastu	 diakonów	zostanie	wyświęconych	na	
prezbiterów.	Potem	pójdą	–	jak	mówimy	językiem	Ewangelii	–	
„na	żniwo	Pańskie”,	by	głosić	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	
by	sprawować	Jego	święte	misteria,	które	nazywamy	sakramen-
tami,	zwłaszcza	sakrament	Eucharystii,	a	także	by	troszczyć	się	
o	biednych	i	potrzebujących.	To	będzie	wielkie	święto	w	naszej	
diecezji,	dzień	narodzin	nowych	kapłanów	–	już	w	najbliższą	
sobotę,	19	maja.

A	dzisiaj	w	waszej	wspólnocie	 parafialnej	Duch	Święty	
przybędzie	 do	 umysłów	 i	 serc	 zgromadzonej	 tu	młodzieży.	
Odczytaliśmy	Ewangelię	świętą	z	zapisu	św.	Jana.	Ten	frag-
ment	Ewangelii	bywa	czytany	podczas	wspomnianych	święceń	
kapłańskich,	bo	słowa	Pana	Jezusa	są	bardzo	ważne	i	piękne:	
„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	 tak	 i	 Ja	was	umiłowałem.	Wy-
trwajcie	w	miłości	mojej!	[…]	Nie	wyście	Mnie	wybrali,	ale	Ja	
was	wybrałem,	abyście	szli	i	owoc	przynosili,	i	by	owoc	wasz	
trwał”	(J	15,9.16).	Te	słowa	w	pierwszym	rzędzie	Pan	Jezus	
skierował	do	Apostołów,	ale	odnoszą	 się	one	do	wszystkich	
uczniów	Pańskich	 –	 do	 tych	wszystkich,	 którzy	w	 Jezusie	
Chrystusie	rozpoznali	swego	Zbawiciela,	do	tych,	którzy	Go	
pokochali	 i	wybrali	 na	 najważniejszego	Przyjaciela	 swego	
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życia.	Dzisiaj,	droga	młodzieży,	jest	ten	dzień,	w	którym	pod	
wpływem	Ducha	 Świętego	możecie	 uznać	 Pana	 Jezusa	 za	
swojego	najbliższego	Przyjaciela,	za	kogoś	najważniejszego,	
kto	będzie	was	prowadził	przez	życie,	kogo	będziecie	słuchać,	
do	kogo	będziecie	przychodzić,	zwłaszcza	w	każdą	niedzielę,	
by	być	z	Nim	podczas	Eucharystii.	Bo	Jezus	Zmartwychwstały	
żyje!	Żyje	w	Kościele,	żyje	tam,	gdzie	w	Jego	imię	gromadzą	
się	ludzie,	gdzie	głosi	się	Boże	słowo,	gdzie	łamie	się	chleb,	
gdzie	składa	się	Ofiarę	Eucharystyczną.	On	tam	jest	i	mówi	do	
nas.	Dzisiaj	kieruje	do	nas	słowa	szczególnie	ważne:	„To	jest	
moje	przykazanie,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	tak	jak	Ja	
was	umiłowałem”	(J	15,12).	Pan	Jezus	„oświadcza	się”	nam.	
Mówi,	że	nas	miłuje	i	także	nas	wzywa	do	miłości:	„abyście	
się	wzajemnie	miłowali,	tak	jak	Ja	was	umiłowałem”.	Miarą	
naszej	miłości	ludzkiej	jest	miłość	Pana	Jezusa	do	nas,	która	
jest	szczególnie	wielka,	doskonała	i	wieczna.	Pan	Jezus	życzy	
nam,	by	nasza	miłość	była	podobna	do	Jego	miłości:	„To	jest	
moje	przykazanie,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	tak	jak	Ja	
was	umiłowałem”	(J	15,12).	Tak	jak	Jezus	nas	umiłował,	tak	
i	my	mamy	miłować	i	Pana	Boga,	i	drugiego	człowieka,	i	w	tej	
miłości	pozostawać:	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9).	
Pan	Jezus	nie	mówi:	„Wytrwajcie	w	miłości	swojej,	takiej,	jaką	
macie!”,	lecz	wzywa:	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!”	(J	15,9).

2. Służyć prawdzie i żyć w miłości

Droga	młodzieży,	 nie	mogło	 być	 piękniejszych	 tekstów	
biblijnych	nad	te,	które	dzisiaj	są	nam	przekazywane	w	liturgii.	
Odnoszą	się	one	zwłaszcza	do	was,	abyście	wytrwali	w	miłości	
Chrystusowej	 i	 „abyście	 się	wzajemnie	miłowali”	 (J	15,12).	
Istnieją	dwie	szczególnie	ważne	wartości,	które	stanowią	o	na-
szym	szczęściu	już	tu,	na	ziemi.	Duch	Święty	pomaga	nam	je	
spotkać	i	zdobyć.	Te	wartości	to	prawda	i	miłość.

Dzięki	prawdzie	możemy	poznać,	po	co	żyjemy,	możemy	
poznać	sens	swego	życia	i	wiedzieć,	kim	jest	Bóg,	co	dla	nas	
uczynił	i	jaką	przyszłość	nam	wyznaczył.	Prawda	jest	potrzebna	
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naszemu	umysłowi	i	jest	najzdrowszym	pokarmem	dla	naszego	
ducha.	Tymczasem	widzimy,	 jak	 ludzie	 karmią	 się	 fałszem.	
W	mediach	jest	dzisiaj	coraz	więcej	zakłamania,	dezinformacji	
i	manipulacji,	a	prawda	jest	pogardzana,	chociaż	to	ona	nie-
sie	wyzwolenie.	Prawda	ma	w	naszym	życiu	fundamentalne	
znaczenie,	 ponieważ	 nikt	 nie	 chce	 być	 okłamywany.	 Prze-
ciwnie,	chcemy	znać	prawdę	o	świecie,	o	człowieku,	o	Bogu,	
o	 rzeczywistości.	Aby	być	bliżej	prawdy,	prawdę	odkrywać,	
pokochać	i	głosić,	prawdy	bronić	i	domagać	się	jej	od	innych,	
potrzebujemy	wsparcia	Ducha	Świętego.	Nasz	 ludzki	umysł	
jest	bowiem	ułomny	i	potrzebuje	pomocy	Ducha	Świętego,	by	
prawdę	zdobywać,	by	ją	kochać	i	później	czynić.	

Wczoraj	 z	 biskupem	Adamem	uczestniczyłem	w	Krako-
wie	w	obchodach	związanych	z	uroczystością	św.	Stanisława.	
W	czasie	procesji	z	Wawelu	na	Skałkę	przechodziliśmy	obok	
domu	Długosza,	który	stoi	przy	ulicy	Kanoniczej.	Nad	drzwiami	
tej	kamienicy,	pochodzącej	z	czasów	średniowiecza,	umiesz-
czono	inskrypcję	w	języku	łacińskim:	„Nil	est	in	homine	bona	
mente	melius”,	co	po	polsku	oznacza:	„Nic	nie	ma	lepszego	
w	człowieku	nad	dobrą	myśl”.	Dobrą	–	to	znaczy	prawdziwą,	
życzliwą,	szlachetną,	prawą.	Droga	młodzieży,	Duch	Święty	
pozwala	nam	taką	dobrą	myśl	zdobywać.	On	uczy	nas	dobrego	
myślenia,	od	którego	przechodzimy	do	dobrego	mówienia,	do	
dobrych,	życzliwych	słów,	a	także	do	dobrych	czynów.	Początek	
jest	w	naszym	umyśle.	Chodzi	więc	o	to,	aby	nasze	myślenie	
było	poprawne,	aby	nasze	poglądy	na	życie	i	nasze	przekona-
nia	co	do	różnych	zasad	były	słuszne	i	zgodne	z	prawdą.	Do	
tego	jest	nam	potrzebne	wsparcie	Ducha	Świętego.	Ponieważ	
w	wieku	młodzieńczym	miewamy	różne	kłopoty	i	przeżywamy	
różne	 kryzysy,	 natrafiamy	na	 różne	 bariery,	Kościół	 podaje	
wam	pomocną	dłoń,	udzielając	wam	sakramentu	bierzmowania	
i	obdarzając	was	darami	Ducha	Świętego.	

Droga	młodzieży,	jest	jeszcze	jedna	równie	ważna,	a	może	
nawet	ważniejsza	wartość,	która	ma	na	imię	miłość.	Ona	jest	
najistotniejsza,	bo	ma	zostać	na	zawsze.	Wiara	się	skończy	–	
gdy	już	będziemy	w	niebie,	wiara	nie	będzie	nam	potrzebna.	
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Nadzieja	 też	przeminie,	bo	zostanie	zastąpiona	 spełnieniem.	
A	miłość	pozostanie.	Św.	Paweł	w	Hymnie o miłości powiedział:	
„Tak	więc	trwają	wiara,	nadzieja,	miłość	–	te	trzy:	z	nich	zaś	
największa	jest	miłość”	(1	Kor	13,13),	bo	miłość	będzie	treścią	
całej	wieczności.	Także	tutaj,	na	ziemi,	jest	treścią	życia	wielu	
ludzi	i	daje	im	radość.	Nic	nie	daje	człowiekowi	większej	rado-
ści	niż	zdobycie	prawdy	i	osiągnięcie	miłości.	Te	dwie	wartości	
–	prawda	i	miłość	–	są	szczęściorodne.	Przynoszą	nam	radość	
i	 szczęście.	Pan	 Jezus	mówi	–	powtórzmy	 raz	 jeszcze:	 „Jak	
Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem.	Wytrwajcie	
w	miłości	mojej!”	(J	15,9).

3. Przyjąć i rozwijać w sobie dary Ducha Świętego

Droga	młodzieży,	jeśli	te	słowa	Pana	Jezusa	przyjmiecie	i	bę-
dziecie	wypełniać,	to	wygracie	swoje	życie	i	swoją	przyszłość.	
A	jesteście	dopiero	na	początku	życia	i	ważne	jest,	by	dobrze	
wystartować	w	dorosłość,	by	obrać	prawidłowy	kurs.	Kończy	
się	 bowiem	wasze	 dzieciństwo,	 te	 beztroskie	 lata	w	 domu	
rodzinnym.	Wnet	 przyjdzie	 czas,	 by	wylecieć	 z	 rodzinnego	
gniazda,	tak	jak	wylatują	ptaki.	Po	skończeniu	szkoły	średniej,	
gdy	idziemy	na	studia,	a	potem	podejmujemy	pracę,	w	jakiś	
sposób	już	się	usamodzielniamy	i	wchodzimy	w	dorosłość.	Ta	
końcówka	pobytu	w	domu	rodzinnym	jest	bardzo	ważna,	by	
dobrze	wystartować	w	dojrzałe	życie.

Droga	młodzieży,	otwórzcie	się	dzisiaj	na	dary	Ducha	Świę-
tego,	które	są	wielką	łaską	Bożą,	podarunkiem	od	Pana	Boga	
dla	waszego	ducha.	Dzięki	nim	będziecie	mogli	bliżej	poznawać	
prawdę,	poprawnie	i	dobrze	myśleć,	a	wasze	serce	nie	będzie	
gnuśne,	zazdrosne	i	leniwe,	lecz	kochające.	Wasze	serca	napeł-
ni	entuzjazm	do	miłowania	rodziców,	rodzeństwa,	dziadków	
i	wszystkich	ludzi,	na	których	natraficie	w	swoim	życiu.

Ciągle	wracamy	do	osoby	Jana	Pawła	II,	który	był	wielkim	
myślicielem,	napisał	wiele	książek	i	odznaczał	się	niezwykłą	
wrażliwością.	Wszystkie	encykliki	poświęcone	sprawom	moral-
nym	określał	jako	encykliki	dotyczące	prawdy:	Veritatis  splen-
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dor –	Blask	prawdy.	Papież	był	człowiekiem	zorientowanym	
na	prawdę	i	tę	prawdę	głosił	całemu	światu	nie	tylko	z	Rzymu,	
ale	i	podczas	podróży	apostolskich.	Był	też	człowiekiem,	który	
kochał	i	nie	żywił	pogardy	dla	nikogo,	nawet	dla	wroga.	Wczo-
raj	minęła	trzydziesta	pierwsza	rocznica	zamachu	na	Papieża,	
mieliśmy	dzień	fatimski.	Gdy	Jan	Paweł	II	odwiedził	w	wię-
zieniu	swojego	niedoszłego	zabójcę,	ten	zapytał	go:	„Dlaczego	
nie	zginąłeś?	Miałem	najlepszy	rewolwer,	byłem	wyćwiczony,	
przygotowany,	 żeby	 cię	 zgładzić”.	A	 Papież	 odpowiedział	
spokojnie,	bez	niechęci:	„To	jest	tak,	że	ludzie	strzelają,	a	Pan	
Bóg	nosi	kule”.	

Droga	młodzieży,	prawda	i	miłość	to	wielkie	wartości,	które	
pochodzą	od	Ducha	Świętego.	Pokochajcie	 je	 i	 stójcie	 przy	
Chrystusie,	wytrwajcie	w	 Jego	miłości.	 Po	 to	 otrzymujecie	
dzisiaj	dary	Ducha	Świętego,	byście	mogli	wypełnić	to	życze-
nia	Pana	Jezusa:	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej!	Jeśli	będziecie	
zachowywać	moje	 przykazania,	 będziecie	 trwać	w	miłości	
mojej”	(J	15,9-10).	Zwróćcie	uwagę,	mamy	tu	wyjaśnienie,	że	
trwanie	w	miłości	Pana	Jezusa	polega	na	zachowywaniu	Bożych	
przykazań.	Niech	to	będzie	droga	waszego	życia.	Amen.

Bierzmowany – świadek Chrystusa
Strachocina (archidiecezja przemyska), 16 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Uroczystość św. Andrzej Boboli w majowym 
kalendarzu

Wszyscy	obecni	tutaj	pielgrzymi,	zwłaszcza	rodzice	bierz-
mowanej	młodzieży,	dyrektorzy	szkół,	świadkowie	bierzmo-
wania,	goście	i	wy,	kochana	młodzieży,	kandydaci	i	kandydatki	
do	 sakramentu	 bierzmowania,	 jesteśmy	w	 połowie	maja,	
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	najpiękniejszego	miesiąca	w	roku,	pełnego	kwiatów	i	świeżej	
zieleni,	pełnego	życia.	Maj	 to	piękny	miesiąc	w	przyrodzie,	
ale	 także	 przepiękny	miesiąc	w	 życiu	Kościoła.	To	miesiąc	
maryjny	–	 codziennie	 śpiewamy	Matce	Bożej	Litanię	Lore-
tańską.	Również	w	 liturgii	Kościoła	mamy	wiele	wydarzeń:	
dzieci	przystępują	do	pierwszej	spowiedzi	i	Komunii	Świętej,	
młodzież	 przyjmuje	 sakrament	 bierzmowania,	 udzielamy	
święceń	kapłańskich.	W	najbliższą	sobotę	czternastu	diakonów	
wyświęcę	w	katedrze	na	kapłanów.	Jest	więc	bogato	i	pięknie	
w	życiu	Kościoła.

W	 to	 życie	Kościoła	wpisuje	 się	 dzisiejsza	 uroczystość	
św.	Andrzeja	Boboli,	obchodzona	podniośle	zwłaszcza	tutaj,	
w	sanktuarium	jemu	poświęconym.	Zauważmy,	że	w	ostatnim	
czasie,	w	okresie	wielkanocnym,	obchodzimy	uroczystości	na-
szych	narodowych	patronów.	Idąc	chronologicznie,	23	kwietnia	
czcimy	św.	Wojciecha,	którego	doczesne	szczątki	znajdują	się	
w	katedrze	 gnieźnieńskiej.	 3	maja	 obchodzimy	uroczystość	
Matki	Bożej	Królowej	Polski.	Wielkie	uroczystości	odbywają	
się	wtedy	na	Jasnej	Górze.	Natomiast	8	maja	oddajemy	cześć	
św.	Stanisławowi,	biskupowi	i	męczennikowi,	również	patro-
nowi	Polski.	Dzisiaj	kolej	na	jeszcze	jednego	patrona	Polski	
–	św.	Andrzeja	Bobolę.

Przypomnijmy,	 że	 św.	Wojciech	 jest	 patronem	 ładu	 hie-
rarchicznego,	 św.	 Stanisław	 –	 patronem	 ładu	moralnego,	
a	św.	Andrzej	Bobola	patronem	jedności	i	niepodległości,	bardzo	
potrzebnych	naszemu	Narodowi.

Jakże	nie	 dziękować	Bogu,	 że	w	 ciągu	ostatnich	 lat	 kult	
św.	Andrzeja	Boboli	tak	bardzo	rozwinął	się	w	Strachocinie.	
To	 zasługa	waszego	 Pasterza,	 kustosza	 sanktuarium,	 który	
wiele	tutaj	dokonał.	Byłem	na	Bobolówce,	widziałem,	ile	tam	
jest	zrobione,	budują	się	stacje	drogi	krzyżowej.	Chwała	wam	
za	 to,	 chwała	Księdzu	Kustoszowi	 i	 kapłanom,	 którzy	 tutaj	
przebywają,	i	siostrom	zakonnym,	które	tutaj	posługują,	i	wam	
wszystkim.	Dobrze,	że	przybywacie	na	miejsce,	skąd	wyszedł	
ten	wielki	święty	męczennik,	który	zadziwił	świat.
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Moi	drodzy,	Ksiądz	Kustosz	napisał	książeczkę	o	św.	An-
drzeju	Boboli	ze	Strachociny.	Kto	jeszcze	jej	nie	przeczytał,	
koniecznie	powinien	to	zrobić.	Jest	bardzo	piękna	i	nie	chciał-
bym	powtarzać	tych	bardzo	ważnych	i	niezwykle	budujących	
informacji,	które	są	w	niej	zawarte.	Zachęcam	do	lektury	tej	
książeczki.

W	ostatnim	numerze	 „Niedzieli”	 zamieszczony	 jest	wy-
wiad	z	waszym	Kustoszem,	przeprowadzony	przez	redaktora	
naczelnego	–	ks.	 infułata	 Ireneusza	Skubisia.	 Jest	 tam	 także	
krótki	artykuł	ks.	kard.	Stanisława	Nagy’ego.	Mnożą	się	więc	
teksty	poświęcone	św.	Andrzejowi	Boboli.	I	dobrze,	że	tak	jest.

2. Św. Andrzej Bobola – wzór na dzisiejsze czasy

Moi	drodzy,	w	naszej	refleksji	spróbujmy	zastanowić	się	nad	
pytaniem,	w	czym	możemy	naśladować	św.	Andrzeja	Bobolę,	
jakie	przesłanie	do	nas	skierował,	jaki	testament	zostawił	dla	
swoich	rodaków,	a	więc	także	dla	nas,	dla	naszego	pokolenia.	
Moi	drodzy,	przedstawię	to	przesłanie	w	czterech	punktach.

a) Czynić wszystko na większą chwałę Bożą

Po	pierwsze	–	św.	Andrzej	Bobola	jest	przykładem	człowieka	
i	kapłana,	który	przez	całe	życie	oddawał	Bogu	chwałę.	Wstąpił	
do	zgromadzenia	księży	jezuitów,	którego	dewizą	są	słowa:	„Ad	
maiorem	Dei	gloriam”	–	„Na	większą	chwałę	Bożą”.	Św.	An-
drzej	Bobola	całe	swoje	życie	poświęcił	szerzeniu	chwały	Boga,	
a	nie	szukaniu	swojej	chwały.	Jest	zatem	przykładem	i	wzorem	
dla	nas,	jak	w	naszym	życiu	wszystko	czynić	na	większą	chwałę	
Bożą	i	na	pożytek	ludzi.	To	bowiem,	co	pomnaża	chwałę	Bożą,	
przynosi	pożytek	także	ludziom.	Siostry	i	bracia,	wszystko,	co	
myślimy,	co	mówimy	i	co	czynimy	–	wszystko	powinno	być	
dla	Boga,	na	Jego	chwałę.	To	On	ma	być	najważniejszy	w	na-
szych	myślach,	w	naszym	mówieniu	i	w	naszym	działaniu.	Bóg	
ma	być	na	pierwszym	miejscu.	A	kiedy	On	jest	na	pierwszym	
miejscu,	to	wszystko	właściwie	się	układa.	Chciejmy	zatem	za	
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wzorem	św.	Andrzeja	Boboli	przeżywać	nasze	życie	w	posta-
wie	oddawania	Bogu	chwały.	Św.	Andrzej	Bobola	nauczał,	był	
znakomitym	kaznodzieją,	głosił	rekolekcje	i	misje,	spowiadał	
i	sprawował	Eucharystię,	dbał	o	ubogich	–	i	wszystko	to	robił	
na	Bożą	chwałę	i	dla	duchowego	pożytku	człowieka.

b) Niezłomne świadectwo wiary

Św.	Andrzej	Bobola	jest	dla	nas	także	przepięknym	wzo-
rem	wyznawania	wiary.	Żadna	siła	nie	zdołała	odwieść	go	od	
dawania	świadectwa	Chrystusowi.	Zapoznaliście	się	zapewne	
z	tymi	tekstami,	które	odczytał	tutaj	ksiądz	Jan,	gdy	były	roz-
ważane	tajemnice	bolesne.	Wymowne	połączenie	Męki	Pana	
Jezusa	z	cierpieniem	św.	Andrzeja	Boboli.	Bardzo	upodobnił	
się	ten	kapłan,	nasz	rodak,	do	Chrystusa,	który	dzieła	zbawienia	
dokonał	 przez	 cierpienie,	 przez	ofiarę	 życia.	 Jeśli	 dokładnie	
przeczytacie	tę	książeczkę,	dowiecie	się,	jak	strasznej	katorgi	
doświadczył	Andrzej	Bobola.	Nawet	studiując	życiorysy	innych	
świętych	męczenników,	 rzadko	można	 się	 spotkać	 z	 takim	
ogromem	cierpienia,	jakie	złożył	w	darze	Bogu	i	Kościołowi	
św.	Andrzej	Bobola.	

Moi	drodzy,	Kościół	zawsze	najwyżej	ceni	męczenników.	
W	gronie	świętych	są	też	wyznawcy,	są	dziewice,	są	wycho-
wawcy,	ale	najważniejsi	są	męczennicy,	bo	to	oni	przelali	swoją	
krew	i	najbardziej	upodobnili	się	do	Jezusa	Chrystusa,	który	
przez	 cierpienie	 zbawił	 świat.	Dlatego	męczennicy	 są	 nam	
szczególnie	bliscy.	Chcemy,	by	w	wyznawaniu	wiary	ciągle	
bliski	był	nam	św.	Andrzej	Bobola.	Przecież	mógł	spełnić	ży-
czenie	oprawców.	Uniknąłby	wtedy	męki	i	śmierci.	On	jednak	
powiedział	„Nie!”	i	trwał	wiernie	przy	Chrystusie.

A	jaka	jest	nasza	wiara?	Różna.	Patrzcie	na	życie,	na	ludzi.	
Są	katolicy	na	wysokich	urzędach,	w	parlamencie.	Deklarują,	
że	są	katolikami,	a	co	robią?	Głosują	za	aborcją,	za	in vitro,	
przygotowują	projekty	ustaw	o	małżeństwach	osób	tej	samej	
płci	 –	wszystko	 to	 przeciw	nauce	Ewangelii.	Rozmawiałem	
kiedyś	 z	 pewnym	posłem,	 który	 przyznał,	 że	 dostaje	 listę	
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głosowań,	które	są	ponumerowane	i	oznaczone,	gdzie	ma	być	
plus,	a	gdzie	minus.	I	według	tych	wskazań	głosuje.	Jaka	to	
demokracja?	Parodia.	A	w	mediach	tyle	mówi	się	o	demokra-
cji,	o	równości.	Jaka	jest	wiara	tych,	którzy	nazywają	siebie	
katolikami?	Niektórzy	mówią,	że	są	za	in vitro,	bo	opowiadają	
się	za	życiem.	Czyli	jeśli	biskupi	są	przeciw	in	vitro,	to	ozna-
cza,	że	są	przeciwko	życiu?	Boli,	że	katolicy	wygłaszają	takie	
teksty.	To	bardzo	marne	świadczenie	o	Jezusie,	kiepska	forma	
wyznawania	wiary.	Wręcz	zaprzeczenie	wiary.	Na	Dolnym	Ślą-
sku,	gdzie	pracuję,	księża	proboszczowie	mówią	mi,	że	kiedy	
w	niedzielę	pada	deszcz,	w	kościele	jest	o	wiele	mniej	ludzi.	
Mogłoby	z	tego	wynikać,	że	wiara	zależy	od	pogody.	Jaka	to	
wiara,	która	zależy	od	pogody?

Moi	 drodzy,	 św.	Andrzej	Bobola	 stawia	 pytanie	 o	 nasze	
świadectwo	w	wierze,	o	nasze	przyznawanie	się	do	Chrystusa,	
o	nasze	wyznawanie	Chrystusa.	Jezus	powiedział:	„Do	każde-
go,	który	się	przyzna	do	Mnie	przed	ludźmi,	przyznam	się	i	Ja	
przed	moim	Ojcem,	który	jest	w	niebie”	(Mt	10,32).	Pamiętał	
o	tym	św.	Andrzej	Bobola.	I	spisał	się	znakomicie.	Jak	rzadko	
który,	nawet	święty	człowiek.

c) Służyć sprawie jedności

Św.	Andrzej	jest	patronem	jedności.	Przyprowadził	do	Ko-
ścioła	katolickiego	wielu	prawosławnych	i	chciał	przy	Ewan-
gelii	zjednoczyć	wyznawców	Chrystusa.	I	właśnie	na	oczach	
prawosławnych	został	zamordowany	przez	Kozaków.

Słuchaliśmy	w	 dzisiejszej	 Ewangelii	 słów	Pana	 Jezusa:	
„Ojcze,	spraw,	aby	byli	jedno”	(por.	J	17,21).	Moi	drodzy,	jed-
ność	to	drugie	imię	miłości.	Jeśli	nie	ma	jedności	w	rodzinie,	
w	narodzie,	w	parafii,	w	gminie,	w	powiecie,	w	parlamen-
cie	–	źle	 się	nam	żyje.	Gdzie	upada	 jedność,	 tam	upada	 też	
szczęście	 –	mówią	 ludzie.	Moi	 drodzy,	 diabeł	 ciągle	 dzieli,	
rozbija.	Zobaczcie,	ile	mamy	skłóconych	małżeństw,	jak	duży	
ich	procent	dzisiaj	się	rozwodzi.	Już	kilka	lat	po	ślubie.	Idą	za	
podszeptem	diabła.	Brakuje	ofiarności	i	zrozumienia,	że	tam,	
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gdzie	jest	miłość,	jest	też	płacz.	Miłość	jest	płacząca.	Nie	ma	
prawdziwie	 ludzkiej	miłości,	 godnej	 tej	 nazwy,	 bez	 krzyża,	
bez	 ofiary,	 bez	 cierpienia.	To	wszystko	 jest	 nam	potrzebne,	
byśmy	zachowywali	jedność.	Zobaczcie,	jak	dzisiaj	dzieli	się	
nasze	społeczeństwo,	jak	próbuje	się	skłócić	biskupów	i	księży	
z	ludźmi.	Skłóconych	łatwiej	sobie	podporządkować.	Bądźmy	
apostołami	jedności,	zabiegajmy	o	jedność	w	naszych	rodzi-
nach,	w	sąsiedztwach.	Przypomnijmy	sobie	czasy	wojenne.	Byli	
konfidenci,	którzy	wydawali	okupantom	swoich	braci,	swoich	
sąsiadów,	których	później	rozstrzeliwano,	bo	ktoś	tam	wskazał,	
że	ten	czy	ów	był	w	partyzantce	lub	w	ruchu	oporu.	Jedność	
w	wierze,	jedność	w	naszych	rodzinach,	jedność	w	Narodzie,	
jedność	w	społeczeństwie.	Ciągle	chorujemy	na	brak	jedności.	
Dlatego	potrzebna	jest	modlitwa	o	trwanie	w	jedności	–	w	jed-
ności	przy	Bogu	i	przy	najważniejszych	wartościach,	bo	taka	
jedność	jest	najsilniejsza.

d) Ukochać ziemską Ojczyznę

Św.	Andrzej	Bobola	daje	nam	również	przykład	miłości	Oj-
czyzny.	Ojczyzna	jest	naszą	Matką.	Jak	mówił	bł.	Jan	Paweł	II,	
„Matką,	która	wiele	wycierpiała	i	która	ma	szczególne	prawo	
do	naszych	serc,	do	naszej	miłości”.	Zobaczcie,	 jak	kochają	
Ojczyznę	dzisiejsi	Polacy.	Widać	gołym	okiem,	kto	służy	Oj-
czyźnie,	a	kto	służy	obcym,	wrogom	naszej	Ojczyzny.	Pozamy-
kane,	upadłe	zakłady,	stocznie,	kopalnie.	W	Wałbrzychu,	gdzie	
pracuję,	ludzie	cierpią	biedę,	panuje	wielkie	bezrobocie.	Nie	
pomoże	tworzenie	specjalnych	stref	ekonomicznych.	Każą	nam	
brać	kredyty	i	żyć.	A	produkcja	jest	przenoszona	gdzie	indziej.	
Na	Zachodzie	nie	pozamykano	wszędzie	fabryk	tak	jak	u	nas.

Miłość	do	Ojczyzny	to	też	sprawa	dzietności.	Na	liście	dwu-
stu	dwudziestu	czterech	państw	zajmujemy	jedno	z	ostatnich,	
dwieście	dwunaste	miejsce	pod	względem	dzietności	rodzin.	
W	mojej	rodzinie	jest	ośmioro	rodzeństwa.	Często	pytam	tych,	
którzy	witają	mnie	w	różnych	miejscach,	ile	mają	dzieci.	I	mó-
wię	im,	że	gdyby	moja	mama	urodziła	tylko	sześcioro	dzieci,	
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to	nie	byłoby	biskupa,	bo	jestem	siódmy.	Dzisiaj	nie	jest	może	
łatwo,	 ale	 nie	można	przyczyn	upatrywać	 tylko	w	 trudnych	
warunkach.	Przecież	w	czasie	okupacji,	a	także	w	latach	powo-
jennych	też	nie	było	łatwo,	a	jednak	dzieci	się	rodziły.	Dzisiaj	
jest	ich	niewiele,	bo	najpierw	trzeba	mieć	samochód,	miesz-
kanie,	wygody.	Gdy	urodzi	się	dziecko,	trzeba	je	pilnować,	nie	
można	pojechać	na	urlop	do	Grecji	czy	na	Majorkę.	Dziecko	
trzeba	wychowywać,	 poświęcać	mu	 czas.	W	naszym	kraju	
panuje	wygodnictwo,	więc	nie	ma	przyrostu	naturalnego.	Moi	
drodzy,	św.	Andrzej	Bobola	pokazuje	nam,	jak	kochać	ojczysty	
dom	–	Ojczyznę,	która	jest	naszą	Matką.

Za	wstawiennictwem	św.	Andrzeja	Boboli,	patrona	naszego	
Narodu,	módlmy	się	dzisiaj	za	Ojczyznę,	za	Strachocinę,	za	
pielgrzymów	przybywających	do	tego	sanktuarium,	ale	także	
i	za	tę	młodzież,	która	wybiera	się	w	życie.	Czyhają	na	nią	różne	
niebezpieczeństwa	–	w	 Internecie,	w	mediach,	 które	 dzisiaj	
na	ogół	służą	bezbożności.	Zobaczcie,	 ile	 już	było	marszów	
w	obronie	Telewizji	Trwam,	w	ponad	pięćdziesięciu	miastach.	
Odmowa	miejsca	na	multipleksie	dla	Radia	Maryja	i	Telewizji	
Trwam	to	cios	w	Kościół,	bo	to	jest	katolickie	radio,	katolicka	
telewizja.	Niech	 nie	mówią,	 że	 nie	ma	walki	 z	Kościołem.	
W	mediach	tyle	sączy	się	jadu,	tyle	oszczerstw	pada	tam	pod	
adresem	księży	i	biskupów.	Dlatego	tym	bardziej	musimy	być	
razem,	by	obronić	Polskę,	obronić	katolicyzm,	obronić	wiarę,	
obronić	wartości,	które	są	szczęściorodne.

Wzywamy	dzisiaj	młodzież,	aby	nie	pozwoliła,	by	ktokol-
wiek	ją	zwiódł.	Waszym	przewodnikiem	jest	Jezus	Chrystus,	
Jego	weźcie	za	przyjaciela	i	niech	będzie	dla	was	najważniejszy,	
tak	jak	był	najważniejszym	przewodnikiem	dla	św.	Andrzeja	
Boboli.	Trzymajcie	się	Chrystusa.	Otrzymujecie	dzisiaj	dary	
Ducha	Świętego,	 żebyście	 przylgnęli	 do	Chrystusa,	 jeszcze	
bardziej	Go	pokochali	i	byli	Jego	świadkami.	Świadkami	na	
co	dzień	–	jako	osoby	obdarzone	Duchem	Świętym.
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Św. Andrzej Bobola – patron jedności 
i niepodległości

Strachocina, 16 maja 2012 r.
Kazanie odpustowe w sanktuarium św. Andrzeja Boboli 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Wstęp

Przeżywamy	okres	wielkanocny.	W	tym	czasie	przypadają	
uroczystości	 świętych	 patronów	Polski.	 Idąc	 chronologicz-
nie,	 23	 kwietnia	 obchodziliśmy	uroczystość	 św.	Wojciecha,	
biskupa	i	męczennika,	3	maja	była	uroczystość	Matki	Bożej	
Królowej	Polski,	 8	maja	 czciliśmy	 św.	Stanisława,	 biskupa	
i	męczennika,	głównego	patrona	Polski,	i	dzisiaj,	16	maja,	od-
dajemy	cześć	św.	Andrzejowi	Boboli,	który	jest	drugorzędnym	
patronem	Polski.	Przypomnijmy,	że	św.	Wojciech	jest	uważany	
za	patrona	ładu	hierarchicznego,	św.	Stanisław	jest	patronem	
ładu	moralnego,	a	św.	Andrzej	Bobola	jest	patronem	jedności	
i	niepodległości	naszej	Ojczyzny.

1. Historia życia św. Andrzeja Boboli

Tutejsza	parafia	przeżywa	dzisiaj	 uroczystość	 odpustową	
związaną	z	uroczystością	niebieskiego	patrona	tej	wspólnoty,	
jakim	 jest	 św.	Andrzej	Bobola.	 Jako	 patron	 jest	 ów	 święty	
szczególnym	opiekunem	nie	 tylko	 tego	miejsca,	 ale	 przede	
wszystkim	jest	opiekunem	wszystkich	ludzi	przychodzących	
do	 tego	kościoła	 na	modlitwę.	Można	powiedzieć,	 że	 dzień	
wspomnienia	patrona	parafii,	czyli	dzień	odpustu,	jest	dniem	
imienin	wszystkich	członków	tej	wspólnoty.	Przybywamy	za-
tem	do	tutejszego	kościoła	jakby	na	uroczystość	imieninową	
was	wszystkich.

Na	 liturgii	winniśmy	przypomnieć	 sobie	 postać	 naszego	
świętego	Patrona.	 Powinniśmy	 też	 zastanowić	 się	 nad	 jego	
świętością	i	odpowiedzieć	sobie	na	pytania,	co	się	na	tę	świę-
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tość	 złożyło	 i	 jakie	 przesłanie,	 jaki	 testament	 zostawił	 nam	
niebieski	Patron.	

Św.	Andrzej	Bobola	przyszedł	na	świat	30	listopada	1591	r.	
w	Strachocinie	na	ziemi	sanockiej.	Uczęszczał	do	szkół	jezu-
ickich	w	Wilnie.	W	dwudziestym	roku	życia	wstąpił	do	Towa-
rzystwa	Jezusowego	w	Wilnie.	Po	złożeniu	ślubów	zakonnych	
odbył	studia	filozoficzno-teologiczne	w	Akademii	Wileńskiej.	
W	1622	r.	otrzymał	święcenia	kapłańskie.	Jako	młody	kapłan	
odznaczał	się	wielkim	umiłowaniem	modlitwy,	ujawnił	się	także	
jako	dobry	kaznodzieja	i	gorliwy	spowiednik,	jednym	słowem	
–	jako	dobry	duszpasterz.	Pracował	kolejno	w	różnych	miej-
scowościach	na	Kresach	Wschodnich:	w	Nieświeżu,	Wilnie,	
Połocku,	Łomży,	Warszawie	i	na	koniec	w	Pińsku.	W	ostatniej	
placówce	spędził	ostatni,	długi	etap	swego	życia.	Tam	też	dał	
się	poznać	w	sposób	szczególny	jako	wybitny	kaznodzieja,	gor-
liwy	i	dobry	kapłan,	opiekun	Sodalicji	Mariańskiej,	przyjaciel	
i	opiekun	chorych.	

Podejmował	wielokrotnie	głoszenie	misji	i	rekolekcji	w	oko-
licznych	wsiach	i	miasteczkach.	Nazywano	go	„łowcą	dusz”,	
„apostołem	Pińszczyzny”,	„duszochwatem”.	Jako	żarliwy	apo-
stoł	pozyskał	dla	Kościoła	katolickiego	wielu	prawosławnych.	
Zabiegał	o	jedność	Kościoła.	Za	swoją	gorliwość	apostolską	był	
powszechnie	chwalony,	ale	także	naraził	się	wrogom	Kościoła.	

Zaczęły	się	wojny	kozackie.	Kozacy	napadali	na	bezbronne	
wsie	i	miasta	i	niszczyli	doszczętnie	wszystko,	co	stanęło	im	na	
drodze,	zwłaszcza	duchowych	przywódców	Polaków.	

W	maju	1657	r.	Kozacy	napadli	na	Janów	Poleski	i	wyrżnęli	
katolików	i	żydów.	Ks.	Andrzej	przebywał	w	tym	czasie	w	są-
siednim	Peredyle.	Tam	go	 jednak	 schwytano.	Przywleczono	
go	do	Janowa	i	zmuszano	do	wyparcia	się	wiary.	Kiedy	świą-
tobliwy	kapłan	nie	zaparł	się	Chrystusa,	poddano	go	ciężkim	
katorgom.	Pobitego	i	poranionego	kapłana	oprawcy	rzucili	na	
stół	w	miejskiej	rzeźni.	Przypiekali	ciało	ogniem,	domagali	się	
wyparcia	się	wiary.	Stałość,	nieustępliwość	ks.	Andrzeja	dopro-
wadziła	żołnierzy	do	wściekłości.	Zdarli	mu	skórę	z	rąk,	z	piersi,	
z	pleców,	wykłuli	oko,	a	rany	posypywali	plewami	i	sieczką.	



98

Bohaterski	męczennik	wzywał	imienia	Jezusa	i	Maryi.	By	nie	
mógł	wołać	i	modlić	się,	odcięto	mu	język,	wargi	i	nos.	A	potem	
powieszono	u	sufitu	za	nogi.	Wreszcie	cięciem	szabli	zadano	
śmierć.	Działo	się	 to	wszystko	16	maja	1657	r.	Tak	odszedł	
z	tego	świata	kapłan	Chrystusa.	Upodobnił	się	do	swego	Mistrza	
nie	tylko	przez	dobre,	szlachetne	kapłańskie	życie,	ale	także	
poprzez	ogromne	cierpienie,	które	poprzedziło	jego	śmierć.	

2. Dzieje kultu św. Andrzeja Boboli

Ciało	męczennika	pochowano	pod	ołtarzem	w	Pińsku.	Ze	
względu	na	rozbiory,	powstania	narodowe	i	wojny	było	ono	
kilkakrotnie	przenoszone.	Podobno	przez	długie	lata	nie	ulegało	
rozkładowi.	Uroczystej	kanonizacji	ks.	Andrzeja	Boboli	doko-
nał	w	Rzymie	papież	Pius	XI	17	kwietnia	1938	r.,	w	uroczystość	
Zmartwychwstania	Pańskiego.	Ciało	Świętego	 sprowadzono	
z	Rzymu	i	złożono	w	kościele	Ojców	Jezuitów	w	Warszawie	
przy	ulicy	Rakowieckiej.	Tam	spoczywa	do	dziś.	

Jakie	przesłanie	zostawił	nam	św.	Andrzej	Bobola	i	w	czym	
winniśmy	go	naśladować?

3. Św. Andrzej Bobola patronem jedności i ekumenizmu

Św.	Andrzej	Bobola	jednoczył	różnych	wyznawców	w	jedną	
rodzinę	dzieci	Bożych.	Jednoczył	wyznania	katolickie	i	pra-
wosławne.	 Jednoczył	 narody	Ewangelią	Chrystusa.	Dlatego	
czytamy	dziś	z	Ewangelii:	„Ojcze	Święty,	proszę,	aby	wszy-
scy	stanowili	jedno”	(por.	J	17,21).	Św.	Andrzej	przypomina	
nam	o	obowiązku	zaprowadzania	jedności.	Jedność	to	wielka	
wartość.	Dobrze	się	żyje	wśród	ludzi,	którzy	stanowią	jedno	
(w	rodzinie,	sąsiedztwie,	zakładzie	pracy,	w	narodzie,	we	wspól-
nocie	międzynarodowej).	Brak	jedności	jest	wielkim	dramatem,	
a	często	i	tragedią	(wspomnijmy	o	Bałkanach,	parlamencie	czy	
rozbitych	rodzinach).

Możemy	się	zastanowić,	w	jakich	sektorach	winniśmy	za-
prowadzać	jedność.	Wskażmy	na	główne	z	nich.
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a) Jedność z samym sobą 

Człowiek	 bywa	 czasem	wewnętrznie	 rozbity.	Co	 innego	
myśli,	co	innego	mówi,	a	jeszcze	co	innego	czyni.	Potrafi	mieć	
wiele	twarzy.	Jest	jak	chorągiewka.	Czasem	przeżywa	dramat	
z	tego	powodu,	że	pragnie	dobra,	a	w	praktyce	czyni	zło.	Mu-
simy	 się	wewnętrznie	 integrować.	Trzeba	dbać	o	 to,	 by	 żyć	
według	wewnętrznych	przekonań.	Powinniśmy	także	zabiegać	
o	to,	by	za	naszym	poznaniem	dobra	następował	wybór	tego	
dobra	przez	naszą	wolę.

b) Jedność z drugim człowiekiem

Nikt	z	nas	nie	jest	samotną	wyspą.	Żyjemy	razem.	Podsta-
wowa	wspólnota	naszego	życia	to	rodzina.	Jakże	ważna	jest	
jedność	w	rodzinie!	Co	robisz,	by	twoja	rodzina	była	zjedno-
czona?	Nie	zrzucaj	winy	na	innych.	Tak	wiele	zależy	od	ciebie.	
Zauważ,	że	w	naturze	każdego	z	nas	jest	zakodowana	chęć	rzą-
dzenia	drugimi.	Mamy	sobą	rządzić,	nad	sobą	panować.	Innym	
zaś	mamy	służyć.	Gdy	służysz,	jesteś	wielki,	gdy	rozkazujesz	
i	innych	zniewalasz,	jesteś	mały.	Bądź	apostołem	jedności	tam,	
gdzie	żyjesz:	w	domu,	w	pracy,	wśród	twoich	sąsiadów.

c) Jedność z Bogiem

Autentyczna	jedność	każdego	z	nas	z	Bogiem	to	fundament	
wszelkiej	 jedności.	Kto	 jest	 naprawdę	 jedno	 z	Bogiem,	 ten	
będzie	w	jedności	i	z	człowiekiem.	Jedność	z	Bogiem	wyraża	
się	w	codziennej	modlitwie	i	przyjmowaniu	Komunii	Świętej.	
Czy	jesteś	jedno	z	Bogiem?	Czy	dzisiaj	rano	pomodliłeś	się?	
Czy	dzisiaj	przyjdziesz	tu,	do	ołtarza,	by	przyjąć	Boży	Chleb,	
by	stać	się	jedno	z	Chrystusem?	Popatrz	na	Jana	Pawła	II.	On	
chciał	zjednoczyć	ludzkość.	Wiele	czasu	spędzał	na	modlitwie.	
Był	trzy	razy	w	Fatimie	i	długo	modlił	się	w	skupieniu.	Gdy	był	
tam	pierwszy	raz,	w	rocznicę	zamachu	na	swoje	życie,	klęczał	
ponad	godzinę	przed	figurą,	zatopiony	w	modlitwie.	
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4. Św. Andrzej Bobola wzywa nas do wytrwania 
w wierze

Dla	Chrystusa	trzeba	cierpieć.	Praca	dla	rozwoju	Królestwa	
Bożego	na	ziemi	często	bywa	okupiona	cierpieniem.	Dzieło	
Chrystusa	było,	jest	i	będzie	zwalczane,	deptane.	Za	wartości	
ewangeliczne	cierpiało	bardzo	wielu	ludzi	w	historii	Kościoła.	
Diabeł	nie	rezygnuje	z	walki.	Nadal	toczy	się	bój	o	dusze.	Dziś	
ludzie	mówią,	że	urwał	się	z	łańcucha	i	grasuje,	bo	widać,	jak	
jest	łamane	prawo	Boże	i	ludzie	muszą	cierpieć.	

13	maja	 2000	 r.,	w	 czasie	 trzeciego	 pobytu	w	Fatimie,	
Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	beatyfikował	dwoje	pastuszków:	
Franciszka	 i	Hiacyntę	 –	 dzieci,	 którym	objawiła	 się	Matka	
Boża.	W	uroczystości	brała	udział	 siostra	Łucja,	która	wraz	
z	Franciszkiem	i	Hiacyntą	kilkakrotnie	widziała	Maryję	i	z	Nią	
rozmawiała.	Matka	Boża	przez	dzieci	przekazała	światu	we-
zwanie	do	modlitwy	różańcowej	i	do	pokuty.	Łucja	otrzymała	
od	Maryi	 tzw.	 sekret	 fatimski.	 Został	 on	 powierzony	Ojcu	
Świętemu.	Kard.	Angelo	Sodano	na	zakończenie	uroczystości	
beatyfikacyjnych	w	obecności	Ojca	Świętego	ujawnił	tak	zwaną	
trzecią	tajemnicę	fatimską.	Dotyczyła	ona	cierpienia	Papieża,	
zamachu	na	jego	życie.	

Cierpienie	 jest	 częścią	naszego	życia.	Pan	Bóg	powołuje	
nas	 do	 cierpienia.	Męczennicy,	 których	 czcimy	w	Kościele,	
przypominają	nam,	jak	należy	przeżywać	chwile	cierpienia.	

Pozwól,	że	cię	zapytam,	czy	jesteś	gotów	cierpieć	za	Bożą	
sprawę?	Czy	jesteś	zdolny	upodobnić	się	do	cierpiącego	Chry-
stusa,	jeśli	od	ciebie	kiedyś	tego	zażądają?	Krzyża	nie	można	
wyrzucić	z	życia.	Najlepsza	nauka	i	technika	nie	wyeliminują	
krzyża.	Pamiętaj,	wierność	Bogu	czasem	 rodzi	 sprzeciw.	Są	
takie	sytuacje,	że	trzeba	się	dać	ukrzyżować.	Jeśli	jeszcze	nie	
niosłeś	krzyża,	to	może	jeszcze	poniesiesz.

Dobrą	formą	pokuty	jest	solidne	wypełnianie	obowiązków	
osobistych,	 rodzinnych	 i	 społecznych.	 Powtórzyła	 to	 także	
siostra	Łucja.
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5. Duch Święty przez Eucharystię – źródłem jedności

Skąd	można	nabierać	 siły	do	naśladowania	 św.	Andrzeja	
Boboli?	Źródło	jest	ciągle	to	samo.	Jest	nim	Eucharystia.	Msza	
Święta,	która	uobecnia	ofiarę	krzyża	Syna	Bożego,	przypomina	
nam	o	cierpieniu,	o	potrzebie	składania	swego	życia	w	ofierze	
Panu	Bogu.	To	składanie	życia	nie	może	się	obyć	bez	cierpienia.	
Eucharystia	 jest	 także	źródłem	 jedności.	Tutaj,	przy	ołtarzu,	
stajemy	się	jedno,	jedno	z	Bogiem	i	jedno	między	sobą;	tutaj	
nabieramy	mocy	do	jednoczenia	naszych	rodzin,	do	przezwy-
ciężania	wszelkich	podziałów	w	naszym	życiu.

Kapłaństwo – dar dla całego Kościoła
Świdnica, 19 maja 2012 r.

Słowo końcowe podczas Mszy św. z udzieleniem święceń kapłańskich 
Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Wdzięczność Bogu i ludziom

„Oto	jest	dzień,	który	dał	nam	Pan,	radujmy	się	i	weselmy	
się	w	 nim”.	Ogromnie	 się	 cieszymy	przed	Panem	Bogiem	
z	konsekracji	czternastu	prezbiterów	dla	naszego	Kościoła	świd-
nickiego.	Wyśpiewaliśmy	przed	chwilą	hymn	Ciebie, Boga wy-
sławiamy.	Bogu	podziękowaliśmy	za	dar	naszych	braci,	którzy	
wyruszą	z	tej	katedry	na	żniwo	Pańskie,	by	głosić	Ewangelię,	
sprawować	sakramenty	święte,	a	także	pełnić	posługę	miłości.	
Panu	Bogu	dziękujemy	za	ich	powołanie,	za	ich	sześcioletnią	
formację	w	seminarium	i	za	dzisiejszy	dar	święceń	prezbiteratu.	
Niech	Bóg	będzie	uwielbiony,	niech	Jego	chwała	będzie	zawsze	
na	 naszych	ustach,	 niech	Bóg	będzie	 zawsze	najważniejszy	
w	naszym	życiu,	bo	jest	dobry,	łaskawy	i	pełen	miłosierdzia.

Dzisiaj	w	naszej	katedrze	chcemy	przed	Bogiem	podzię-
kować	 ludziom	 dobrym	 i	 szlachetnym,	 którzy	Boga	 noszą	
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w	 	swoim	 sercu	 i	 przekazują	wiarę	 i	 umiłowanie	Pana	Boga	
innym.	Mówiąc	 to,	mam	na	myśli	 przede	wszystkim	 rodzi-
ców	 księży	 neoprezbiterów.	Kochani	 rodzice,	 przyjmijcie	
wdzięczność	Kościoła	za	dar	waszych	synów,	za	ich	urodzenie	
i	wychowanie	w	wierze,	za	to	wszystko,	co	zrobiliście	dla	nich	
w	domu	rodzinnym.	Dom	rodzinny	to	pierwsze	gniazdo	naszego	
życia,	pierwsza	szkoła	wychowania,	pierwszy,	najważniejszy	
dom,	dlatego	Kościół	tak	bardzo	troszczy	się	o	rodzinę,	by	była	
silna,	by	panował	w	niej	klimat	miłości,	prawdy	i	religijności.	
Zmarłym	rodzicom,	którzy	z	nieba	patrzyli	na	tę	uroczystość,	
wypraszamy	wieczny	pokój,	a	wam	rodzice,	którzy	jesteście	
tutaj,	w	katedrze,	bardzo	dziękujemy	i	gratulujemy,	że	to	przed	
waszymi	synami	zatrzymał	się	Chrystus	i	powiedział:	„Pójdź	za	
Mną!”.	To	wielka	łaska.	Pan	Jezus	powiedział	i	ciągle	te	słowa	
przypomina	Kościołowi,	a	zwłaszcza	kapłanom:	„Nie	wyście	
Mnie	wybrali,	ale	Ja	was	wybrałem	i	przeznaczyłem	was	na	to,	
abyście	szli	i	owoc	przynosili,	i	by	owoc	wasz	trwał”	(J	15,16).

Kochani	rodzice,	wasza	troska	rodzicielska	dzisiaj	się	nie	
kończy,	lecz	powinna	nabrać	nowego	blasku,	nowego	wymia-
ru.	Zostaliście	dzisiaj	matkami	i	ojcami	kapłanów.	To	wielkie	
zobowiązanie.	Owszem,	również	wielkie	wyróżnienie.	Ciągle	
powtarzam,	że	być	matką	czy	ojcem	księdza	to	wielkie	wyróż-
nienie,	ale	też	–	dodajmy	–	jest	to	wielkie	zobowiązanie,	żeby	
syna	wspomagać	do	końca	waszych	ziemskich	dni,	a	gdy	przej-
dziecie	do	wieczności	–	pomagać	mu	z	tamtej	strony,	bo	idzie	
na	trudną	służbę.	Być	kapłanem	świętym,	gorliwym,	całkowicie	
oddanym	Bogu	i	człowiekowi	nie	jest	sprawą	łatwą,	dlatego	
wszyscy	winniśmy	pomagać	wszystkim	księżom.	Naszym	neo-
prezbiterom	życzymy,	żeby	pięknie	wypełnili	swoje	powołanie,	
odkryte	i	dzisiaj	ozdobione	darem	święceń	prezbiteratu.	Dro-
dzy	rodzice,	rodzeństwo,	siostry	i	bracia,	babcie,	dziadkowie,	
krewni,	przyjaciele	naszych	neoprezbiterów,	towarzyszcie	im	
wsparciem	duchowym,	by	byli	prości,	wierni,	zawsze	oddani	
i	otwarci	na	Ducha	Świętego.	
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2. Rola formatorów wobec kandydatów do kapłaństwa

W	dzisiejszy	 uroczysty	 dzień,	 gdy	 jesteśmy	 świadkami	
narodzin	nowych	kapłanów	dla	naszej	diecezji,	chcemy	podzię-
kować	tym,	którzy	przejęli	formację	tych	oto	neoprezbiterów	
z	domów	rodzinnych,	a	więc	kapłanom	posługującym	w	świd-
nickim	seminarium.	Bardzo	dziękuję	wszystkim	przełożonym:	
ks.	bp.	Adamowi,	który	był	pierwszym	rektorem,	obecnemu	
księdzu	rektorowi	Tadeuszowi	i	jego	współpracownikom,	ojcom	
duchownym,	spowiednikom,	prefektom	i	wszystkim	księżom	
wykładowcom	i	formatorom.	Bardzo	dziękuję	dzisiaj	za	wasz	
trud.	Nie	tylko	za	kompetentne	wykłady,	za	wiedzę	teologiczną	
im	przekazywaną,	ale	przede	wszystkim	dziękuję	za	przykład	
życia,	bo	młodzi	patrzą	przede	wszystkim	na	to,	co	czynimy,	
a	mniej	uwagi	zwracają	na	to,	co	mówimy.	O	tym	czasem	się	
zapomina,	ale	przykład	wpisuje	się	głębiej	w	psychikę	naszych	
wychowanków	niż	same	słowa.	Dlatego	za	to	świadectwo	ka-
płańskiego	życia	serdecznie	dzisiaj	dziękuję.

Dziękując	 kapłanom	ze	 świdnickiego	 seminarium,	 naszą	
wdzięcznością	obejmujemy	także	wszystkich	księży,	których	
dzisiejsi	 neoprezbiterzy	 spotkali	 na	 swojej	 drodze.	 Przede	
wszystkim	dziękujemy	księżom	proboszczom,	którzy	sprawo-
wali	pieczę	nad	klerykami,	nad	diakonami	i	będą	się	cieszyć	
w	najbliższych	dniach	prymicjami.	Dziękujemy	wam,	drodzy	
bracia	kapłani,	za	tę	dotychczasową	troskę	nad	naszymi	neo-
prezbiterami	i	prosimy	o	dalszą,	bo	kapłani	będą	przyjeżdżać	
do	rodzinnych	parafii,	do	swoich	rodziców.	Nadal	bądźcie	ich	
przyjaciółmi,	starszymi	braćmi	w	powołaniu	kapłańskim.	

Bardzo	 dziękujemy	księżom	wikariuszom,	 przyjaciołom	
i	wszystkim	tym,	którzy	przyjechali	na	dzisiejsze	kapłańskie	
święto.	Bardzo	dziękujemy	siostrom	zakonnym	posługującym	
w	Świdnicy,	 ale	 także	w	całej	diecezji	 i	 poza	 jej	granicami.	
Siostry	bardzo	wspomagają	kleryków,	wypraszając	im	powoła-
nia,	a	także	otaczają	modlitwą	księży,	którzy	już	są	na	Pańskim	
żniwie.	Drogie	 siostry	 zakonne,	w	 dzisiejsze	 nasze	 święto	
przyjmijcie	bardzo	serdeczne	podziękowania	od	nas,	kapłanów.
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Wyrazy	wdzięczności	chciałbym	skierować	także	do	człon-
ków	Towarzystwa	Przyjaciół	Wyższego	Seminarium	Duchow-
nego	w	Świdnicy,	których	grono	stale	się	powiększa.	Wiemy,	
że	wspomagacie	 naszych	 alumnów	modlitwami,	 ale	 także	
i	ofiarami.	Klerycy	też	o	was	pamiętają	i	każdego	dnia	za	was	
się	modlą.	Wspomagajcie	także	absolwentów,	czyli	kapłanów,	
którzy	przez	seminarium	przeszli,	bo	przyjaźń,	miłość	nigdy	
nie	ustaje	i	trwa	nie	tylko	na	trasie	życia	ziemskiego,	ale	także	
potem,	w	wieczności.

Dziękujemy	wszystkim	przyjaciołom,	wspomożycielom,	
sponsorom	i	dobrodziejom	naszego	seminarium.	Mamy	wielu	
dobrodziejów,	czasem	anonimowych,	którzy	ze	swojego	bu-
dżetu	odejmują	jakąś	część,	żeby	wspomóc	formację	kapłanów.	
Proszę,	 byście	 jutro,	 gdy	 będziecie	 się	 cieszyć	 prymicjami,	
pomodlili	się	o	powołania	kapłańskie.	

Czternaście	miejsc	zostaje	pustych	w	seminarium	po	dzisiej-
szych	neoprezbiterach.	Trzeba	je	zapełnić.	A	Jezus	powiedział:	
„Proście	 Pana	 żniwa,	 żeby	wyprawił	 robotników	na	 swoje	
żniwo”	(Mt	9,38;	Łk	10,2).	Dlatego	prymicyjne	uroczystości	
niech	będą	połączone	z	prośbą	o	nowych	kapłanów,	których	
Kościół	bardzo	potrzebuje.	

3. Włączeni w dzieło ewangelizacji

Końcowe	 słowo	kieruję	 do	 dzisiejszych	 neoprezbiterów.	
Drodzy	bracia,	zamknęła	się	dla	was	karta	życia	seminaryjnego,	
skończyła	się	droga	do	kapłaństwa.	Od	tej	Mszy	Świętej	kon-
sekracyjnej	rozpoczyna	się	coś	nowego	i	wielkiego	–	zaczyna	
się	wasza	kapłańska	posługa.	Gratulujemy	wam	wybrania	do	tej	
służby	i	ozdobienia	waszych	serc	darem	święceń	prezbiteratu.	
W	pierwszym	czytaniu	słyszeliśmy,	że	kiedyś	Mojżesz	przeka-
zał	Ducha	Świętego	siedemdziesięciu	wybranym	(Lb	11,25).	
Dzisiaj	Duch	Święty	zawładnął	waszymi	sercami	właśnie	po	
to,	by	dzięki	wam	ludzie	poznawali	Boga,	słuchali	Go	i	kochali.	
Idziecie	na	służbę.	Idziecie,	by	opowiadać	o	Chrystusie,	który	
umarł	i	zmartwychwstał,	który	żyje	w	Kościele	–	naszym	domu.	
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Dzieło	ewangelizacji	Pan	Jezus	składa	dzisiaj	w	wasze	ręce.	
Dołączycie	do	kapłanów	już	utrudzonych,	żeby	ich	wspomóc,	
żeby	opowiadać	o	Jezusie	Chrystusie	i	o	tym,	że	On	jest	naj-
ważniejszy,	że	warto	Go	słuchać,	że	warto	Go	kochać.	Nie	za-
dowalajcie	się	tylko	tymi,	którzy	będą	przychodzić	do	waszych	
kościołów,	których	będziecie	widzieć	na	Eucharystii	czy	w	salce	
katechetycznej.	Szukajcie	tych,	którzy	gdzieś	odeszli	i	się	za-
gubili.	Pan	Jezus	powiedział,	że	chce	przyprowadzić	zaginione	
owce	do	swojej	owczarni	przez	was,	przez	wasze	zatroskanie,	
przez	waszą	gorliwość.	Macie	odszukać	tych,	którzy	za	coś	na	
Kościół	się	obrazili.	Z	różnych	powodów.	Jeżeli	jednak	papież	
Benedykt	XVI	mówi	o	nowej	ewangelizacji,	to	wiemy,	że	w	tym	
dziele	nie	chodzi	tylko	o	to,	by	służyć	tym,	którzy	przychodzą.	
Mamy	zatroszczyć	się	również	o	tych,	którzy	odeszli	–	odnaleźć	
ich	i	przekonać,	by	wrócili	i	uwierzyli,	że	ich	miejsce	jest	przy	
Panu	Bogu,	a	odchodząc	z	tego	miejsca,	gdzie	powinni	być,	
stracili	szczęście.	

W	homilii	wygłoszonej	przed	przyjęciem	święceń	zostało	
powiedziane,	 że	 dzieło	 ewangelizacji	 to	 dzieło	 uświęcania	
świata,	zwłaszcza	przez	sprawowanie	Eucharystii	i	sakramen-
tu	pokuty.	Pełnijcie	zatem	tę	posługę	w	jak	najlepszym	stylu,	
a	każdą	Mszę	Świętą	odprawiajcie	 tak,	 jakby	była	pierwsza	
i	 jakby	była	ostatnia.	Z	 takim	przejęciem,	 z	 taką	 świętością	
trzeba	 sprawować	 tę	wielką	 tajemnicę	 naszej	wiary,	 żeby	
ludzie	budowali	się	waszymi	gestami,	waszymi	słowami,	wa-
szą	pobożnością.	Wy	też	będziecie	się	budować	wiarą	ludzi.	
Kapłanowi	 są	 potrzebni	 ludzie	wierzący.	Wiele	 czerpiemy	
z	 duchowości	 naszych	wiernych.	 Sprawowanie	 sakramentu	
pokuty	jest	dla	kapłanów	wielką	lekcją.	Spowiedź	święta	nie	
jest	gorszeniem	księży,	lecz	buduje	kapłana,	dlatego	powinni-
ście	pilnować	konfesjonału.	Nie	może	być	tak,	żeby	ludzie	was	
szukali.	Nie	ludzie	mają	czekać	na	was,	ale	wy	macie	czekać	
na	ludzi.

Pamiętajcie	 też	 o	 biednych,	 chorych	 i	 opuszczonych.	To	
jest	dla	was	skarb.	Bł.	Jan	Paweł	II	zawsze	przypominał	o	tym	
kapłanom:	 stawiajcie	 na	 chorych,	 na	 biednych,	 to	 są	wasi	
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	wspomożyciele.	Wynajdujcie	 ludzi	w	 potrzebie,	 bo	w	 nich	
ukrywa	się	Chrystus	Pan.

Traktujcie	swoje	powołanie	jako	wyróżnienie	i	jako	dar.	Nie	
tylko	dla	siebie,	ale	 i	dla	Kościoła.	Jesteście	wielkim	darem	
dla	Kościoła,	dlatego	idźcie	na	Pańskie	żniwo	i	zabierzcie	ze	
sobą	wiano	z	domu	rodzinnego,	od	mamy	i	od	taty,	żeby	go	nie	
utracić,	bo	ono	jest	najpiękniejsze.	Weźcie	też	to	wiano	dodane	
wam	przez	seminarium,	przez	dobrych	kapłanów,	których	spo-
tkaliście	na	swojej	drodze,	i	chciejcie	być	dobrymi	pasterzami.	
Pan	Jezus	w	Ewangelii	przypomniał	dzisiaj:	„Ja	jestem	dobrym	
pasterzem.	Dobry	pasterz	daje	życie	swoje	za	owce”	(J	10,11).	
Bądźcie	dobrymi	pasterzami.

Życzymy	wam	wiary	w	moc	kapłaństwa	i	żeby	praca	dusz-
pasterska	nigdy	wam	się	nie	znudziła.	Jesteśmy	tylko	słabymi	
ludźmi	i	ten	wielki	skarb,	który	dzisiaj	otrzymaliście	od	Boga,	
nosimy	w	glinianych	naczyniach.	Wszyscy	mamy	świadomość	
naszej	słabości,	dlatego	jest	potrzebny	nasz	wysiłek,	żeby	ten	
skarb,	który	niesiemy	dla	 ludzi	 i	który	nas	samych	uświęca,	
był	w	jak	najlepszych	naczyniach,	czyli	żeby	nasza	dusza	ka-
płańska	była	tym	skarbem	uświęcana,	żebyśmy	Panu	Jezusowi	
użyczali	swych	ust,	swoich	serc,	swoich	rąk,	żeby	Pan	Jezus	
dzisiaj	 innych	obdarzał	 swoją	miłością.	Na	drogę	zabierzcie	
też	Matkę	Najświętszą,	Maryję,	która	 jest	matką	wszystkich	
ludzi,	a	kapłanów	w	szczególności.	Kapłan	nie	zakłada	swojej	
rodziny,	dlatego	najpierw	ma	oparcie	w	swojej	matce	ziemskiej,	
a	 zawsze	 –	 od	początku	do	końca,	 nawet	wtedy	gdy	mama	
ziemska	odchodzi	–	pozostaje	mu	jako	oparcie	Maryja.	Dlatego	
nie	zapominajcie	o	Matce,	która	nigdy	nie	umrze,	która	was	
kocha	i	która	na	was	liczy	jako	na	swoich	synów,	przyjaciół	
Jej	 Syna,	Zbawiciela	 świata,	 uczestników	 Jego	 kapłaństwa.	
Zabierzcie	w	życie	patronów	tej	katedry	i	zabierzcie	też	patrona	
miasta	Świdnicy,	gdzie	się	przygotowywaliście	do	kapłaństwa	
–	Jana	Pawła	II.	Jego	umiłowanie	modlitwy,	Pana	Boga	i	dru-
giego	człowieka,	uczciwość,	przejrzystość,	prawdomówność	
i	 serdeczność	 –	 to	 najpiękniejszy	wzór	 posługi	 dla	 kapłana	
i	dla	biskupa,	ale	 także	dla	każdej	matki	 i	ojca,	dla	każdego	
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człowieka.	Niech	 również	was	wyróżnia	 podobna	 postawa.	
Idźcie	z	Bożym	błogosławieństwem,	niech	Jezus	Chrystus	was	
prowadzi,	a	Matka	Najświętsza	wam	towarzyszy.	Amen.

Doczesność jako czas pielgrzymowania 
do prawdziwego domu

Świdnica, 19 maja 2012 r.
Msza św. z poświęceniem przedszkola Sióstr Prezentek

1. Świat widzialny i niewidzialny dziełem Boga

„Wyszedłem	 od	Ojca	 i	 przyszedłem	 na	 świat;	 znowu	
opuszczam	świat	i	idę	do	Ojca”	(J	16,28)	–	mówi	Pan	Jezus	
w	dzisiejszej	Ewangelii.	Przybliżamy	się	do	uroczystości	Wnie-
bowstąpienia	Pańskiego,	więc	teksty	liturgiczne	wiele	mówią	
nam	o	niebie.	W	odczytanych	przed	chwilą	słowach	Pan	Jezus	
wyznaje	przed	nami,	skąd	przyszedł	i	dokąd	odchodzi:	„Wy-
szedłem	od	Ojca	 i	przyszedłem	na	świat;	znowu	opuszczam	
świat	i	idę	do	Ojca”.	Jest	tu	mowa	o	dwóch	domach	–	o	domu	
ziemskim	i	domu	niebieskim.	Na	początku	Bóg	stworzył	te	dwa	
domy.	Dom	niebieski	 przeznaczył	 dla	 aniołów,	 dla	 duchów,	
także	dla	duchów	wcielonych,	którzy	tam	mają	wieczne	miesz-
kanie.	Natomiast	dom	ziemski	przeznaczył	dla	innych	stworzeń:	
dla	bytów	materialnych,	dla	roślin,	dla	zwierząt	i	także	dla	nas,	
ludzi.	Pan	Jezus	mówi:	„Wyszedłem	od	Ojca	i	przyszedłem	na	
świat”.	Wyszedł	więc	z	nieba,	z	tego	pierwszego	domu,	i	przy-
szedł	do	domu	ziemskiego;	tu	wypełnił	misję,	którą	zlecił	Mu	
Ojciec,	i	znowu	opuścił	świat,	by	powrócić	do	Ojca	–	do	tego	
domu,	który	kiedyś	będzie	także	naszym	domem.	

Moi	 drodzy,	 ten	 nasz	 dom	 ziemski	 trochę	 znamy,	 bo	 tu	
się	 urodziliśmy,	 tutaj	 pracujemy	 i	 tutaj	wypełniamy	 swoje	
powołanie.	Próbujemy	też	udoskonalać	ten	dom.	Stworzył	go	
Pan	Bóg,	a	my	nieco	go	modyfikujemy.	Te	zmiany	mogą	być	
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pozytywne	albo	negatywne.	Są	ludzie,	którzy	psują	ten	świat,	
grzesząc	i	nie	słuchając	Pana	Boga.	Kiedy	ludzie	nienawidzą	
Pana	Boga	i	walczą	z	Nim,	nasz	ziemski	dom	upodobnia	do	tej	
rzeczywistości,	którą	nazywamy	piekłem.	Na	szczęście	jednak	
są	także	ludzie,	którzy	świat	udoskonalają,	czynią	go	lepszym	
i	robią	wszystko,	żeby	ludzie	dobrze	czuli	się	na	ziemi.	A	dobrze	
czują	się	wtedy,	gdy	panuje	miłość,	gdy	jest	uczciwość,	gdy	
posługujemy	się	prawdą,	gdy	jesteśmy	życzliwi.	Wówczas	dom	
ziemski	czynimy	podobnym	do	domu	niebieskiego.	

2. Nie mamy na ziemi stałego zameldowania

Moi	 drodzy,	 patrząc	 na	 świat,	 zauważamy,	 że	 niektórzy	
ludzie	 tak	myślą	 i	 tak	 postępują,	 jakby	mieli	 tu	 pozostać	
na	 zawsze.	Chcą	 na	 ziemi	 zbudować	 sobie	 raj,	 uwić	 sobie	
gniazdko,	w	którym	byłoby	im	dobrze.	A	my	wiemy,	że	z	tego	
świata	trzeba	odejść.	Odszedł	nawet	Jan	Paweł	II,	którego	tak	
kochaliśmy.	Nie	zdołały	zatrzymać	go	nawet	nasze	modlitwy,	
bo	człowiekowi	nie	jest	dane	żyć	wiecznie	w	tym	świecie	ziem-
skim.	Stąd	trzeba	odejść.	Nawet	po	najdłuższym	życiu	stąd	się	
odchodzi.	Dokąd?	Nie	w	pustkę	i	nie	w	nicość,	ale	do	lepszego	
świata	–	tam,	gdzie	poszedł	Chrystus.

Jezus	wstąpił	do	nieba	czterdziestego	dnia	po	Zmartwych-
wstaniu	 i	wskazał	 nam	 ten	 dom,	 który	 stanie	 się	miejscem	
naszego	stałego	zamieszkania.	Przypomina	nam	o	tym	Wnie-
bowstąpienie	 Pańskie,	 które	 pokazuje	 tę	 najdalszą	 perspek-
tywę,	 jaka	 jest	 przed	 nami.	Ludzie	 na	 co	 dzień	 prognozują	
i	planują,	rządy	poszczególnych	państw	i	urzędy	mają	swoich	
prognostyków,	 uchwala	 się	 budżety,	 przewiduje	 inwestycje	
i	produkcję,	słowem	–	planujemy	przyszłość.	I	tak	być	powin-
no,	ale	pamiętajmy	także,	że	jest	jeszcze	przyszłość	ostateczna,	
najważniejsza.	Ziemię	opuścimy,	trzeba	więc	pomyśleć	również	
o	przyszłości	wiecznej.	Wniebowstąpienie	Pańskie	kieruje	nasze	
spojrzenie	na	ten	dom,	gdzie	nie	ma	już	wojen,	gdzie	ludzie	
nie	głodują	i	nie	cierpią,	gdzie	nie	ma	kłamstwa	i	niepewności,	
a	jest	radość,	miłość	i	to	wszystko,	za	czym	tęskni	nasze	serce.	
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Każde	ludzkie	serce	ma	wzniosłe	i	piękne	pragnienia	i	wszyscy	
doświadczamy,	że	 tych	najgłębszych	 tęsknot	 tutaj,	na	ziemi,	
nigdy	nie	zdołamy	zaspokoić.	Dopiero	w	tym	nowym	świecie,	
z	którego	przyszedł	i	do	którego	powrócił	Pan	Jezus,	spotkamy	
to,	za	czym	tęskniliśmy	na	ziemi.

W	tym	miejscu	przypomnijmy	słowa	św.	Augustyna:	„Stwo-
rzyłeś	 nas,	Boże,	 dla	 siebie	 i	 niespokojne	 jest	 serce	 nasze,	
dopóki	Ciebie	nie	odnajdzie”.	Nasz	powrót	do	Pana	Boga	ma	
zatem	duże	znaczenie	i	może	uczynić	nas	w	pełni	szczęśliwymi.	
Tymczasem	zauważamy,	że	ludzie	boją	się	umierać.	Wszyscy	
chcieliby	 być	w	niebie,	 a	 boją	 się	 umierać.	Kościół	 zawsze	
uczył,	że	tu,	na	ziemi,	trzeba	się	przygotowywać	do	odejścia	
do	lepszego,	wiecznego	domu.	Ta	gotowość	nie	ma	być	jednak	
bezczynnym	oczekiwaniem.	Wręcz	przeciwnie,	powinna	być	
złączona	 z	 przemienianiem	 świata,	 a	 przede	wszystkim	nas	
samych	w	lepszych	ludzi,	bliższych	Panu	Bogu,	bardziej	po-
dobnych	do	Pana	Jezusa,	do	Boga	Wcielonego.	To	jest	nasze	
zadanie	na	czas	przebywania	w	domu	ziemskim.	

3. Inwestycja w wychowanie przyszłych pokoleń

Moi	drodzy,	 zauważmy,	 że	w	 życiu	 ziemskim	budujemy	
sobie	domy.	Dom	to	gniazdo,	w	którym	przychodzą	na	świat	
nowi	ludzie.	W	tym	gnieździe	uczą	się	miłości	do	Boga	i	ludzi	
i	są	wychowywani.	Rodzina	jest	pierwszym	i	najważniejszym	
środowiskiem	wychowawczym,	a	inne	instytucje	później	tylko	
pomagają	rodzinie	w	tym	zadaniu.	Jedną	z	takich	wspomaga-
jących	rodzinę	instytucji	 jest	przedszkole.	Wychowawczynie	
i	siostry	nie	tylko	uczą	tu,	jak	jeść	i	jak	się	bawić,	ale	też	mówią	
o	Panu	Bogu.	Z	okazji	imienin	albo	świąt	Siostra	Dyrektorka	
przyprowadza	maluchów	z	kwiatami	i	życzeniami	do	biskupiej	
rezydencji.	Siostry	uczą	prawego	życia	i	kochania	Pana	Boga	
i	Kościoła.	Właśnie	 takie	 instytucje,	 jak	 przedszkole,	 dobra	
szkoła,	seminarium	duchowne,	pomagają	rodzinie	wychowywać	
młode	pokolenie	 i	 niejako	dopełniają	 to	wychowanie,	 które	
wynosimy	z	domu	rodzinnego.
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Dzisiaj	dziękujemy	Panu	Bogu	za	dar	przedszkola	i	za	ludzi,	
którzy	je	rozbudowali.	Nie	było	to	łatwe	w	dzisiejszych	czasach.	
Trzeba	było	nieźle	się	nagłowić,	ale	Siostra	Dyrektorka	dzielnie	
zmierzyła	się	ze	wszystkimi	trudnościami	i	szczęśliwie	dopięła	
celu.	Dlatego	dziękujemy	Panu	Bogu	za	to	dobro,	które	w	na-
szym	mieście	się	wydarzyło.	Jest	wiele	dobra.	Pan	Prezydent	
lepiej	 by	opowiedział,	 ile	 dobra	 ostatnio	 zostało	 uczynione.	
Dzisiaj	jednak	patrzymy	na	przedszkole	–	to	ważna	cegiełka	
dla	Świdnicy.	Cegiełka,	która	służy	młodemu	pokoleniu,	tak	
bardzo	ważna,	bo	ludzi	trzeba	wychowywać.	Zwierzęta	hoduje-
my,	a	ludzi	wychowujemy.	Prośmy	Pana	Boga,	żeby	wszystkie	
instytucje	wychowawcze	–	i	przedszkola,	i	szkoły	–	prowadziły	
dzieło	kształcenia	i	wychowania	w	dobrym	stylu,	i	o	to,	byśmy	
ze	względu	na	wypełnianie	woli	Bożej	 i	 życie	wartościami	
ewangelicznymi	 już	 na	 ziemi	mieli	 przedsionek	 nieba	 i	 nie	
obawiali	 się	 spotkania	 z	 Panem	 Jezusem,	 który	 odszedł	 do	
nieba,	by	przygotować	nam	miejsce.	Amen.

Chrześcijanin – człowiek duchowy
Goczałków, 19 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Chrystusa Króla

1. Relacja między duchem i ciałem

Na	 dzisiejszej	 liturgii,	 podczas	 której	 będzie	 udzielany	
sakrament	 bierzmowania,	 św.	 Paweł	 przypomniał	 nam,	 że	
człowiek	jest	istotą,	którą	tworzą	duch	i	ciało.	Apostoł	zwrócił	
uwagę,	że	w	swojej	wewnętrznej	strukturze	mamy	ducha,	który	
jest	odpowiedzialny	za	życie.	Dzięki	duchowi	ciało	żyje.	Duch	
potrafi	 poznawać,	myśleć,	 kontemplować,	 a	 także	wybierać	
–	dokonuje	wyborów	moralnych,	wybiera	to	dobro,	które	po-
znał	rozum.	Św.	Paweł	zauważył,	że	między	duchem	a	ciałem	



111

czasem	rodzą	się	napięcia,	które	wyrażają	się	 tym,	że	czego	
innego	pragnie	ciało,	a	do	czego	innego	dąży	duch.	Nie	zawsze	
panuje	zgodność	w	tych	dążeniach.	Apostoł	przypomniał	nam,	
że	to	duch	ma	rządzić	ciałem,	a	nie	ciało	duchem.	Duch	ma	
być	panem	całego	człowieka	i	panem	samego	siebie.	Umieć	
sobą	kierować	to	wielka	sztuka.	Duch	powinien	kierować	całą	
osobą,	a	zwłaszcza	ciałem,	którym	czasem	próbują	zawładnąć	
różne	pożądliwości.

2. Dary Ducha Świętego w służbie prawidłowego 
rozwoju człowieczeństwa

Droga	młodzieży,	dzisiaj	chcemy	wzmocnić	naszego	ducha,	
a	 to	pokrzepienie	przychodzi	od	Ducha	Świętego,	który	 jest	
Trzecią	Osobą	Boską	i	uświęca	świat.	Duch	Święty	umacnia	
naszego	ducha	ludzkiego,	ograniczonego	w	poznawaniu	i	w	dą-
żeniu	do	dobra,	siedmioma	darami.	Są	to:	dar	rozumu,	dar	mą-
drości,	dar	umiejętności,	dar	rady,	dar	męstwa,	dar	pobożności	
i	dar	bojaźni	bożej.	Wszystkie	te	dary	są	potrzebne	naszemu	
duchowi,	abyśmy	mogli	pięknie	żyć	i	potrafili	kierować	swoim	
ciałem.	

W	starożytności	był	taki	filozof,	który	nazywał	się	Platon.	
Wtedy	nie	było	jeszcze	nazwisk	i	funkcjonowały	tylko	imio-
na.	Platon	i	Arystoteles	–	to	byli	dwaj	najwięksi	filozofowie,	
którzy	stoją	u	początku	nauki	europejskiej.	Platon	mówił,	że	
duch	ma	kierować	ciałem,	tak	jak	jeździec,	który	jedzie	koniem,	
kieruje	koniem.	Nie	koń	decyduje,	w	jakim	kierunku	ma	pę-
dzić,	tylko	jeździec,	który	jest	na	koniu.	Podobnie	na	okręcie	
jest	sternik,	kapitan,	który	postanawia,	gdzie	statek	ma	płynąć.	
Sternikiem	 jest	duch	 ludzki,	 a	okrętem	ciało,	czyli	duch	ma	
kierować	ciałem.

Tak	jak	ciało	potrzebuje	pokarmu,	tak	i	nasz	duch	potrze-
buje	wzmocnienia.	Codziennie	spożywamy	chleb,	wędlinę	czy	
nabiał,	pijemy	wodę.	Musimy	się	odżywiać,	żeby	podtrzymać	
życie	 biologiczne.	Aby	 żyć	 duchowo,	wierzyć,	 poprawnie	
myśleć,	mieć	dobre	poglądy	na	świat	i	na	życie,	aby	znać	sens	
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życia	i	uwierzyć	w	to,	co	Pan	Bóg	nam	objawił,	trzeba	mieć	
pomoc	Ducha	Świętego.	Bez	tej	pomocy	nie	jesteśmy	w	stanie	
ani	wierzyć,	ani	kochać,	ani	się	poświęcać,	ani	żyć	dla	drugich.

Zwłaszcza	wam,	 kochana	młodzieży,	 to	wsparcie	Ducha	
Świętego	jest	teraz	bardzo	potrzebne.	Przeżywacie	wiek	młodo-
ści	i	doświadczacie	może	różnych	kryzysów,	zwłaszcza	w	życiu	
religijnym	i	moralnym.	Być	może	macie	kłopoty	z	modlitwą,	
z	 chodzeniem	 do	 spowiedzi,	 z	 regularnym	 uczęszczaniem	
na	Mszę	Świętą.	Kościół	 udziela	 sakramentu	 bierzmowania	
młodzieży,	która	wybiera	się	w	dorosłe,	dojrzałe	życie,	żeby	
Duch	Święty	pokierował	waszymi	umysłami,	waszymi	sercami,	
abyście	rozpoznali	swoje	powołanie,	przezwyciężyli	kryzysy	
modlitwy	i	wiary,	pokonali	zniechęcenie	i	nabrali	nowej	ener-
gii	duchowej.	Słyszeliście,	w	pierwszym	czytaniu	była	mowa	
o	tym,	jak	wyglądało	pierwsze	bierzmowanie.	Uczniowie	byli	
wystraszeni,	niepewni,	przygnębieni,	a	gdy	zstąpił	na	nich	Duch	
Święty	obiecany	przez	Chrystusa,	nabrali	odwagi	i	energii,	by	
odważnie	uczyć	o	Chrystusie,	opowiadać	o	Jego	nauce,	o	Jego	
cudach,	przypominać,	że	umarł	za	ludzi,	że	zmartwychwstał	
i	żyje	w	Kościele.	Ta	zmiana	była	możliwa	dzięki	mocy,	jaką	
otrzymali	od	Ducha	Świętego.

3. Czynić dobrze z myślą o wieczności

Droga	młodzieży,	 dzisiejsza	Ewangelia	 zakończyła	 się	
słowami	Pana	Jezusa:	„Wyszedłem	od	Ojca	i	przyszedłem	na	
świat;	znowu	opuszczam	świat	i	idę	do	Ojca”	(J	16,28).	Pan	
Jezus	wyjaśnia	nam,	skąd	przyszedł.	Nie	przyszedł	na	ziemię	
znikąd,	tylko	od	Ojca.	Maryja	była	potrzebna	jako	matka,	żeby	
Jezus	mógł	narodzić	się	jako	człowiek.	A	gdy	dokonał	zbawie-
nia	–	gdy	umarł,	zmartwychwstał	i	czterdziestego	dnia	odszedł	
do	nieba	–	powrócił	 tam,	gdzie	był	od	początku,	 tam,	gdzie	
był	zawsze	–	do	nieba.	Jutro	jest	Wniebowstąpienie	–	przypo-
mnienie,	że	ostatecznym	celem	naszego	życia	jest	niebo.	Na	
razie	stawiamy	sobie	na	ziemi	bliższe	cele:	wybieramy	szkoły,	
studia,	 budujemy	domy,	 samorządy	podejmują	 różne	 inicja-
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tywy,	przedsięwzięcia,	prognozujemy	przyszłość.	W	młodym	
wieku	bardzo	chętnie	myśli	się	o	przyszłości,	o	tym,	kim	się	
będzie.	Jest	to	czas	marzeń	–	marzeń	o	szczęściu	i	o	pięknym	
życiu.	A	potem	bywa	różnie.	Starsi	wiedzą,	że	nie	wszystkie	
marzenia,	jakie	się	ma	w	młodości,	się	spełniają.	Powinno	się	
jednak	myśleć	o	przyszłości.	Wśród	licznych	nauk	jest	nawet	
taka	nauka,	którą	nazywamy	futurologią	–	nauką	o	przyszłości.	
Zauważcie,	że	rządy	zatrudniają	prognostyków,	którzy	próbują	
przewidzieć	przyszłość.	Przewiduje	się	trendy	dla	gospodarki	
i	dla	różnych	dziedzin	życia	publicznego.	Pan	Jezus	natomiast	
w	uroczystość	Wniebowstąpienia	odkrywa	przed	nami	tę	koń-
cową	perspektywę,	jaką	jest	dom	Ojca	–	niebo.	O	niebie	mało	
mówimy	i	mało	myślimy.	Częściej	mówi	się	o	piekle,	chociaż	
dzisiaj	też	już	mniej.	Droga	młodzieży,	marząc	o	przyszłości	
i	myśląc	o	tym,	kim	będziemy,	musimy	pamiętać,	że	te	nasze	
plany	dotyczą	tylko	czasu	ziemskiego	–	czasu	naszego	wędro-
wania	przez	ziemię.	Tymczasem	zawsze	trzeba	mieć	na	uwadze	
ostateczny	cel	naszego	życia,	 jakim	jest	niebo.	Duch	Święty	
pomaga	nam	myśleć	o	tym	celu	końcowym	i	ustawiać	wszystkie	
nasze	działania	w	perspektywie	wieczności.

Zakończenie

Droga	młodzieży,	kończąc	to	pouczenie,	które	jest	potrzebne	
przed	przyjęciem	darów	Ducha	Świętego,	chciałbym	was	zachę-
cić,	byście	przez	całe	życie	pamiętali,	że	przyjęliście	sakrament	
bierzmowania	i	że	spłynęły	na	was	dary	Ducha	Świętego.	Nie	
wolno	tych	darów	schować,	lecz	trzeba	z	nich	korzystać,	by	
aktywnie	działały	w	waszym	życiu.	W	związku	z	tym	potrzebna	
jest	modlitwa	do	Ducha	Świętego,	modlitwa	w	imię	Pana	Jezu-
sa.	Dzisiaj	w	Ewangelii	Pan	Jezus	powiedział:	„O	cokolwiek	
byście	prosili	Ojca,	da	wam	w	imię	moje”	(J	16,23).	Kto	przyjął	
Ducha	Świętego,	ten	lepiej	i	chętniej	się	modli,	ten	przychodzi	
na	niedzielną	Mszę	Świętą	bez	ociągania	się.	Będziemy	prosić,	
aby	Duch	Święty	wzmocnił	was	wewnętrznie	 i	przekształcił	
w	młodzież	mądrzejszą	i	lepszą.	Amen.
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Pięćdziesiąt lat życia zakonnego 
w drodze do celu ostatecznego

Wałbrzych, 20 maja 2012 r.
Msza św. z racji jubileuszu życia zakonnego s. Anny Ruckiej, 

franciszkanki Rodziny Maryi 
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

1. Uroczystość wskazująca na cel ostateczny

Z	 pewnością	 znane	 jest	 nam	 powiedzenie,	 pochodzące	
z	tradycji	kultury	europejskiej:	„Cokolwiek	czynisz,	czyń	roz-
tropnie	i	patrz	na	koniec”	(„Quidquid	agis,	prudenter	agas,	et	
respice	finem”).	Maksyma	ta	wskazuje	na	potrzebę	roztropności	
i	uświadamiania	sobie	końcowego	celu	naszego	działania.	Lu-
dzie	nauki,	badający	świat,	prawa	przyrody	i	życie	w	świecie,	
zauważyli,	że	działanie	przyrody	jest	celowe,	że	poszczególne	
jestestwa	zmierzają	do	konkretnych	celów.	Dzisiaj	także	zwraca	
się	uwagę	na	celowość	w	funkcjonowaniu	organizmów	żywych.	
Przyrodnicy	zachwycają	się	celowościowym	działaniem	róż-
nych	jestestw	żyjących.	Celowość	odkrywamy	także	w	działa-
niu	człowieka.	W	naszym	ludzkim	działaniu	realizujemy	cele	
bliższe	 lub	dalsze.	Tym	różnimy	się	od	 roślin	 i	 zwierząt,	 że	
cele	te	sobie	uświadamiamy.	Gdy	je	osiągamy,	napawamy	się	
radością.	Niekiedy	wspólnie	ucztujemy	i	fetujemy	osiągnięcie	
czegoś,	co	było	celem	naszych	życiowych	zabiegów.	Gdy	celu	
nie	uda	się	nam	osiągnąć,	przeżywamy	frustrację,	niezadowo-
lenie,	a	czasem	nawet	załamanie.

Wśród	celów,	które	towarzyszą	nam	w	życiu,	jest	taki,	który	
nazywamy	celem	ostatecznym,	celem	końcowym.	Tym	celem	
jest	nasze	życie	wieczne	z	Bogiem.	Inaczej	mówiąc	–	celem	
tym	jest	osiągnięcie	nieba.	Dzisiejsza	uroczystość	Wniebowstą-
pienia	Pańskiego	uświadamia	nam	ten	cel	i	nam	go	pokazuje.	
Jezus	wstępujący	w	niebo	wskazuje	ostateczne	ukierunkowanie	
naszego	życia.
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2. Wymowa Wniebowstąpienia Jezusa

Wniebowstąpienie	Chrystusa	zamyka	ziemską	misję	Syna	
Bożego.	W	dniu	Wniebowstąpienia	Chrystus	po	raz	ostatni	po	
Zmartwychwstaniu	ukazał	się	swoim	uczniom.	Pisma	Nowego	
Testamentu	mówią	nam	o	jedenastu	zjawieniach	się	Chrystu-
sa	po	Zmartwychwstaniu.	Pięć	z	nich	miało	miejsce	w	dzień	
Zmartwychwstania	w	Judei,	sześć	dalszych	nastąpiło	w	ciągu	
czterdziestu	 dni	 i	miały	miejsce	w	 Judei	 i	Galilei.	Ostatnie	
ukazanie	 się	Chrystusa	Zmartwychwstałego	miało	miejsce	
czterdziestego	dnia	po	Zmartwychwstaniu.

Wniebowstąpienie	Chrystusa	było	Jego	wywyższeniem	na	
prawicę	Ojca.	Jezus	wraca	do	Ojca	po	wiernym	wypełnieniu	
Jego	woli.	Na	ziemi	ogłosił	ludziom	Ewangelię,	a	swoim	życiem	
pokazał,	jak	należy	ją	wypełniać.	Przyjął	wyrok	śmierci	od	lu-
dzi,	umarł,	zmartwychwstał	i	zasiadł	po	prawicy	Ojca.	Za	wierne	
wypełnienie	woli	Ojca	został	wywyższony	na	Jego	Prawicę.

U	św.	Pawła	Apostoła	czytamy:	„[Chrystus]	stał	się	posłusz-
nym	aż	do	śmierci	–	i	to	śmierci	na	krzyżu.	Dlatego	też	Bóg	Go	
nad	wszystko	wywyższył	i	darował	Mu	imię	ponad	wszelkie	
imię”	 (Flp	 2,8-9).	Wstępując	w	niebiosa,	Chrystus	 przenosi	
naturę	ludzką	z	ziemi	do	nieba.	To,	co	wziął	z	Maryi	Dziewicy	
tu,	na	ziemi,	wprowadza	do	nieba,	a	więc	wywyższa	 ludzką	
naturę.	Swoim	Wniebowstąpieniem	zapowiada	wniebowstąpie-
nie	ludzi	wierzących	w	Niego.	Słyszeliśmy	dziś	w	Ewangelii	
Jego	 zapewnienie:	 „Kto	 uwierzy	 i	 przyjmie	 chrzest,	 będzie	
zbawiony”	(Mk	16,16)	–	to	znaczy:	będzie	przy	Nim	w	niebie.	
Dla	mieszkańców	ziemi	 dzisiejsza	 uroczystość	 jest	 przypo-
mnieniem,	gdzie	jest	dom	naszego	stałego	zameldowania,	dom	
nieprzemijający,	który	nie	zniszczeje	i	nie	zawali	się	ze	starości;	
dom,	którego	nie	trzeba	remontować	i	który	przetrwa	na	wieki.

Niebo,	dom	Ojca,	do	którego	wstąpił	Chrystus,	 jest	więc	
naszym	właściwym	domem.	Nabył	go	dla	nas	swoją	krwią	Je-
zus	Chrystus.	Śpiewamy	o	tym	w	pieśni	wielkanocnej:	„Twój,	
Adamie,	dług	spłacony,	okup	ludzki	dokończony,	wnijdziesz	
w	niebo	z	szczęśliwymi,	dziećmi	twymi.	Alleluja”.
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3. Przesłanie Chrystusa odchodzącego do nieba

„Idźcie	na	cały	świat	i	głoście	Ewangelię	wszelkiemu	stwo-
rzeniu”	(Mk	16,15)	i	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzy-
macie	Jego	moc	i	będziecie	moimi	świadkami	w	Jerozolimie	
i	w	całej	Judei,	i	w	Samarii,	i	aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8)	–	oto	
Boże	przesłanie,	dziś	kierowane	do	nas	na	nowo.

Jezus	zobowiązał	nas,	byśmy	głosili	Ewangelię	i	byli	Jego	
świadkami.	Życie	ziemskie	winno	być	wypełnione	nauczaniem	
Ewangelii	 i	świadczeniem	o	niej.	Wszyscy	jesteśmy	do	tego	
wezwani:	i	duchowni,	i	świeccy.

Św.	Paweł	powiedział	dziś	o	nas	jakże	zobowiązujące	sło-
wa:	„Bóg	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa,	Ojciec	chwały,	dał	
wam	ducha	mądrości	i	objawienia	w	głębszym	poznaniu	Jego	
samego.	[Niech	da]	wam	światłe	oczy	serca	tak,	byście	wie-
dzieli,	czym	jest	nadzieja	waszego	powołania…”	(Ef	1,17-18).	
Dzisiaj,	gdy	patrzmy	na	siostrę	Annę,	chcemy	powiedzieć	o	jej	
powołaniu,	a	na	jej	przykładzie	–	o	życiu	osób	konsekrowanych.	

4. Droga życia s. Anny Ruckiej – złotej jubilatki

Siostra	Anna	–	dzisiejsza	złota	jubilatka	–	urodziła	się	6	lipca	
1940	r.	w	rodzinie	Walentego	i	Marianny	Ruckich	jako	siódme	
z	 dziewięciorga	 dzieci.	W	 siódmym	 roku	 życia	 rozpoczęła	
edukację	w	szkole	podstawowej	w	Pniewach.	Mając	zaledwie	
szesnaście	lat,	podjęła	pracę	w	Szpitalu	Rejonowym	w	Pnie-
wach,	gdzie	pracowała	do	15	sierpnia	1959	r.	Praca	w	szpitalu	
nie	okazała	się	bowiem	jej	życiowym	powołaniem.	W	młode	
życie	Anny	wkroczył	sam	Chrystus.	Gdy	Anna	zastanawiała	
się,	kim	będzie	i	jaką	drogą	pójdzie	przez	życie,	sam	Chrystus	
zatrzymał	się	przed	nią	i	powiedział:	„Pójdź	za	Mną”.	Anna	ten	
głos	usłyszała.	Z	pewnością	Pan	Jezus	posłużył	się	siostrami	
ze	Zgromadzenia	Rodziny	Maryi,	które	pracowały	w	szpitalu	
w	Pniewach.	Anna	zostawiła	swój	rodzinny	dom	i	w	dziewięt-
nastym	roku	życia,	w	1959	 r.,	 zapukała	do	 furty	klasztornej	
Sióstr	Franciszkanek	Rodziny	Maryi	w	Poznaniu.	Wstąpiła	do	
postulatu	i	nowicjatu	tego	zgromadzenia.	
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W	nowicjacie,	 pod	 okiem	matki	 prowincjalnej	Ludwiki,	
poznawała	 charyzmat	 i	 zadania	 zgromadzenia.	W	1962	 r.,	
pięćdziesiąt	lat	temu,	złożyła	śluby	zakonne:	czystości,	ubóstwa	
i	posłuszeństwa.

W	ciągu	pięćdziesięciu	lat	siostra	Anna	posługiwała	w	kilku	
placówkach	prowadzonych	przez	Siostry	Franciszkanki	Rodzi-
ny	Maryi.	Gdy	otrzymała	świadectwo	dojrzałości	w	Krakowie,	
władze	 zakonne	 skierowały	 ją	 do	 pracy	w	Domu	Pomocy	
Społecznej	dla	Dorosłych	„Caritas”	w	Wieleniu,	gdzie	objęła	
stanowisko	kierownika	 służby	pracowniczej.	 Po	dwudziestu	
czterech	latach	posługiwania	w	Wieleniu	siostra	Anna	została	
skierowana	na	jeden	rok	do	pracy	w	Domu	Dziecka	w	Szamo-
tułach.	Do	Wałbrzycha	przyjechała	w	1991	r.	i	podjęła	tu	obo-
wiązki	specjalisty	do	spraw	administracyjno-gospodarczych.	Od	
1993	r.	przez	dwie	kadencje	była	przełożoną	domu	zakonnego	
w	Wałbrzychu.	Od	września	1999	r.	siostra	Anna	piastuje	sta-
nowisko	dyrektora	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Wałbrzychu,	
który	od	1	czerwca	2007	r.	jest	prowadzony	przez	Zgromadzenie	
Sióstr	Franciszkanek	Rodziny	Maryi.

5. Modlitwa i praca oraz rady ewangeliczne 
drogowskazem w życiu

Jako	 dyrektorka	 siostra	Anna	 jest	 bardzo	 aktywna	 i	 pra-
cowita,	dobrze	prowadzi	samochód,	jeździ	ostrożnie	i	rzadko	
płaci	mandaty.	Przede	wszystkim	jednak	jest	osobą,	która	przez	
pięćdziesiąt	 lat	żyje	w	zakonie,	zachowując	śluby	czystości,	
ubóstwa	i	posłuszeństwa.

Jako	 siostra	 zakonna	 realizuje	 też	 hasło:	 „Ora	 et	 labora”	
–	„Módl	się	i	pracuj”,	które	św.	Benedykt	zostawił	wszystkim	
zgromadzeniom.	Wszystkie	 rodziny	 zakonne,	 także	Siostry	
Franciszkanki	Rodziny	Maryi,	są	wierne	tej	dewizie	i	codzien-
nie	 składają	dar	modlitwy	za	Ojca	Świętego,	za	Kościół,	 za	
grzeszników,	za	ojczyznę	i	w	aktualnych	potrzebach.	W	sytu-
acji,	gdy	wielu	ludzi	w	ogóle	przestało	się	modlić,	zakonnicy	
i	zakonnice	pełnią	służbę	modlitewną	w	Kościele.	Ten	cenny	
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dar	modlitwy	jest	przeciwwagą	dla	takich	gorszących	wyda-
rzeń,	jak	wczorajsze	oświadczenie	Janusza	Palikota,	złożone	
przed	krakowskim	pałacem	arcybiskupim,	o	 apostazji,	 czyli	
porzuceniu	wiary	religijnej.	Moi	drodzy,	dochodzi	do	zdziczenia	
obyczajów,	dlatego	bardzo	potrzebna	jest	modlitwa	za	grzeszny	
świat,	a	praktykują	ją	między	innymi	siostry	zakonne.

Oprócz	modlitwy,	za	którą	cenimy	osoby	życia	konsekro-
wanego,	podejmują	one	 także	wieloraką	działalność.	Często	
jest	to	praca	z	młodzieżą,	także	trudną	młodzieżą,	opieka	nad	
fizycznie,	 psychicznie	 i	 duchowo	 chorymi	 oraz	 starszymi.	
Bywa,	że	osoby	świeckie	nie	chcą	zajmować	się	takimi	ludźmi,	
wtedy	oddaje	się	ich	pod	opiekę	sióstr	zakonnych	i	te	jakoś	so-
bie	radzą	z	tym	wyzwaniem.	Prowadzą	przedszkola,	posługują	
w	 szpitalach.	W	Wałbrzychu	Siostry	Franciszkanki	Rodziny	
Maryi	mają	pod	opieką	osoby	starsze,	które	obłożnie	chorują.	
Jest	to	posługa	samarytańska,	która	zasługuje	na	uznanie	i	naszą	
wdzięczność.

Moi	drodzy,	każdy	 jubileusz	każdej	 siostry	zakonnej	 jest	
dla	nas	okazją	do	dziękowania	Panu	Bogu	za	dar	powołań,	ale	
jest	też	okazją	do	dziękowania	siostrom	za	to,	że	są	i	że	podjęły	
heroiczną	decyzję,	by	przejść	przez	życie	ziemskie	do	nieba	
drogą	rad	ewangelicznych:	drogą	czystości,	ubóstwa	i	posłu-
szeństwa.	Nie	 jest	 to	droga	 często	uczęszczana	 i	 doceniana.	
Wręcz	przeciwnie,	nierzadko	się	ją	lekceważy	i	wyśmiewa.

W	dobie	liberalizmu	czystość	często	staje	się	przedmiotem	
drwin	i	szyderstw.	Zobaczcie,	ile	w	Internecie,	w	filmach	i	nawet	
na	ulicach	jest	seksu,	ile	pornografii.	A	Pan	Jezus	wysoko	cenił	
czystość.	Narodził	się	z	Maryi	Dziewicy,	wybrał	sobie	na	Opie-
kuna	czystego	Józefa,	sam	zachowywał	czystość	i	Jego	umi-
łowanym	uczniem	był	św.	Jan,	człowiek	nieżonaty,	czysty.	To	
trudna	droga,	ale	idą	nią	niektórzy	ludzie,	idą	siostry	zakonne.

W	czasach	pogoni	 za	 pieniądzem	droga	ubóstwa	 też	 nie	
jest	zatłoczonym	traktem.	Żądni	zysku	oszuści	finansowi	wy-
wołują	kryzysy,	których	ciężar	ponoszą	niewinni	ludzie.	Oni	
tymczasem	bogacą	się	na	manipulacjach	i	spekulacjach.	A	sio-
stry	zakonne	są	ubogie,	mają	tyko	habit,	niezbędne	odzienie	
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i	przedmioty	codziennego	użytku.	I	nic	na	własność.	Trudne	
i	ważne	powołanie.

Wreszcie	posłuszeństwo.	Jeśli	dzisiaj	chcemy,	aby	ktoś	coś	
zrobił,	trzeba	to	nakazać,	bo	pierwszą	reakcją	jest	„nie”.	Nawet	
w	seminarium	pierwszą	reakcją	kleryków	jest	sprzeciw.	Dopiero	
gdy	wyjaśni	się	im	cel	i	poprosi,	przełamują	się	i	podejmują	
działanie.	Zauważmy,	że	zostaliśmy	zbawieni	przez	posłuszeń-
stwo	Pana	Jezusa.	Chrystus	stał	się	posłuszny	Ojcu	aż	do	śmier-
ci,	a	była	to	śmierć	krzyżowa	(por.	Flp	2,8).	Ważne	jest	zatem	
posłuszeństwo	–	przede	wszystkim	Bogu	i	Bożemu	słowu,	ale	
także	Kościołowi,	który	założył	Pan	Jezus,	by	w	nim	pozostać,	
żyć	 i	działać	przez	Ducha	Świętego.	W	zakonie	obowiązuje	
jeszcze	posłuszeństwo	wobec	przełożonych.	Jeśli	zadecydują	
o	naszych	przenosinach	do	innego	domu	zgromadzenia,	trzeba	
zebrać	manatki	i	iść.	Nie	zawsze	jest	to	łatwe,	bo	kiedy	człowiek	
uwije	sobie	jakieś	gniazdko,	żal	mu	je	opuszczać,	ale	w	imię	
posłuszeństwa	siostry	idą	tam,	gdzie	są	kierowane.

Zakończenie

Po	tym	przypomnieniu	ważnych	spraw	związanych	z	życiem	
zakonnym	podziękujmy	Panu	Bogu	za	to,	że	oprócz	powołania	
do	małżeństwa	i	do	kapłaństwa	obdarza	dziewczęta	i	chłopców	
także	 powołaniem	do	 życia	 zakonnego.	Dzisiaj	 szczególnie	
dziękujemy	 za	 powołanie	 siostry	Anny,	 które	 zrodziło	 się	
w	 latach	 powojennych	 i	 jest	 tak	 pięknie	wciąż	wypełniane	
na	drodze	modlitwy	 i	pracy.	Podziękujmy	 także	siostrom	za	
ich	służbę	przed	Panem	Bogiem.	Niech	Matka	Prowincjalna	
przyjmie	słowa	wdzięczności	nas	wszystkich	za	posługę	sióstr	
waszego	zgromadzenia	w	Polsce,	w	Wałbrzychu,	w	Świdnicy	
i	w	naszej	diecezji.	Moi	drodzy,	prosimy	Pana	Boga,	by	otaczał	
zgromadzenia	zakonne,	szczególnie	Zgromadzenie	Sióstr	Fran-
ciszkanek	Rodziny	Maryi,	 swoim	błogosławieństwem,	 żeby	
nie	zabrakło	im	powołań.	Potrzeby	są	coraz	większe	i	zaczyna	
brakować	sióstr.	Gdy	w	domu	 jest	 tylko	 jedno	dziecko	albo	
dwoje,	rodzicom	trudno	pogodzić	się	z	powołaniem	syna	czy	
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córki	 i	 czasami	 się	 sprzeciwiają.	A	powołania	 są	 potrzebne.	
Dlatego	trzeba	modlić	się	o	większą	liczbę	dzieci	w	rodzinach	
i	o	przychylność	rodziców	dla	powołań.

Wypraszajmy	Boże	błogosławieństwo	dla	wszystkich	sióstr,	
a	szczególnie	dla	Siostry	Jubilatki,	aby	Pan	Bóg	przedłużył	jej	
życie	i	napełniał	jej	serce	nową	mocą.	Niech	ten	złoty	jubile-
usz	napełni	ją	nową	energią	i	radością,	by	mogła	nadal	pięknie	
posługiwać	w	Kościele	świętym.	Amen.

Odkryj swoją duchowość
Bielawa, 21 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Bożego Ciała

1. Cudowny dar życia nie tylko biologicznego

Dzisiaj,	gdy	z	Księdzem	Proboszczem	odwiedziłem	gimna-
zjum	leżące	na	terenie	tutejszej	parafii,	młodzież	przedstawiła	
bardzo	ładny	program	słowno-muzyczny	na	temat	życia.	Być	
może	problematyka	ta	została	podjęta	pod	wpływem	wiosny.	
O	 tej	 porze	 roku	mamy	bowiem	 szczególne	 doświadczenie	
życia	w	 przyrodzie.	 Po	 zimowym	uśpieniu	 otaczający	 nas	
świat	ożywa	–	jest	dużo	zieleni,	dużo	kwiatów,	wszędzie	jest	
widoczne	życie.	To	życie	ma	wiele	poziomów.	Najpierw	jest	
życie	wegetatywne	–	życie	roślin,	dalej	mamy	życie	sensytywne	
–	życie	zwierząt.	To	już	wyższy	stopień	istnienia,	bo	zwierzęta	
mają	pewne	odczucia,	pewne	stany	psychiczne.	I	wreszcie	jest	
życie	ludzkie	–	na	ziemi	najwyższa	forma	bytu.	

W	życiu	ludzkim	z	kolei	wyróżniamy	trzy	sfery:	biologiczną,	
psychiczną	i	duchową.	Jest	w	nas	życie	biologiczne,	organiczne	
–	mamy	podobne	do	niektórych	zwierząt	ukształtowanie	ciała	
z	podziałem	na	głowę,	tułów,	kończyny	górne	i	dolne,	podobnie	
jak	zwierzęta	oddychamy,	przyjmujemy	pokarmy	i	wykonujemy	
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różne	czynności.	To	życie	biologiczne	podtrzymujemy,	spoży-
wając	chleb,	a	także	pokarm	roślinny	i	zwierzęcy.	Jest	jednak	
w	człowieku	także	życie	specjalne	–	podobne	do	życia	Bożego.	
To	życie	duchowe.	Duch	ludzki	jest	podstawą	istnienia	całego	
człowieka,	dlatego	życie	duchowe	jest	dla	nas	najważniejsze.	
Mamy	też	życie	psychiczne,	które	jest	czymś	pośrednim	mię-
dzy	życiem	biologicznym	a	życiem	duchowym.	Do	sfery	życia	
psychicznego	należy	to,	że	człowiek	potrafi	się	cieszyć,	lękać,	
niepokoić,	przeżywa	strach	i	radość.

Jak	życie	biologiczne	podtrzymujemy,	dostarczając	orga-
nizmowi	pokarmu	materialnego,	tak	życie	duchowe	karmi	się	
pokarmem	duchowym,	 który	 pochodzi	 od	Pana	Boga.	Tym	
pokarmem	duchowym	są	dary	Ducha	Świętego,	które	macie	
wypisane	na	planszy	nad	ołtarzem.	Człowiek	potrzebuje	takie-
go	pokarmu	od	Pana	Boga,	żeby	jego	duch	mógł	żyć	życiem	
wyższym,	to	znaczy	–	by	mógł	wierzyć,	rozumować,	myśleć,	
kochać,	mieć	 nadzieję,	 kontemplować,	 zastanawiać	 się	 nad	
sensem	życia	 i	 nad	 prawdami,	 które	Pan	Bóg	ogłosił	 przez	
proroków,	 a	 przede	wszystkim	przez	 Jezusa,	 swojego	Syna.	
Wszystko	to	czyni	nasz	duch.	Nie	wierzy	nasz	palec,	nasz	włos	
czy	nasza	noga,	lecz	duch.	Podobnie	nie	miłujemy	okiem	czy	
ręką,	ale	miłujemy	duchem.	To	nasz	duch	kogoś	kocha.	Może	
też	nienawidzić.

2. Otwartość na dary Ducha Świętego sposobem 
na bogate życie duchowe

Nasz	duch	jest	karmiony	przez	Pana	Boga,	dlatego	jest	nam	
potrzebne	złączenie	z	Bogiem.	Zwróćcie	uwagę,	zwykle	w	na-
szych	mieszkaniach	mamy	różne	kwiaty	doniczkowe.	Kiedy	
wybieramy	się	na	kilka	dni	na	urlop,	wcześniej	staramy	się	lepiej	
je	podlać,	a	i	tak	po	powrocie	zauważamy,	że	niektóre	kwiaty	
podwiędły,	bo	zabrakło	im	wody,	która	jest	potrzebna	do	życia	
biologicznego.	Podobnie	może	być	 z	 człowiekiem.	 Jeśli	 nie	
otworzy	się	na	Ducha	Świętego,	to	jego	życie	duchowe	będzie	
więdnąć	i	usychać.	Potrzebna	jest	nam	woda	żywa,	o	której	Pan	
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Jezus	mówił	z	niewiastą	przy	studni	Jakubowej.	Z	pewnością	
miał	wtedy	na	myśli	dary	Ducha	Świętego,	a	także	dar	Eucha-
rystii.	Uczestnicząc	w	Eucharystii,	otrzymujemy	nową	dawkę	
darów	Ducha	Świętego.

Moi	drodzy,	po	tym	przypomnieniu	możemy	wskazać,	jak	
ważny	 jest	 sakrament	 bierzmowania,	 który	 sprowadza	 nam	
z	nieba	dary	Ducha	Świętego:	dar	mądrości,	dar	rozumu,	dar	
męstwa,	dar	rady,	dar	umiejętności,	dar	pobożności	i	dar	bojaźni	
Bożej.	Tymi	darami	żyje	ludzki	duch	i	jeśli	jest	ich	świadomy,	
może	żyć	piękniej,	żarliwiej	się	modlić,	głębiej	wierzyć	i	nie	
odczuwać	samotności.	Pan	Jezus	mówił	dzisiaj	o	tym,	że	nie	
jest	sam.	Dlaczego?	Bo	zawsze	jest	otwarty	na	Ojca.	Kto	jest	
otwarty	na	Pana	Boga,	nigdy	nie	przeżywa	samotności,	nie	czuje	
osamotnienia,	ale	cieszy	się	Bogiem	i	w	Nim	pokłada	nadzieję.	

3. Bierzmowanie – umocnieniem ku świadczeniu 
o Chrystusie

Droga	młodzieży,	jest	wielka	potrzeba,	aby	wasz	duch	otrzy-
mywał	wzmocnienie	ze	strony	Ducha	Świętego.	Bierzmowanie	
jest	takim	wielkim	wlaniem	Ducha	Świętego	do	waszych	serc.	
W	pierwszym	czytaniu	słyszeliśmy,	jak	wyglądało	to	pierwsze	
wielkie	Zesłanie	Ducha	Świętego.	Będziemy	 je	wspominać	
w	najbliższą	niedzielę,	pochylając	się	nad	tajemnicą	Zesłania	
Ducha	Świętego.	Duch	Święty	przyszedł	i	przeobraził	uczniów	
w	nowych	ludzi.	Słyszeliśmy,	jak	pięknie	i	odważnie	przema-
wiał	Piotr	w	kazaniu	w	dzień	Zielonych	Świąt.	Zachęcał	do	po-
kochania	Jezusa,	który	pochodzi	z	Nazaretu	i	został	ukrzyżowa-
ny	przez	złych	ludzi,	a	śmierć	przyjął	na	odpuszczenie	naszych	
grzechów.	Zaświadczał	też,	że	Chrystus	zmartwychwstał	i	żyje.

O	tym	mówił	Piotr	 i	podobnie	wy,	młodzi,	macie	mówić	
między	sobą	o	Chrystusie.	Nie	trzeba	się	wstydzić	Chrystusa,	
nie	trzeba	się	wstydzić	mówić	o	prawdach	Bożych	w	rodzinach,	
wśród	koleżanek	 i	kolegów.	To	są	prawdy	ważne	w	naszym	
życiu.	Jeśli	ktoś	je	akceptuje,	jest	innym	człowiekiem,	nigdy	
nie	jest	załamany,	nie	jest	przerażony,	ale	wszystko	przezwy-
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cięża,	jest	mocny,	odważny,	a	ta	jego	siła	i	odwaga	płyną	od	
Pana	Boga.	Pan	Jezus	wypowiada	dzisiaj	w	Ewangelii	bardzo	
ważne	dla	nas	zdanie:	„Na	świecie	doznacie	ucisku,	ale	miejcie	
odwagę:	 Jam	zwyciężył	 świat”	 (J	 16,33).	 Pan	 Jezus	 powie-
dział	to	pierwszym	uczniom,	ale	to,	co	powiedział	Apostołom,	
kieruje	do	wszystkich	ludzi	wszystkich	czasów,	także	do	nas.	
Jeśli	chcesz	być	uczniem	Pana	Jezusa,	to	prędzej	czy	później	
doznasz	ucisku.	Jeśli	zechcesz	być	dobrym	chrześcijaninem,	
to	przyjdzie	czas,	że	zapłaczesz	i	będziesz	cierpieć.	Wszystko	
jednak	przetrzymasz	i	wygrasz.	Pomoże	ci	Jezus,	który	zwy-
cięża	świat:	„Miejcie	odwagę,	Jam	zwyciężył	świat”	(J	16,33).

Dzisiaj	 po	 obiedzie	 na	 plebanii	wziąłem	do	 ręki	 książkę	
z	biblioteki	Księdza	Proboszcza.	Ks.	Józef	Tuczapski,	kapłan	
lwowski	urodzony	w	1912	r.,	który	został	wyświęcony	tuż	przed	
drugą	wojną	 światową,	 opisuje	w	niej	 swoje	 doświadczenia	
wojenne	z	lat	1939–1946.	Autor	przedstawia	to,	co	działo	się	
na	Kresach	Wschodnich,	i	mówi	o	tym,	jak	Rosjanie	wywozili	
na	Sybir	naszych	rodaków,	dlatego	że	byli	wierzący,	że	byli	
Polakami.	Wspomina	o	tym,	że	jesienią	wywieziono	na	Sybir	
trzydzieści	 tysięcy	 ludzi,	 a	 do	wiosny	 przetrwało	 zaledwie	
dwanaście	tysięcy	z	nich.	Inni	wymarli	z	głodu	i	z	mrozu	–	„Na	
świecie	doznacie	ucisku,	ale	miejcie	odwagę:	Jam	zwyciężył	
świat”	(J	16,33).	Dzisiaj	w	prasie	katolickiej	czytamy	o	prze-
śladowaniu	 chrześcijan.	W	prasie	 świeckiej	 tego	 nie	 piszą,	
w	mediach	komercyjnych	mówi	się	o	tym	niewiele.	W	„Naszym	
Dzienniku”,	w	Telewizji	Trwam,	w	Radiu	Maryja	usłyszymy	
więcej.	Ostatnio	ks.	abp	Józef	Michalik	przypomniał,	że	rocznie	
ginie	około	stu	siedemdziesięciu	tysięcy	chrześcijan.	Prawdziwe	
są	zatem	słowa	Chrystusa:	„Na	świecie	doznacie	ucisku,	ale	
miejcie	odwagę:	Jam	zwyciężył	świat”	(J	16,33).	Jednak	nie	
wszystkich	swoich	uczniów	Pan	Jezus	wzywa	do	męczeństwa.	
Większość	wierzących	katolików	umiera	śmiercią	naturalną.	
Gdy	kończy	się	życie	biologiczne,	życie	duchowe	przenosi	się	
do	wieczności.
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Zakończenie

Droga	młodzieży,	Duch	Święty	 jest	 nam	bardzo,	 bardzo	
potrzebny.	Chcemy	dzisiaj	modlić	się,	abyście	przez	całe	życie	
żyli	łaską	sakramentu	bierzmowania.	Zauważmy,	że	jest	to	sa-
krament,	który	przyjmuje	się	tylko	raz	w	życiu.	Tak	jak	księża	
żyją	sakramentem	kapłaństwa	przez	całe	życie,	 tak	wszyscy	
winniśmy	żyć	sakramentem	chrztu	i	bierzmowania,	bo	przyj-
mujemy	je	tylko	raz	w	życiu	i	wyciskają	one	pieczęć	w	naszej	
duszy.	A	sakrament	bierzmowania	daje	nam	tę	pieczęć,	byśmy	
czuli	się	świadkami	Pana	Jezusa	Zmartwychwstałego,	mogli	
mężnie	wyznawać	naszą	wiarę	i	żyć	według	jej	zasad.	Przed	
chwilą	pytałem,	czego	oczekujecie	od	sakramentu	bierzmowa-
nia,	i	odpowiedzieliście:	„Pragniemy,	aby	Duch	Święty,	którego	
otrzymamy,	umocnił	nas	do	mężnego	wyznawania	wiary	i	do	
postępowania	według	jej	zasad”.	Droga	młodzieży,	w	duchu	
pobożności	i	z	wielką	wiarą	przyjmijcie	dary	Ducha	Świętego,	
tę	bardzo	potrzebną	wam	moc	Bożą,	byście	byli	mądrzejsi,	lepsi,	
bardziej	oddani	innym	ludziom,	byście	potrafili	kochać.	Bez	po-
mocy	Ducha	Świętego	nie	można	kochać	naprawdę,	po	ludzku,	
bo	miłość	dojrzała	to	miłość,	która	czasem	płacze.	Wiedzą	to	
wasi	rodzice.	Miłość	ewangeliczna	zna	łzy,	zna	cierpienie	i	zna	
poświęcenie,	ale	tylko	taka	miłość	nas	uszczęśliwia.

Kochana	młodzieży,	drodzy	rodzice,	przeżyjmy	tę	Euchary-
stię	w	postawie	otwarcia	na	działanie	Ducha	Świętego.	My	też	
Go	otrzymamy	–	i	wy,	rodzice,	i	ja	też	–	bo	każda	Eucharystia	
przymnaża	nam	darów	Ducha	Świętego.	Młodzież	otrzyma	je	
dzisiaj	w	szczególny	sposób,	jakby	podwójnie:	w	sakramencie	
bierzmowania	i	także	w	dobrze	przeżytej	Eucharystii.	Chciejmy	
każdego	dnia	przyjmować	te	Boże	soki	i	dzięki	nim	prowadzić	
piękne	życie	duchowe	–	nie	byle	jakie,	ale	takie,	które	łączy	
nas	 z	Panem	Bogiem	 i	 jest	wypełnione	modlitwą,	 adoracją,	
kontemplacją,	 życzliwością,	 serdecznością,	 Eucharystią,	 po	
prostu	miłością.	Amen.
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Wywyższać Boga przez całe życie
Wałbrzych, 22 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Sakramenty – widzialne znaki działania Pana Boga

Sakrament	bierzmowania,	który	dzisiaj	przyjmiecie,	na	liście	
sakramentów	świętych	zajmuje	drugą	pozycję,	po	sakramencie	
chrztu.	Mówimy:	pierwszy	–	chrzest,	drugi	–	bierzmowanie,	
trzeci	–	Ciało	i	Krew	Pańska,	czwarty	–	pokuta,	piąty	–	namasz-
czenie	chorych,	szósty	–	kapłaństwo	i	siódmy	–	małżeństwo.	
Mamy	siedem	sakramentów	świętych	–	widzialnych	znaków,	
przez	które	Pan	Bóg	daje	nam	moc,	siłę	i	łaskę,	niewidzialne	
wzmocnienie,	które	jest	potrzebne,	byśmy	byli	mądrzy	i	dobrzy.

W	praktyce	Kościoła	sakrament	bierzmowania	jest	przyj-
mowany	 jako	 czwarty.	Najpierw	 przyjmujemy	 sakrament	
chrztu,	zwykle	w	okresie	niemowlęctwa.	Bywa	jednak	i	tak,	że	
rodzice	nie	ochrzczą	dziecka	po	narodzeniu	i	wtedy	otrzymuje	
ono	chrzest	przed	Pierwszą	Komunią	Świętą.	A	czasami	nawet	
chrzci	 się	 dopiero	młodych,	 którzy	 chcą	 zawrzeć	 sakrament	
małżeństwa.	Życie	sakramentalne	bowiem	zawsze	trzeba	roz-
począć	od	chrztu	świętego.	Bez	niego	nie	wolno	przyjmować	
żadnego	innego	sakramentu.	Chrzest	 jest	bramą,	przez	którą	
przechodzimy	do	wspólnoty	Kościoła	i	oczyszczamy	się	z	grze-
chu	pierworodnego.

W	praktyce	Kościoła	kolejnym	sakramentem,	który	przyj-
mujemy,	 jest	 pokuta	 –	 pierwsza	 spowiedź,	 która	 poprzedza	
przyjęcie	Pierwszej	Komunii	Świętej.	To	właśnie	w	tych	dniach	
w	parafiach	odbywają	się	piękne	uroczystości.	Ubrane	w	białe	
suknie	dziewczynki	i	odświętnie	przystrojeni	chłopcy	przeży-
wają	największe	święto	dzieci	w	szkole	podstawowej.

Czwartym	w	kolejności	przyjmowania	jest	sakrament	bierz-
mowania,	 który	 otrzymujemy	na	 progu	młodości.	Młodzież	
gimnazjalna	jest	tą	młodzieżą	najmłodszą,	potem	jest	jeszcze	
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młodzież	 szkół	 średnich,	 licealna.	Mamy	 też	młodzież	 aka-
demicką,	która	studiuje	na	wyższych	uczelniach.	Wy	dopiero	
rozpoczynacie	okres	młodości	i	dary	Ducha	Świętego	są	wam	
bardzo potrzebne.

2. Znaczenie i skutki sakramentu bierzmowania

Św.	Paweł	przypomniał	nam	dzisiaj	w	Liście	do	Rzymian,	
że	Duch	Święty	wspiera	naszego	ducha,	by	poznał	on	prawdę	
o	świecie,	o	Bogu,	o	człowieku,	by	poznał	sens	życia,	by	mógł	
ogarniać	Pana	Boga	wiarą,	miłością,	nadzieją,	by	mógł	podej-
mować	dobre	 decyzje	moralne,	 czyli	wybierać	 dobro,	 które	
rozum	poznał.	Czasem	bowiem	nasz	duch	wie,	co	jest	dobre,	
ale	nie	wybiera	tego,	lecz	czyni	to,	co	jest	złe.	By	tak	się	nie	
działo,	potrzebujemy	wsparcia	Ducha	Świętego.	

Z	pierwszego	dzisiejszego	czytania	dowiedzieliśmy	się,	że	
kiedy	Paweł	przybył	do	Efezu,	zapytał	tamtejszych	uczniów:	
„Czy	otrzymaliście	Ducha	Świętego,	gdy	przyjęliście	wiarę?”	
(Dz	19,2a).	Ci	odpowiedzieli:	„Nawet	nie	słyszeliśmy,	że	ist-
nieje	Duch	Święty”	 (Dz	19,2b).	Wtedy	Apostoł	wygłosił	 im	
katechezę	na	temat	Ducha	Świętego,	a	potem	im	Go	udzielił,	
wkładając	 na	 nich	 ręce.	W	Dziejach	Apostolskich	 czytamy:	
„Gdy	to	usłyszeli,	przyjęli	chrzest	w	imię	Pana	Jezusa.	A	kie-
dy	Paweł	włożył	na	nich	ręce,	Duch	Święty	zstąpił	na	nich”	
(Dz	19,5-6).	Dzisiaj	wy	doświadczycie	takiego	włożenia	rąk,	
dwukrotnie.	W	pierwsze,	ogólne,	włączą	się	wszyscy	kapłani.	
Zanosić	będziemy	wtedy	modlitwę	o	dary	Ducha	Świętego.	
Później	każdy	i	każda	z	was	podejdzie	do	mnie,	a	 ja	położę	
rękę	na	waszej	głowie	i	namaszczę	was	krzyżmem	świętym.	
Krzyżmo	święte	to	jest	olej,	który	symbolizuje	Ducha	Świętego.	
Kto	jest	namaszczony,	ten	jest	umocniony	Duchem	Świętym.	
Namaszczenie	olejem	krzyżma	występuje	przy	 trzech	sakra-
mentach	świętych:	przy	chrzcie	świętym,	przy	bierzmowaniu	
i	przy	święceniach	kapłańskich,	czyli	przy	tych	sakramentach,	
które	przyjmujemy	tylko	raz	w	życiu.	Udzielając	sakramentu	
namaszczenia	chorych,	używamy	innego	oleju	–	oleju	chorych.	
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Dzisiaj	przez	ten	gest	namaszczenia	olejem	krzyżma	i	włoże-
nia	 rąk	wy	 też	 otrzymacie	Ducha	Świętego,	 który	wzmocni	
waszego	ducha.

3. Oddawać chwałę Bogu całym swoim życiem

W	dzisiejszej	Ewangelii	 Pan	 Jezus	wyznaje,	 że	 na	 ziemi	
głosi	 chwałę	Ojca.	 I	 rzeczywiście,	 Jezus	wiele	 opowiadał	
o	swoim	Ojcu,	mówił,	że	jest	przez	Niego	wysłany	do	ludzi,	
zapewniał,	że	Ojciec	wszystkich	miłuje,	i	polecił	nazywać	Go	
ojcem,	ucząc	nas	modlitwy	Ojcze nasz.	Pan	Jezus	oznajmia,	
że	na	ziemi	zabiegał	o	to,	żeby	Ojciec	Niebieski	otrzymywał	
chwałę,	żeby	był	znany	przez	ludzi.	Mówi	też:	„Ja	Ciebie	oto-
czyłem	chwałą	na	ziemi	przez	to,	że	wypełniłem	dzieło,	które	
Mi	dałeś	do	wykonania”	(J	17,4).	My	również	oddajemy	Bogu	
chwałę,	 jeżeli	wypełniamy	wolę	Bożą.	Czy	Pan	Bóg	potrze-
buje	chwały	od	nas?	Nie,	bo	nasze	oddawanie	chwały	Bogu	
nie	przymnaża	Mu	doskonałości,	ale	oddawanie	Bogu	chwały	
przez	nas	przyczynia	się	do	naszej	wielkości,	do	naszej	chwały.	
Kto	oddaje	Bogu	chwałę,	ten	sam	potem	doznaje	chwały,	tak	
jak	to	było	w	przypadku	Jezusa	Chrystusa.	Pan	Jezus	oddawał	
Bogu	Ojcu	chwałę	przez	wypełnienie	woli	Bożej,	a	potem	sam	
został	otoczony	chwałą:	zmartwychwstał	po	tragicznej	śmierci	
krzyżowej,	po	pobycie	w	grobie	i	został	wyniesiony	na	prawicę	
Ojca,	gdy	wstąpił	do	nieba.	

Droga	młodzieży,	przyglądając	się	historii	różnych	narodów,	
także	naszej	narodowej	historii,	historii	kultury,	filozofii,	teolo-
gii,	nauki,	zauważamy,	że	na	każdym	etapie	dziejów	człowiek	
walczył	z	Panem	Bogiem	o	chwałę.	Byli	tacy	ludzie,	którzy	nie	
chcieli	Bogu	oddać	chwały,	i	dzisiaj	są	również.	Wydaje	się	im,	
że	Pan	Bóg	zabiera	im	chwałę,	której	domagają	się	dla	siebie.	
To	wielkie	nieporozumienie,	jeśli	nie	oddajemy	Bogu	chwały,	
bo	sądzimy,	że	im	mniej	oddajemy	Bogu	chwałę,	tym	większą	
zyskujemy	dla	 siebie.	 Jest	wręcz	przeciwnie:	 gdy	oddajemy	
Bogu	chwałę	przez	wypełnianie	Bożych	przykazań	i	postępo-
wanie	według	wskazań	Pana	Jezusa,	to	sami	stajemy	się	wielcy.	
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Nasza	wielkość	leży	w	oddawaniu	Bogu	chwały,	bądźmy	o	tym	
przekonani.	Jeżeli	będziemy	oddawali	Bogu	chwałę,	to	Pan	Bóg	
zadba	o	to,	żebyśmy	i	my	byli	pełni	chwały.

Droga	młodzieży,	 dzisiaj	 otrzymacie	Ducha	 Świętego,	
byście	mogli	 oddawać	Bogu	 chwałę	 przez	 zachowywanie	
Bożych	 przykazań.	W	modlitwie,	 którą	w	waszym	 imieniu	
skierowałem	do	Boga	przed	czytaniami	biblijnymi,	były	takie	
słowa:	„Wszechmogący	i	miłosierny	Boże,	spraw,	niech	Duch	
Święty	 przybędzie,	 aby	w	 nas	 zamieszkać	 i	 uczynić	 z	 nas	
świątynię	swojej	chwały”.	Każda	dziewczyna,	każdy	chłopiec,	
każdy	ksiądz,	każda	mama,	 tato,	babcia,	 ja	 też,	powinniśmy	
oddawać	Bogu	chwałę.	Nasze	serce	powinno	być	świątynią,	
w	której	oddajemy	Bogu	chwałę.	Całe	nasze	życie	winno	być	
oddawaniem	Bogu	chwały.

W	hymnie,	który	wznieśliśmy	przed	czytaniami	mszalnymi,	
są	takie	słowa:	„Chwała	na	wysokości	Bogu,	a	na	ziemi	pokój	
ludziom	dobrej	woli”.	Aby	być	 beneficjentem	pokoju,	 czyli	
odbiorcą	pokoju,	najpierw	 trzeba	oddawać	Bogu	chwałę.	Ci	
ludzie,	którzy	Bogu	oddają	chwałę,	otrzymują	pokój	Boży	–	taki	
pokój,	którego	świat	nie	zna,	pokój,	który	jest	wielką	duchową	
wartością.

Droga	młodzieży,	pod	wpływem	Ducha	Świętego	macie	stać	
się	takimi	młodymi	ludźmi,	którzy	będą	mieć	świadomość,	że	
wszystko	trzeba	mówić	i	czynić	dla	chwały	Bożej,	żeby	Bóg	
był	znany,	słuchany	i	kochany.	Inni,	patrząc	na	was,	powinni	
pomyśleć	sobie,	że	warto	wierzyć,	warto	słuchać	Pana	Boga	
i	warto	Go	kochać,	bo	jest	się	wtedy	wielkim,	a	nie	karłem.	Nie	
słuchajcie	ludzi,	którzy	mówią	wam,	że	będziecie	wielcy,	jeśli	
oddalicie	się	od	Boga,	że	będziecie	szczęśliwi,	kiedy	przesta-
niecie	zachowywać	Boże	przykazania,	że	będziecie	nowocze-
śni,	jeśli	porzucicie	religię.	Są	tacy	ludzie,	którzy	sieją	zamęt.	
Otrzymujecie	Ducha	Świętego,	żebyście	wiedzieli,	gdzie	jest	
prawda	i	gdzie	jest	dobro.	
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4. Bierzmowanie uzdalnia do głębszego przeżywania 
wiary

Droga	młodzieży,	 jeszcze	 jedna	ważna	 sprawa.	Księża,	
którzy	pracują	z	młodzieżą,	mówią,	że	bywa	tak,	że	na	bierz-
mowaniu	 kończy	 się	 edukacja	 religijna	młodych	 ludzi.	 Po	
bierzmowaniu	 niższa	 jest	 frekwencja	 i	 na	 katechezie,	 i	 na	
niedzielnej	Mszy	Świętej.	Kto	z	was	tak	zakłada	i	tak	planuje,	
ten	 niepotrzebnie	 przystępuje	 do	 bierzmowania.	To	 byłoby	
bezsensowne.	Po	to	przyjmujemy	dary	Ducha	Świętego,	żeby	
bardziej	Pana	Boga	pokochać,	więcej	się	o	Nim	dowiadywać,	
poznawać	Go,	 odkrywać	 Jego	wolę	wobec	nas,	 słuchać	Go	
i	oddawać	Mu	chwałę	przez	wypełnianie	Jego	przykazań.	To	
jest	najlepsza	forma	oddawania	Bogu	chwały.	To	również	droga,	
żebyśmy	się	stali	ludźmi	wielkimi,	którzy	też	otrzymają	chwałę,	
bo	Pan	Bóg	o	to	zadba.	Jeśli	my	oddajemy	Bogu	chwałę,	to	On	
też	nas	wywyższy.

Młodzi	przyjaciele,	będziemy	się	modlić	dzisiaj	w	czasie	
Eucharystii,	żebyście	z	wiarą	przyjęli	dary	Ducha	Świętego:	dar	
mądrości,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	
dar	 pobożności	 i	 dar	 bojaźni	Bożej.	Niech	 te	 dary	 sprawią,	
że	będziecie	bliżej	Boga,	że	będziecie	 lepiej	myśleć,	głębiej	
wierzyć,	żarliwiej	się	modlić	 i	wypełniać	Boże	przykazania.	
Bądźcie	Bogu	posłuszni	i	przez	to	pomnażajcie	Bożą	chwałę,	
a	w	zamian	Pan	Bóg	obdaruje	was	swoim	błogosławieństwem.	
Amen.
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Posłani, by służyć 
Piszkowice, 23 maja 2012 r. 

Msza św. jubileuszowa z okazji dwudziestolecia kapłaństwa 
ks. Jana Kwiatkowskiego 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1. Dziękuję, przepraszam, proszę

Znamy	wszyscy	dobrze	ks.	bp.	Józefa	Pazdura,	który	przez	
wiele	lat	był	ojcem	duchownym	w	seminarium	we	Wrocławiu,	
a	 obecnie	 jest	 biskupem	pomocniczym	 seniorem.	W	czasie	
spotkań	 liturgicznych,	zwłaszcza	związanych	z	 jubileuszami	
i	 rocznicami,	 biskup	Pazdur	 bardzo	 często	wypowiada	 trzy	
słowa:	dziękuję,	przepraszam,	proszę.	Dzisiaj	wraz	z	obecnymi	
tu	kapłanami	chcemy	wypowiedzieć	Panu	Bogu	te	umiłowane	
przez	Księdza	Biskupa	słowa.

Dziękujemy	Ci,	Boże,	 za	 tych	 kapłanów	–	 za	 to,	 że	 ich	
wybrałeś	 i	obdarzyłeś	godnością	kapłańską	 i	 za	 to,	 że	 są	na	
Pańskim	żniwie,	że	posługują	i	głoszą	Królestwo	Boże.

Chcemy	także	Pana	Boga	przeprosić,	bo	nie	wszystko	nam	
wyszło.	Nie	 tylko	wam,	 świeckim,	 nie	wszystko	wychodzi	
w	małżeństwie,	ale	także	nam,	osobom	duchownym,	nie	za-
wsze	wszystko	wychodzi,	bo	jesteśmy	tylko	ludźmi.	Dlatego	
przy	okazji	rocznic	święceń	kapłańskich	i	rocznic	małżeńskich	
wypowiadamy	słowa	przeprosin.	Panie	Boże,	przepraszamy	Cię	
za	nasze	niedociągnięcia,	za	nasze	grzechy	i	słabości.

Dołączmy	 także	 trzecie	 bardzo	ważne	 słowo:	 „proszę”.	
Panie	Boże,	prosimy	Cię,	abyś	był	z	nami	na	dalszej	drodze	
życia,	abyś	do	końca	naszych	dni	prowadził	nas	w	swoim	bło-
gosławieństwie,	byśmy	byli	otwarci	na	siebie,	byśmy	mogli	od	
Ciebie	przyjmować	moc	do	naszego	świadectwa,	do	naszych	
działań,	a	także	do	niesienia	naszych	krzyży.

Te	 trzy	 słowa	 chcemy	włączyć	w	 tę	Eucharystię,	 którą	
	koncelebrują	tak	licznie	zgromadzeni	kapłani	diecezjalni	i	za-
konni.
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2. Droga księdza Jana ku kapłaństwu i w kapłaństwie

Trzeba	nam	dzisiaj	wrócić	do	przeszłości,	ponieważ	świę-
tujemy	 rocznicę	 święceń	 kapłańskich.	Wróćmy	najdalej,	 do	
domów	rodzinnych.	Powiedzmy	wprost:	ci	kapłani	nie	spadli	
z	nieba,	ale	przyszli	na	świat	w	rodzinach,	zostali	wychowani	
przez	rodziców	w	wierze	i	miłości	do	Pana	Boga	i	do	Kościoła.	
Gdy	skończyli	edukację	na	poziomie	średnim,	gdy	zdali	maturę,	
wtedy	Chrystus	Pan	przed	każdym	z	nich	stanął	i	powiedział	
wyraźnie,	albo	mniej	wyraźnie:	„Pójdź	za	Mną”.	I	oni	poszli.	
Opuścili	swoje	rodzinne	domy,	zabierając	z	nich	wielkie	wiano	
wiary,	dobrych	obyczajów	i	szacunku	dla	każdego	człowieka.	
Z	tym	wianem	wstąpili	do	seminarium.	Dla	księdza	Jana,	wa-
szego	proboszcza,	i	dla	wielu	kapłanów,	którzy	są	z	nami,	tym	
miejscem	wstąpienia	było	Metropolitalne	Wyższe	Seminarium	
Duchowne	we	Wrocławiu	przy	placu	Katedralnym.

Przypomnę,	że	był	to	rok	1983.	Trwał	jeszcze	stan	wojenny.	
W	tym	roku	Jan	Paweł	II	przybył	z	pielgrzymką	do	Polski	po	raz	
drugi	i	odwiedził	Wrocław.	Być	może	pod	wpływem	spotka	nia	
z	Papieżem,	jakie	odbyło	się	23	czerwca	na	Partynicach,	młodzi	
chłopcy	zgłosili	się	do	seminarium	i	jesienią	rozpoczęli	drogę	do	
kapłaństwa,	którą	później	kontynuowali,	uczestnicząc	w	różnych	wy-
darzeniach	diecezjalnych.	Niektóre	z	nich	chciałbym		przypomnieć.

Najpierw,	12	stycznia	1985	r.,	były	święcenia	biskupie	ojca	
duchownego,	wspomnianego	 już	ks.	 Józefa	Pazdura.	W	tym	
samym	roku,	25	maja,	ks.	abp	Henryk	Gulbinowicz	otrzymał	
purpurę	kardynalską.	Potem	jeszcze,	w	listopadzie	1988	r.,	prze-
żywaliśmy	święcenia	biskupie	ks.	prof.	Jana	Tyrawy.	Wreszcie	
przyszedł	rok	1989	–	rok	Jesieni	Ludów,	upadku	muru	berliń-
skiego	i	rozpadu	bloku	komunistycznego.	Właśnie	w	tym	roku,	
20	maja,	dwudziestu	dziewięciu	diakonów	otrzymało	święcenia	
kapłańskie.	Przez	kilka	lat	byłem	ich	opiekunem;	zaczynałem	
jako	prefekt,	później	byłem	wicerektorem,	a	kiedy	wychodzili	
z	seminarium,	byłem	już	rektorem.

Przez	pewien	czas	na	tej	drodze	był	obecny	wasz	proboszcz	
–	 ks.	 Jan	Kwiatkowski,	 ale	 potem	Pan	Bóg	 chciał	 inaczej.	
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Ksiądz	Jan	przeszedł	do	seminarium	zakonnego,	dołączył	do	
braci	franciszkanów,	którzy	kształcili	się	w	Kłodzku,	i	w	sze-
regi	 kapłańskie	wstąpił	 trzy	 lata	 później.	 23	maja	 1992	 r.,	
a	więc	dokładnie	dwadzieścia	lat	temu,	został	wyświęcony	na	
kapłana	przez	ks.	abp.	Alfonsa	Nossola	w	Borkach	Wielkich	
koło	Olesna.	Przez	pierwsze	lata	posługiwał	jako	franciszkanin	
w	placówkach	Ojców	Franciszkanów	Prowincji	Dolnośląskiej	
św.	 Jadwigi:	w	Zieleńcu	w	Kotlinie	Kłodzkiej,	w	Legnicy,	
następnie	przez	trzy	lata	na	Górze	św.	Anny	–	w	najwyżej	po-
łożonym	klasztorze	diecezji	opolskiej,	koło	autostrady.	Potem	
była	jeszcze	Legnica	przez	sześć	lat	i	Borki	Wielkie	przez	dwa	
lata.	W	2005	r.,	a	więc	siedem	lat	temu,	ksiądz	Jan	powrócił	do	
grona	księży	diecezjalnych.	Dzisiaj	zaprosił	swoich	kolegów	–	
i	tych,	z	którymi	zaczynał	drogę	do	kapłaństwa	we	wrocławskim	
seminarium,	 i	 tych,	z	którymi	 tę	drogę	kończył	w	kłodzkim	
seminarium	 franciszkańskim.	Razem	 składamy	Panu	Bogu	
dziękczynienie:	jedni	dziękują	za	równe	dwadzieścia	lat	posługi	
kapłańskiej,	a	drudzy	za	dwadzieścia	trzy	lata.

Jako	ksiądz	diecezjalny	ksiądz	Jan	pracował	jako	wikariusz	
w	Głuszycy	 i	w	Nowej	Rudzie-Słupcu,	 a	w	 2009	 r.	 został	
proboszczem	w	Piszkowicach.	Wiele	tutaj	dokonał,	zarówno	
w	wymiarze	 duszpasterskim,	 jak	 i	 gospodarczym.	 Idąc	 do	
kościoła,	 spotkałem	pewną	kobietę,	 która	 powiedziała:	 „Jak	
my	 lubimy	naszego	proboszcza.	 Jest	 taki	 dobry,	 pracowity,	
grzeczny”.	Widoczne	są	jednak	nie	tylko	owoce	działań	dusz-
pasterskich,	ale	także	efekty	prac	remontowych.	W	najbliższą	
sobotę	zostanie	poświęcony	nowy	dach	na	kościele	i	na	plebanii.	
To	wielkie	osiągnięcie:	położyć	nowy	dach	na	dwóch	wielkich	
budowlach	–	na	świątyni	i	na	plebanii.	Byłem	tutaj	na	wizytacji	
i	wiem,	w	jakim	stanie	była	świątynia	i	plebania.	Dzisiaj	wsze-
dłem	jakby	do	innego	domu.	Chcemy	podziękować	Panu	Bogu	
również	za	to,	ale	też	wyrazić	wdzięczność	waszemu	Księdzu	
Proboszczowi	wobec	 jego	kolegów.	Niech	usłyszą,	 że	mają	
pracowitego	kolegę	Jana	w	Piszkowicach.
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3. Trzy podstawowe zadania kapłana

Moi	drodzy,	jeszcze	parę	słów	na	temat	posługi	kapłańskiej,	
żebyśmy	wiedzieli,	za	co	mamy	Bogu	dziękować.	Każdy	ka-
płan,	podobnie	jak	Pan	Jezus,	pełni	trzy	ważne	funkcje.	Pierw-
sza	z	nich	 to	 funkcja	nauczycielska,	czyli	głoszenie	Bożego	
słowa.	Dzisiaj	 kapłani	 głoszą	Boże	 słowo	na	 ambonach,	 na	
katechizacji,	 przy	udzielaniu	 sakramentów	 świętych.	Głoszą	
naukę,	którą	zostawił	nam	Pan	Jezus.	Dlatego	ciągle	cytujemy	
Pismo	Święte.	To	nie	jest	nasza	mądrość,	to	nie	są	nasze	po-
mysły.	Kapłan	przekazuje	prawdy,	które	pochodzą	od	Boga,	
a	szczególnie	cenimy	to,	co	nam	pozostawił	Syn	Boży,	co	jest	
zapisane	w	Ewangelii.	Moi	drodzy,	to	jest	bardzo	ważna	funkcja,	
bo	każdy	człowiek	potrzebuje	prawdy.	Kłamstwo	jest	trucizną.	
Zobaczcie,	 ile	kłamstwa	 jest	w	mediach,	 ile	manipulacji,	 ile	
przekłamań,	ile	oszustw,	ile	niezdrowej	dyskusji	itd.	Prawda	jest	
dzisiaj	zagrożona.	Krajowa	Rada	Radiofonii	i	Telewizji	nie	chce	
przyznać	Telewizji	Trwam	miejsca	na	cyfrowym	multipleksie.	
Dlaczego?	Bo	nie	chwali	się	tam	rządu,	tylko	mówi	prawdę.	
W	obronę	prawa	Telewizji	Trwam	do	 tego	miejsca	włączają	
się	i	biskupi,	bo	chcemy	mieć	katolicką	telewizję.	Wiele	jest	
programów	liberalistycznych,	pornograficznych	i	antykościel-
nych,	gdzie	pomawia	się	księży	i	próbuje	zniesławić	Kościół.	
Jest	nam	potrzebny	środek	obrony,	a	Telewizja	Trwam	i	Radio	
Maryja	temu	służą.	Głoszenie	prawdy	jest	ważne	i	jest	to	jedna	
z	naczelnych	misji	każdego	kapłana.	

Drugie	 zadanie	 każdego	księdza	 to	 sprawowanie	 świętej	
liturgii.	Chrzest	sprawujemy	od	czasu	do	czasu,	bierzmowa-
nie	jest	udzielane	przez	biskupa,	a	najczęściej,	bo	codziennie,	
sprawujemy	Eucharystię.	Kapłan	najczęściej	stoi	przy	ołtarzu	
i	posługuje	w	konfesjonale.	Sam	czerpie	moc	z	ołtarza	Pań-
skiego,	 żeby	być	 świętym,	 dobrym,	 prawdziwym,	 uświęco-
nym	w	prawdzie,	i	przez	niego	Pan	Bóg	daje	siebie	wiernym	
w	Komunii	 Świętej.	Gdy	 uczestniczymy	w	Eucharystii,	 to	
oddajemy	Bogu	chwałę	i	wszyscy	napełniamy	się	mocą	z	nieba,	
potrzebną	nam	do	dźwigania	krzyży,	do	dawania	świadectwa	
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o	Chrystusie.	W	konfesjonale	z	kolei	doświadczamy	przez	ka-
płana	miłosierdzia	Bożego.	Ludzie	dzisiaj	chcieliby	się	sami	
rozgrzeszać	i	sami	się	zbawiać,	ale	to	jest	niemożliwe.	Zbawcą	
człowieka	 jest	Bóg,	 a	 nie	 człowiek.	Liberałowie	mówią,	 że	
Bóg	jest	niepotrzebny	i	proponują,	by	żyć	tak,	jakby	Boga	nie	
było.	Nagłaśniane	są	hasła,	że	damy	sobie	radę	bez	Boga.	A	my	
mówimy	inaczej:	nasze	zbawienie	pochodzi	od	Pana,	zbawie-
nie	ludzkie	pochodzi	od	Boga	i	zadatkiem	tego	zbawienia	jest	
każde	 przyjęcie	miłosierdzia	Bożego	w	konfesjonale.	 Jeżeli	
dawniej	całowano	księdza	po	rękach,	to	nie	dlatego,	że	był	on	
jakiś	lepszy,	ale	dlatego,	że	ręka	kapłana	uniesiona	nad	czło-
wiekiem	żałującym	za	grzechy	zwiastuje	pojednanie	z	Bogiem,	
oczyszczenie	duszy.

Moi	drodzy,	jest	jeszcze	jedna	funkcja,	którą	pełnią	kapłani.	
To	troska	o	biednych,	o	chorych	–	posługa	miłości.	Są	diecezjal-
ne	zespoły	Caritas,	ale	to	kapłani	odwiedzają	chorych	w	pierw-
sze	piątki	i	w	pierwsze	soboty	miesiąca.	W	wielu	parafiach	są	
jadłodajnie.	Niedawno	byłem	w	Bielawie	i	dowiedziałem	się,	
że	 z	 całego	miasta	 codziennie	 przychodzi	 230–250	osób	po	
południowy	posiłek,	żeby	utrzymać	się	przy	życiu.	Tego	nie	
napiszą	w	gazetach	liberalnych,	nie	pokażą	w	telewizji.	Tam	
nagłaśniają	tylko	to,	co	zdarzy	się	niedobrego	w	Kościele.	Gdy	
byłem	w	stolicy,	 jeden	z	kapłanów,	który	ma	dobry	kontakt	
z	telewizją	warszawską,	powiedział,	że	dziennikarze	mają	taki	
nieoficjalny	nakaz,	by	o	Kościele	nic	nie	mówić,	a	jeżeli	już,	to	
tylko	o	tym,	co	złe.	Jeśli	jest	coś	złego,	to	trzeba	to	jak	najszyb-
ciej	nagłaśniać,	natomiast	o	tym,	co	dobre,	mówić	nie	wolno.

4. Trwać przy Chrystusie w jedności z braćmi

Moi	drodzy,	 kończąc	 nasze	 rozważanie,	musimy	 jeszcze	
przywołać	słowa	Pana	Jezusa	z	Ewangelii,	bo	są	ważne.	Przed	
odejściem	z	 ziemi	Pan	 Jezus	modlił	 się	w	Wielki	Czwartek	
o	 jedność:	 „Ojcze	Święty,	 zachowaj	 ich	w	Twoim	 imieniu,	
które	Mi	 dałeś,	 aby	 tak	 jak	My	 stanowili	 jedno”	 (J	 17,11).	
A	potem	modlił	się	o	to,	żeby	Jego	uczniowie	zostali	uświęceni	
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w	prawdzie.	My	też	chcemy	modlić	się	dzisiaj	o	 to,	żeby	ci	
kapłani	uświęcali	się	w	prawdzie	przez	całe	życie	i	uświęcali	
w	prawdzie	 lud,	 swoje	 owieczki,	 czasem	zagrożone.	Paweł	
Apostoł	mówił	dzisiaj	o	przychodzących	wilkach	(Dz	20,28-
30).	Trzeba	odważnie,	ale	i	pokornie	głosić	Ewangelię	i	te	wilki	
odpędzać,	i	bronić	owiec.	I	kapłani	was	bronią,	a	wy	bronicie,	
żywicie	i	karmicie	nas.	Chwała	wam	za	to.

„Ojcze,	spraw,	aby	byli	jedno”	(por.	J	17,21).	Chodzi	o	taką	
jedność,	 byśmy	w	 jednej	 owczarni	 byli	 jedną	 rodziną.	Nasi	
wrogowie,	wysłańcy	diabła,	mają	za	cel	skłócić	nas	ze	sobą,	
poróżnić	–	księży	z	biskupami,	wiernych	świeckich	z	duchow-
nymi.	Próbują	wywołać	wśród	księży	nienawiść	do	biskupów,	
mówiąc,	że	ci	są	nieudacznikami,	że	nie	ma	dzisiaj	nikogo	na	
miarę	prymasa	Wyszyńskiego	i	Papieża.	Palikot	w	Krakowie	
chwalił	Jana	Pawła	II,	chwalił	ks.	Józefa	Tischnera.	Do	tego	
szacownego	grona	zechciał	zaliczyć	jeszcze	ks.	Adama	Boniec-
kiego.	Zaraz	jednak	dodał,	że	biskupi	zdradzili	Papieża.	To	jest	
manipulacja,	którą	trzeba	dostrzegać.	Siostry	i	bracia,	nie	dajmy	
się	podzielić,	bo	Pan	Jezus	chciał,	byśmy	byli	w	jedności.	Nie	
dajcie	się	oddzielić	od	kapłanów,	pilnujcie	jedności.

Duch	Święty	zawsze	jednoczy.	Za	trzy	dni	Zesłanie	Ducha	
Świętego,	dlatego	wypraszajmy	jedność	dla	Kościoła,	dla	skłó-
conego	dzisiaj	Narodu.	Widzicie,	co	dzieje	się	w	parlamencie	
i	w	partiach	politycznych.	Na	pierwszy	plan	wybija	się	troska	
o	 sprawy	osobiste,	 partyjne,	 a	 tak	mało	 polityków	 troszczy	
się	o	dobro	Narodu,	o	to,	żeby	ludziom	było	lepiej.	Aferzyści	
finansowi	spowodowali	kryzys,	a	niewinni	ludzie	cierpią,	płacą	
podatki	i	niosą	wielkie	krzyże.	Dlatego	jest	potrzebny	powrót	
ludzi	do	życia	Ewangelią,	do	prawdy,	do	uczciwości	i	do	mi-
łości.	O	to	się	módlmy	i	wypraszajmy	dla	naszych	kapłanów	
postawę	dzielnych	pasterzy,	którzy	nie	boją	się	wilków	i	z	po-
korą,	ale	 i	z	odwagą	głoszą	Ewangelię	 i	służą	powierzonym	
sobie	owieczkom.	Amen.
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Duch, który jednoczy, niech was uświęci
Wałbrzych, 23 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 

1. Pięćdziesiątnica – zwieńczenie czasu wielkanocnego

Dobiega	końca	okres	wielkanocny,	który	trwa	siedem	ty-
godni,	od	Wigilii	Paschalnej	do	nadchodzącej	niedzieli,	która	
będzie	 niedzielą	Zesłania	Ducha	Świętego.	Siedem	pełnych	
tygodni,	pięćdziesiąt	dni	–	dokładnie	odtwarzamy	ten	czas	i	te	
wydarzenia,	które	się	rozgrywały	po	Zmartwychwstaniu	Pana	
Jezusa.	Pan	Jezus	przez	czterdzieści	dni	ukazywał	się	swoim	
uczniom.	Ewangelie	mówią	o	jedenastu	spotkaniach	z	Jezusem	
Zmartwychwstałym;	 pięć	miało	miejsce	 zaraz	 pierwszego	
dnia,	w	niedzielę	Zmartwychwstania,	 a	 sześć	 –	 później.	 Po	
raz	ostatni	Jezus	ukazał	się	czterdziestego	dnia,	gdy	odchodził	
do	nieba,	dlatego	czterdziestego	dnia	obchodzimy	w	Kościele	
uroczystość	Wniebowstąpienia	Pańskiego.	W	Polsce	od	kilku	
lat	uroczystość	tę	świętujemy	w	siódmą	niedzielę	wielkanocną.	
Natomiast	pięćdziesiątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu	nastąpiło	
obiecane	Zesłanie	Ducha	Świętego.	

Pierwsze	 dzisiejsze	 czytanie	 przypomniało	 nam,	 że	Pan	
Jezus	prosił	uczniów,	aby	się	nie	rozchodzili,	ale	oczekiwali	
na	dar	z	nieba,	na	umocnienie	Duchem	Świętym,	po	to,	żeby	
mogli	stać	się	Jego	świadkami.	Apostołowie	posłuchali.	Wiemy	
z	Dziejów	Apostolskich,	że	gromadzili	się	w	Wieczerniku.	Była	
tam	także	Maryja,	Matka	Jezusa	i	od	samego	początku	Matka	
Kościoła.	Maryja	pamiętała,	co	Jezus	powiedział,	gdy	umierał,	
Jan	też	nosił	w	sercu	słowa	Jezusa	z	krzyża:	„Niewiasto,	oto	
syn	Twój	 […]	 [Synu,]	 oto	Matka	 twoja”	 (por.	 J	 19,26-27).	
Dlatego	od	samego	początku	istnienia	tego	młodego	pierwot-
nego	Kościoła	Maryja	 była	 z	 nim.	 Pięćdziesiątego	 dnia	 po	
Zmartwychwstaniu	na	Apostołów	i	na	Nią	został	zesłany	Duch	
Święty.	Spełniła	się	zapowiedź	Pana	Jezusa.	Dotąd	niepewni	
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i	przestraszeni	Apostołowie,	których	nie	uspokoiły	nawet	spo-
tkania	z	Jezusem	Zmartwychwstałym	–	stali	się	Jego	gorliwymi	
świadkami.	Gdy	ich	serca	wypełnił	Duch	Święty,	nie	mieli	już	
wątpliwości	i	z	wielką	pasją	zaczęli	głosić	Chrystusa.	Opowia-
dali	o	tym,	czego	On	uczył,	o	Jego	cudach,	a	przede	wszystkim	
o	Jego	śmierci	i	Zmartwychwstaniu,	i	o	swoich	spotkaniach	ze	
Zmartwychwstałym.	Tłumaczyli,	że	tę	śmierć	Jezus	wybrał	do-
browolnie,	by	ludziom	zostały	odpuszczone	ich	grzechy.	Ludzie	
bowiem	grzeszą	z	własnej	woli,	ale	sami	nie	mogą	grzechów	
zniszczyć,	odpuścić,	wymazać.	Odpuszczanie	grzechów	zare-
zerwował	sobie	Bóg.	Ci,	którzy	w	każdym	pokoleniu	mówią,	
że	człowiek	poradzi	sobie	bez	Boga,	bardzo	się	mylą.

2. Co stanie się z wami po bierzmowaniu?

Człowiek	nie	może	sam	siebie	zbawić.	To	Bóg	jest	Zbawcą	
człowieka.	W	psalmie	responsoryjnym	śpiewamy:	„Zbawienie	
prawych	pochodzi	od	Pana”.	Apostołowie	i	pierwsi	uczniowie	
gorliwie	przepowiadali	to	zbawienie,	mimo	że	zamykano	ich	za	
to	do	więzień	i	wzywano	przed	Sanhedryn	na	rozprawy	sądowe.	
Kiedy	pytano	ich,	dlaczego	nauczają	o	Jezusie,	chociaż	im	tego	
zakazano,	Piotr	krótko	odrzekł:	„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	
niż	ludzi”	(Dz	5,29).	Duch	Święty,	który	zstąpił	na	Apostołów	
w	dniu	Pięćdziesiątnicy,	spowodował	tak	wielkie	przeobrażenie	
w	ich	sercach	i	umysłach.

A	co	stanie	się	z	wami,	kochane	dziewczęta?	Co	wydarzy	
się	w	waszych	sercach	za	chwilę,	gdy	przyjdzie	do	was	Duch	
Święty?	To	ten	sam	Duch	Święty,	który	napełnił	Piotra	i	Jana,	
a	także	Maryję,	Matkę	Najświętszą.	Ten	sam	Duch	Święty,	te	
same	dary,	to	samo	wydarzenie,	tylko	w	innym	czasie,	w	innej	
sytuacji.	Ten	sam	kochający	i	działający	Bóg.	Czy	w	waszym	
życiu	przyjęcie	Ducha	Świętego	i	Jego	darów	też	zaowocuje	
takim	duchowym	dynamizmem,	że	zechcecie	być	bliżej	Pana	
Jezusa	i	więcej	Go	kochać?	Większość	z	was	pewnie	spotka	
chłopców,	których	pokochacie,	niektóre	z	was	wyjdą	za	mąż,	
któraś	może	pójdzie	do	zakonu,	któraś	zostanie	sama,	bo	różne	
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są	powołania,	i	wszystkie	są	ważne,	ale	nawet	jeśli	pojawi	się	
w	waszym	życiu	narzeczony	czy	później	mąż,	Pan	Jezus	zawsze	
ma	być	 najważniejszy.	Tak,	 nawet	w	małżeństwie	Chrystus	
powinien	być	najważniejszy	i	dla	żony,	i	dla	męża.	Jeśli	jest	
najważniejszy,	jest	to	gwarancja,	że	ta	miłość	małżeńska,	ro-
dzinna	będzie	piękna	i	nie	przeminie.

Dla	Apostołów	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego	Jezus	stał	się	
najważniejszy.	 Jeżeli	 dzisiaj	 tak	 się	 nie	 dzieje	 z	młodzieżą	
przystępującą	do	sakramentu	bierzmowania,	to	przyczyną	jest	
zbyt	mała	wiara,	 za	małe	 doświadczenie	 Pana	Boga	 i	 brak	
otwarcia	się	na	działanie	Ducha	Świętego.	Dlatego	ta	chwila	jest	
bardzo	ważna.	Jak	w	waszym	życiu	dziecięcym,	gdy	byłyście	
dziewczynkami	w	szkole	podstawowej,	ważna	była	pierwsza	
spowiedź	i	pierwsza	Komunia	Święta,	tak	teraz,	gdy	wkracza-
cie	w	dorosłość	i	powoli	stajecie	się	kobietami,	bierzmowanie	
jest	 znaczącym	wydarzeniem	dla	waszego	życia	 religijnego.	
Oto	Duch	Święty	przychodzi	po	to,	żeby	wzmocnić	waszego	
ludzkiego	ducha.

Jesteśmy	istotami	duchowo-cielesnymi.	To	nasz	duch	myśli,	
to	duch	podejmuje	decyzje,	to	duch	wierzy.	Nie	wierzy	palec	
czy	język,	nie	wierzy	ucho,	tylko	wierzy	mój	duch.	To	on	ma	
nadzieję,	to	on	kocha.	Nie	kocha	ciało;	ciało	ma	tylko	popęd.	
Prawdziwa	miłość	pochodzi	z	ducha.	Jeśli	wyznaję	miłość,	to	
robi	to	mój	duch,	a	nie	ciało.	Św.	Paweł	wskazał	nam	na	napięcie	
między	duchem	i	ciałem.	Doświadczamy	tego	napięcia,	kiedy	
odczuwamy	pokusy.	Niektórzy	 ulegają	 ciału,	 popędliwości,	
popełniają	grzechy	i	sami	siebie	niszczą,	a	jest	zachęta,	byśmy	
trzymali	ciało	w	ryzach,	by	to	duch	kierował	nami,	a	nie	ciało.	
Nie	butelka	wódki	ma	kierować	mężczyzną,	lecz	mężczyzna	ma	
kierować	sobą	i	butelką	wódki.	Kiedy	nie	doceniamy	naszego	
ducha	i	ten	duch	nie	jest	mocny,	człowiek	czuje	się	nieszczęśli-
wy.	Nasz	ludzki	duch	potrzebuje	wzmocnienia,	którego	udziela	
nam	Duch	Święty.	Dzięki	temu	wsparciu	Ducha	Świętego	mo-
żemy	poprawnie	myśleć,	mieć	dobre	poglądy	na	życie	i	wierzyć.	
Bez	pomocy	Ducha	Świętego	nie	potrafimy	dobrze	się	modlić.	
Bez	Jego	pomocy	można	powiedzieć,	że	dzisiaj	świeci	słońce,	
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że	jest	środa;	nie	trzeba	do	tego	specjalnej	łaski.	Tego	jednak,	
że	 Jezus	 jest	Bogiem-Człowiekiem	 i	moim	najważniejszym	
przyjacielem,	bez	wsparcia	Ducha	Świętego	nie	powiem.	

Rozważcie	więc,	 kochane	dziewczęta,	 jak	wielka	 chwila	
przybliża	się	w	waszym	życiu.	To	chwila	przyjęcia	daru	Ducha	
Świętego,	który	–	jak	przed	chwilą	powiedziałyście	–	uzdolni	
was	do	mężnego	wyznawania	wiary	i	do	postępowania	według	
jej	zasad.	Jakie	to	są	zasady?	Św.	Paweł	wymienia	piękne	przy-
mioty	ducha,	które	zdobią	człowieka:	miłość,	radość,	pokój,	
uprzejmość,	wierność,	wytrwałość.	Duch	Święty	pomaga	nam	te	
oto	przymioty	nabywać	i	je	utrwalać.	Każda	z	tych	cnót	uzdalnia	
nas	do	dobrego	działania,	ułatwia	nam	pełnienie	dobrych	czy-
nów.	Tak	jak	nałóg	jest	zdolnością	do	pełnienia	złych	czynów,	
tak	cnota	jest	uzdolnieniem	do	pełnienia	dobrych	czynów.

3. Duch Święty sprawcą jedności

Do	powyższych	myśli	trzeba	dodać	jeszcze	jedną,	która	wy-
rasta	z	dzisiejszej	Ewangelii.	Odczytany	fragment	jest	częścią	
modlitwy	 arcykapłańskiej	 Pana	 Jezusa,	 którą	wypowiedział	
On	przed	swoją	męką.	Pan	Jezus	prosi	w	niej	Ojca	o	jedność:	
„Ojcze	Święty,	zachowaj	ich	w	Twoim	imieniu,	które	Mi	dałeś,	
aby	tak	jak	My	stanowili	jedno”	(J	17,11).

Drogie	dziewczęta,	to	też	jest	wielkie	zadanie.	Uczniowie	
Chrystusa	składają	świadectwo	przez	to,	że	są	ludźmi,	którzy	
jednoczą,	a	nie	dzielą.	Uczniowie	Chrystusa,	napełnieni	Du-
chem	Świętym,	żyją	w	 jedności	 z	Bogiem	 i	 innymi	 ludźmi,	
a	 także	 z	 całym	 światem.	Tymczasem	ciągle	 chorujemy	na	
brak	jedności.	Nawet	w	Kościele	nie	ma	jedności,	nie	mówiąc	
już	o	parlamencie	czy	o	polityce.	Widzimy,	jakie	są	rozłamy.	
W	rodzinach	też	bywa	różnie;	szczęśliwe	te	dzieci,	które	mają	
rodziny	nierozbite,	gdzie	jest	więź	miłości	między	rodzicami.	
Nie	zawsze	tak	jest,	ale	tak	być	powinno.	Potrzebujemy	jedności	
z	ludźmi	i	z	Bogiem	i	przekonania,	że	Pan	Bóg	zawsze	jest	dla	
nas	 najważniejszy,	 dlatego	musi	 być	na	 pierwszym	miejscu	
w	naszym	życiu.	Wtedy	wszystko	właściwie	się	układa.	Jed-
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ności	z	drugimi	ludźmi	trzeba	się	uczyć	od	najmłodszych	lat.	
Jeśli	chcesz	być	wierną,	dobrą	żoną,	dobrą	matką	czy	dobrą	
siostrą	zakonną,	która	nie	gniewa	się	na	koleżankę,	na	męża	
czy	na	sąsiadkę,	to	tej	jedności	musisz	uczyć	się	od	młodych	
lat,	już	dzisiaj.	

Zagrożeniem	dla	jedności	z	innymi	jest	przede	wszystkim	
brak	pokory.	Kiedy	jesteśmy	egoistami,	egoistkami,	trudno	jest	
trwać	w	jedności	i	kochać	drugich.	Inną	przeszkodą	do	trwania	
w	 jedności	 z	 drugimi	 jest	 zazdrość.	 Są	 ludzie,	 którzy	 sobie	
zazdroszczą.	Zazdrość	rodzi	się	wtedy,	gdy	porównujemy	się	
z	innymi,	a	trzeba	pamiętać,	że	Pan	Bóg	daje	nam	to,	co	jest	
nam	potrzebne	do	zbawienia.	Zazdrościmy	czasem	talentów,	
uzdolnień,	bogactwa	nawet;	ktoś	ma	bogatszych	rodziców,	ktoś	
ma	lepszy	samochód,	ktoś	ma	lepsze	ubranie.	Czasem	budzi	się	
zazdrość,	bo	koleżanka	ma	lepszą	suknię,	ładniejsze	spodnie	czy	
może	jest	piękniejsza.	Nie	wolno	porównywać	siebie	z	innymi,	
bo	wtedy	łatwo	o	zazdrość,	która	niszczy	jedność,	a	my	mamy	
być	w	jedności,	w	przyjaźni	z	koleżanką,	z	kolegą.	

Prosimy	 dzisiaj	Ducha	Świętego	 o	 umiejętność	 trwania	
w	jedności	i	rozwijania	przymiotów	naszego	ducha	tak,	by	one	
rozkwitały.	W	modlitwie	arcykapłańskiej	Jezusa	padła	też	waż-
na	prośba	o	uświęcenie	w	prawdzie.	Prosimy	więc	także	o	to,	
żebyście	prawdę	kochały.	Bez	prawdy	nie	ma	miłości.	Prawda	
może	istnieć	bez	miłości,	choć	taka	prawda	jest	bardzo	nieko-
rzystna,	ale	nigdy	nie	ma	miłości	bez	prawdy.	Kiedy	w	miłości	
nie	ma	prawdy,	to	ta	miłość	jest	fałszywa,	a	to	nie	jest	dobre	dla	
człowieka.	Czym	jest	uświęcenie	w	prawdzie?	W	szkole,	także	
na	katechezie	i	na	liturgii	świętej	zdobywamy	prawdę	i	uczy-
my	się	miłości,	której	drugim	imieniem	jest	jedność.	Jedność	
z	Bogiem	i	z	innymi	ludźmi	to	jest	właśnie	miłość.	

Będziemy	 się	modlić,	 by	Duch	 Święty	 tak	was	 dzisiaj	
przeobraził,	żebyście	w	swoich	sercach	miały	więcej	miłości	
do	Pana	 Jezusa	 i	 Jego	Ewangelii,	 żebyście	 zawsze	potrafiły	
trwać	w	jedności	z	Bogiem,	z	waszymi	rodzicami,	koleżankami	
i	kolegami	i	były	tymi,	które	łączą	przez	miłość,	przez	dobroć	
i	przez	prawdę,	a	nie	dzielą.	Amen.
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Miłość, którą rozlewa w sercach 
Duch Święty

Wałbrzych, 23 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

1. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi…”

Śpiewaliśmy	dzisiaj	po	pierwszym	czytaniu:	„Niech	zstąpi	
Duch	Twój	 i	 odnowi	 ziemię”.	Tę	 prośbę	 ludzie	 zanoszą	 od	
czasów	Pana	Jezusa,	gdy	Ten	obiecał	Apostołom,	że	ześle	im	
Ducha	Świętego.	Jezus	zapowiedział,	że	On	odejdzie	do	nieba,	
gdzie	będzie	czekał	na	nas	i	gdzie	przygotuje	nam	miejsce,	ale	
ciągle	będzie	zsyłał	nam	Ducha	Świętego.	Od	tamtych	czasów	
ludzie	wołają:	„Niech	zstąpi	Duch	Twój	i	odnowi	ziemię”.	Co	
to	znaczy	odnowić	ziemię?	Nie	chodzi	tu	tylko	o	to,	by	odno-
wić	ziemię	materialną:	skały,	drzewa,	pola	czy	łąki,	ale	chodzi	
o	odnowę	ludzkich	serc,	o	duchowe	odnowienie	ludzi.

Przypomnijmy,	że	to	wołanie	znalazło	się	na	ustach	naszego	
rodaka	bł.	Jana	Pawła	II	2	czerwca	1979	r.,	w	wigilię	uroczysto-
ści	Zesłania	Ducha	Świętego,	na	ówczesnym	placu	Zwycięstwa,	
dzisiejszym	placu	Piłsudskiego.	Tak	Ojciec	Święty	modlił	się,	
kończąc	homilię,	gdy	po	 raz	pierwszy	 jako	papież	stanął	na	
ojczystej	 ziemi.	Wypowiedział	 tę	 samą	modlitwę,	 którą	my	
także	dzisiaj	powtarzaliśmy	kilkakrotnie:	„Niech	zstąpi	Duch	
Twój	i	odnowi	oblicze	ziemi”.	I	dodał:	„tej	ziemi”.	Chodziło	mu	
o	ziemię	polską,	o	ziemię	ojczystą,	o	Polaków,	o	synów	i	córki	
naszej	Ojczyzny.	A	dzisiaj	my,	modląc	się:	„Niech	zstąpi	Duch	
Twój	i	odnowi	oblicze	ziemi”,	myślimy	o	naszej	młodzieży,	bo	
dla	niej	jest	to	dzień	szczególny	–	dzień	odnowy	ich	serc,	ich	
umysłów,	ich	ducha.

Tak	 jak	w	ostatnią	niedzielę	 swój	dzień	–	bardzo	piękny	
i	ważny	dzień	Pierwszej	Komunii	Świętej	–	miały	dzieci,	tak	
młodzież,	która	jest	w	gimnazjum,	a	wkrótce	pójdzie	do	szkoły	
średniej	albo	zawodowej,	przeżywa	taki	dzień	w	swoim	życiu	
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religijnym	właśnie	 dzisiaj.	To	 dzień	 przyjęcia	 sakramentu	
bierzmowania	i	darów	Ducha	Świętego.	

2. Rozpoznać obecność i działanie Ducha Świętego

Droga	młodzieży,	czasem	mówimy	o	Duchu	Świętym,	że	jest	
Bogiem	zapomnianym,	bo	mało	o	mówimy	o	Trzeciej	Osobie	
Boskiej.	Modlitwę	Ojcze nasz,	 którą	 powtarzamy	w	każdej	
Mszy	Świętej	i	w	prywatnych	modlitwach,	kierujemy	do	Pana	
Boga,	którego	nazywamy	–	tak	jak	nam	nakazał	Pan	Jezus	–	
Bogiem	Ojcem.

Druga	Osoba	Boska	–	Jezus	Chrystus	–	jest	nam	znana	naj-
bardziej,	bo	stała	się	człowiekiem.	Jezusa	znamy	z	Ewangelii	
i	z	kazań.	To	jest	Bóg	Wcielony.	Potrafimy	powiedzieć,	gdzie	
się	narodził,	gdzie	nauczał,	w	jakich	miejscowościach.	Dzisiaj	
te	miejsca	odwiedzają	pielgrzymi	udający	się	do	Ziemi	Świę-
tej,	by	tam	zobaczyć	tę	ziemię,	która	nosiła	Boga-Człowieka.	
Ziemia	bowiem	niewiele	się	zmieniła	od	tamtego	czasu.	Może	
rosły	 tu	 nieco	 inne	drzewa,	 kwiaty	 i	 rośliny,	 ale	 ziemia	 jest	
ta	 sama;	podobnie	 Jezioro	Galilejskie	 i	 Jerozolima	–	miasto	
święte.	Oczywiście,	w	ciągu	wieków	zmieniało	się	otoczenie,	
ale	to	jest	ta	ziemia,	na	której	Jezus	spędził	życie	ziemskie	–	
gdzie	się	urodził,	gdzie	nauczał,	gdzie	wycierpiał	za	nas	rany,	
gdzie	Go	powieszono	na	krzyżu,	gdzie	zmartwychwstał	i	skąd	
odszedł	do	nieba.	

Jezusa	znamy,	wiemy,	że	jest	Bogiem	Wcielonym,	a	Duch	
Święty,	który	jest	Uświęcicielem	i	którego	przyjście	do	ludzi	
zapowiedział	Pan	Jezus,	odchodząc	do	nieba,	jest	może	mniej	
znany,	ale	musicie	wiedzieć,	że	czas	Kościoła,	czyli	czas	od	
pierwszego	Zesłania	Ducha	Świętego	 aż	 do	 końca	 istnienia	
świata,	 to	 jest	 okres,	w	którym	działa	Duch	Święty.	Dzisiaj	
Kościół	 naucza,	 sprawuje	 sakramenty	 święte,	 spełnia	 dzieła	
miłości	 i	 opiekuje	 się	 biednymi	 i	 chorymi	w	mocy	Ducha	
Świętego.	Dzięki	 pomocy	Ducha	Świętego	 niesiemy	 różne	
krzyże,	w	Jego	mocy	potrafimy	zwyciężać	zło	dobrem,	modlić	
się,	wierzyć,	kochać	i	przebaczać.	Dlatego	jest	potrzebne	nasze	
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otwarcie	 się	 na	Ducha	Świętego,	 a	modlitwa:	 „Niech	 zstąpi	
Duch	Twój	i	odnowi	oblicze	ziemi”,	„Przyjdź,	Duchu	Święty,	
napełnij	serca	Twych	wiernych	i	ogień	miłości	w	nich	zapal”	
powinna	być	powtarzana	nie	tylko	przy	bierzmowaniu.	Duch	
Święty	zapala	w	nas	ogień	miłości,	uzdalnia	nas	do	miłowania,	
a	miłość	jest	najważniejszą	wartością,	bo	daje	szczęście.	Żadne	
inne	dobro	nie	daje	człowiekowi	tyle	szczęścia	i	tyle	radości,	
ile	daje	miłość.	Nie	taka	miłość,	o	jakiej	piszą	w	gazetach,	nie	
taka,	jaką	pokazują	w	telewizji	i	w	różnych	filmach,	lecz	taka,	
o	której	mówił	Pan	Jezus.	Ta	miłość	czasem	płacze,	ale	zawsze	
myśli	o	drugich,	daruje	siebie	 innym	i	każe	dbać	o	 to,	żeby	
innym	było	z	nami	dobrze,	a	nie	nam	z	innymi.	Kto	kocha,	ten	
tak	żyje	i	tak	postępuje,	żeby	drugim	było	z	nim	dobrze.	Pan	
Jezus	sam	pokazał	nam	tę	miłość	na	przykładzie	swojego	życia,	
a	szczytem	tej	miłości	było	oddanie	za	nas	życia	na	krzyżu.

3. Duch Święty niezbędny do życia w pełni 
przewidzianej nam przez Boga

Droga	młodzieży,	Duch	Święty	jest	potrzebny	nam	wszyst-
kim,	byśmy	mogli	być	bliżej	prawdy,	miłować	w	duchu	Chrystu-
sowym	i	pięknie	przechodzić	przez	życie.	Dzisiaj	otrzymujecie	
cenne	dary	Ducha	Świętego.

Dary	 dla	waszego	 intelektu:	 dar	mądrości	 i	 dar	 rozumu	
pomogą	wam	mądrze	myśleć,	 odpowiedzialnie	 kształtować	
poglądy	na	życie,	kochać	prawdę	i	naukę	Pana	Jezusa.	Dzięki	
nim	będziecie	mogli	odkryć,	po	co	żyjecie	i	zyskać	mądrość.	
Łatwiej	też	będzie	wam	sięgać	po	Pismo	Święte.

Otrzymacie	 też	 dar	 rady.	 Potrzebujemy	 rad.	Czasem	nie	
	wiemy,	co	robić	i	wtedy	Duch	Święty	udziela	nam	rad	w	na-
szym	sumieniu.	Są	to	tzw.	natchnienia	Ducha	Świętego,	które	
trzeba	usłyszeć.	Jeśli	czasem	w	życiu	będzie	wam	trudno,	bę-
dziecie	mieli	dużo	kłopotów	i	nie	będziecie	wiedzieli,	co	robić,	
to	trzeba	się	zastanowić,	zamknąć	oczy	i	pomyśleć:	Przecież	
jestem	bierzmowany,	bierzmowana.	Duchu	Święty,	poradź,	co	
mam	wybrać,	 jak	mam	się	zachować.	Czasem	Duch	Święty	
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powie	 nam,	 co	 robić,	 przez	 koleżankę,	 przez	mamę,	 przez	
przyjaciela.

Dalej	czeka	na	was	dar	męstwa,	bardzo	ważny,	bo	na	ogół	
łatwo	się	zniechęcamy.	Zaczynamy	robić	coś	dobrego,	ale	gdy	
pojawiają	się	przeszkody,	rezygnujemy	i	dobro	zostaje	na	boku,	
a	powinno	być	zdobyte,	osiągnięte	przy	pomocy	wysiłku	i	wy-
trwałości.	Duch	Święty	daje	nam	wytrwałość,	męstwo,	żebyśmy	
mogli	poznane	dobro	zdobyć.

Otrzymacie	też	dar	umiejętności,	dar	pobożności	i	dar	bojaź-
ni	Bożej.	Te	wszystkie	dary	są	wam	bardzo	potrzebne,	byście	
byli	podobni	do	samego	Pana	Jezusa,	który	nauczał,	czynił	cuda,	
umarł	i	zmartwychwstał	w	mocy	Ducha	Świętego.	Przypomnij-
my	sobie,	że	na	początku	swojej	publicznej	działalności	dał	się	
ochrzcić	i	Duch	Święty	zstąpił	na	Niego	w	postaci	gołębicy.	
Tego	Ducha	Świętego,	którego	sam	otrzymał,	przekazuje	nam,	
Kościołowi,	swoim	uczniom,	byśmy	nie	ulegli	szatanowi,	złemu	
duchowi,	ale	byli	 zdolni	 Jego	naukę	 rozpoznać	 i	 ją	w	życiu	
wypełniać,	okazując	Bogu	posłuszeństwo.

Droga	młodzieży,	dzisiaj	w	Ewangelii	zostało	przypomniane	
życzenie	Pana	Jezusa	z	Jego	modlitwy	arcykapłańskiej:	„Ojcze,	
spraw,	aby	byli	jedno”	(por.	J	17,21).	Nie	trzeba	przekonywać,	
jak	ważne	są	jedność	i	miłość	w	rodzinie.	Jeśli	nie	ma	jedności	
między	mamą	i	 tatą,	 jeśli	nie	ma	miłości	w	rodzinie	między	
rodzeństwem,	to	trudno	się	żyje	i	nie	chce	się	wracać	do	ta-
kiego	domu	z	wakacji	czy	ze	szkoły.	A	jeśli	jest	miłość,	dobry	
klimat,	jedność	serc	rodziców	i	dzieci,	to	miło	nam	przebywać	
w	domu	rodzinnym.

Ważna	jest	jedność	nie	tylko	w	rodzinie,	ale	także	w	szkole,	
w	kraju,	w	parafii.	Zobaczcie,	jak	skłócony	jest	nasz	parlament,	
ile	jest	kłótni	i	swarów,	ile	szczucia	jednych	przeciwko	drugim.	
Przyczyną	jest	brak	otwarcia	się	na	Ducha	Świętego.	Dotyczy	
to	także	katolików,	którzy	wprawdzie	przystąpili	do	sakramentu	
bierzmowania,	ale	dary	Ducha	Świętego	włożyli	do	zamrażarki,	
nie	chodzą	do	Kościoła	i	nie	uczestniczą	we	Mszy	Świętej.	Duch	
Święty	do	niczego	nie	zmusza	i	nie	chce	na	siłę	napełniać	ludzi	
miłością.	Trzeba	się	otworzyć	na	tę	miłość.	
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Droga	młodzieży,	zapamiętajcie	dzisiejszy	dzień	23	maja	
2012	r.,	dzień	sakramentu	bierzmowania.	Ten	sakrament	przyj-
muje	się	tylko	raz	w	życiu,	ale	dary	Ducha	Świętego	są	odna-
wiane	na	każdej	Mszy	Świętej,	przy	każdej	spowiedzi.	Dlatego	
pilnujcie	Eucharystii,	 pilnujcie	modlitwy,	 żeby	 dary	Ducha	
Świętego	pięknie	promieniowały	z	was	na	rodziny,	na	szkołę,	
na	 rówieśników.	Dbajcie,	 żeby	 udzielone	wam	dary	Ducha	
Świętego	były	czynne	i	owocowały.	Zauważcie,	kiedy	jest	su-
cho,	trzeba	podlewać	kwiaty	wodą,	żeby	nie	uschły.	Aby	miłość	
w	nas	nie	umarła,	trzeba	podlewać	ją	darami	Ducha	Świętego,	
które	są	nam	dawane	nie	tylko	na	bierzmowaniu,	ale	także	na	
Eucharystii.	Dlatego	tak	ważne	jest	świętowanie	niedzieli.	Nie	
w	galerii	handlowej,	bo	tam	można	pójść	w	tygodniu.	Niedziela	
jest	po	to,	żeby	pójść	na	Mszę	Świętą,	a	nie	do	supermarketu	
czy	na	rajd.	Owszem,	po	południu	można,	ale	najważniejszym	
wydarzeniem,	centrum	niedzieli	ma	być	Msza	Święta.

Zakończenie

Wszyscy	życzymy	wam	dobrze	i	to,	co	dzisiaj	mówi	do	was	
biskup,	 nie	ma	was	ograbić	 ze	 szczęścia,	 z	 jakichś	dobrych	
planów.	To	wszystko	 jest	dla	waszego	dobra,	byście	pięknie	
przeżyli	życie	i	je	wygrali,	byście	się	nie	zawiedli.	Nie	słuchajcie	
bałamutnych	przewodników.	Najważniejszy	ma	być	dla	was	Pan	
Jezus,	który	będzie	was	wspierał	darami	Ducha	Świętego.	Niech	
to	nasze	dzisiejsze	wołanie:	„Niech	zstąpi	Duch	Twój	i	odnowi	
oblicze	ziemi,	oblicze	waszych	serc”	będzie	skuteczne,	byście	
wyszli	z	tej	świątyni	odnowieni.	Amen.
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Powołani do dawania odważnego 
świadectwa o Chrystusie

Świdnica, 24 maja 2012 r.
Msza św. z okazji jubileuszu dwudziestolecia kapłaństwa księży  

z rocznika święceń 1992  
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego 

1. Jubileuszowa retrospekcja

Drodzy	bracia	jubilaci,	dwudziestolatkowie,	na	czele	z	Księ-
dzem	Rektorem,	waszym	kolegą,	i	wy,	bracia	klerycy,	którzy	
jesteście	w	drodze	do	celu,	 jakim	jest	kapłaństwo.	Jubileusz	
odsyła	 nas	 do	przeszłości.	Niech	 ten	 powrót	 do	 przeszłości	
będzie	wstępem	do	refleksji	nad	Bożym	słowem,	które	zostało	
przed	chwilą	ogłoszone.

Drodzy	bracia	kapłani,	w	1986	r.,	kiedy	zakończył	się	stan	
wojenny,	 przybyliście	 do	 seminarium	metropolitalnego	we	
Wrocławiu.	Byłem	wówczas	wicerektorem	 tego	 seminarium	
i	miałem	zaszczyt	objąć	was	braterskim	ramieniem,	żeby	wam	
towarzyszyć	do	kapłaństwa	poprzez	lata	seminaryjnej	formacji.

W	ciągu	sześciu	lat	każdy	rok	miał	swoje	wydarzenia.	Może	
przypomnijmy,	że	w	1987	r.	Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	odbył	
trzecią	pielgrzymkę	do	Ojczyzny.	Nasze	seminarium	pojechało	
na	spotkanie	z	Papieżem	do	Łodzi.	Uczestniczyliśmy	w	pięknej	
Mszy	Świętej	 z	 dziećmi	 pierwszokomunijnymi.	Nie	wiem,	
czy	 to	pamiętacie,	 ale	byłem	 tam	wtedy	 jako	przedstawiciel	
seminarium.	Potem	przyszedł	rok	1988	i	na	początku	listopada	
przeżyliśmy	święcenia	biskupie	ks.	dr.	Jana	Tyrawy.	W	1989	r.	
byliście	w	połowie	drogi	seminaryjnej.	Wydarzyła	się	wtedy	
słynna	Jesień	Ludów:	rozpadł	się	blok	komunistyczny,	upadł	
mur	berliński,	a	Polska	odzyskała	suwerenność.	Wkrótce	po-
tem	z	naszego	kraju	zostały	wyprowadzone	wojska	sowieckie.	
Nadszedł	rok	1991	i	kolejna	wizyta	Ojca	Świętego,	która	miała	
dwa	etapy.	Najpierw,	w	czerwcu,	Papież	objaśniał	nam	Deka-
log,	a	potem	przyjechał	jeszcze,	by	15	sierpnia	na	Jasnej	Górze	
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spotkać	się	z	młodymi,	którzy	przybyli	na	VI	Światowy	Dzień	
Młodzieży.	Wreszcie	przyszedł	ostatni	rok	waszej	seminaryjnej	
formacji	–	1991/1992	–	rok	w	diakonacie.	To	czas	słynnej	wizy-
tacji	apostolskiej	w	naszym	seminarium	(6–9	kwietnia	1992	r.).	
Jednym	z	wizytatorów	był	ks.	abp	Stanisław	Nowak.	A	wcze-
śniej,	w	marcu	1992	r.,	Ojciec	Święty	wydał	bullę	reorganizu-
jącą	podział	administracyjny	Kościoła	katolickiego	w	Polsce.	
Powstały	nowe	diecezje,	a	wśród	nich	diecezja	legnicka	jako	
diecezja	sufraganalna	metropolii	wrocławskiej.	Miała	powstać	
też	trzecia	diecezja	tej	metropolii,	ale	zgodnie	ze	stanowiskiem	
ks.	kard.	Henryka	Gulbinowicza	i	ks.	abp.	Stanisława	Nowaka	
utworzono	najpierw	jedną,	z	zamiarem	utworzenia	następnej,	
gdy	ta	pierwsza	już	się	ukształtuje.	I	rzeczywiście,	po	dwunastu	
latach	przyszła	kolej	na	powołanie	diecezji	świdnickiej.	Koń-
cówka,	finisz	waszego	pobytu	w	seminarium	był	więc	trochę	
dramatyczny,	bo	was	rozdzielono	i	do	święceń	trzeba	było	przy-
stępować	w	dwóch	katedrach,	ale	właściwie	cała	droga	do	ka-
płaństwa	prowadziła	przez	wrocławskie	seminarium.	Najpierw	
byłem	wicerektorem,	a	potem	przez	cztery	lata	waszej	drogi	
byłem	waszym	rektorem,	z	czego	bardzo	się	cieszę	i	miło	mi	
dzisiaj	popatrzeć	na	niektórych	z	was	i	przywołać	w	pamięci	
tamte	lata,	gdyśmy	byli	ponad	dwadzieścia	lat	młodsi	niż	dzisiaj.	

Wreszcie	 przyszły	 święcenia,	wielka	 radość	 prymicyjna	
i	praca	na	żniwie	Pańskim,	pierwsze	placówki	duszpasterskie,	
wasze	wikariaty.	Przypomnijmy,	że	w	Kościele	działy	się	też	
wielkie	sprawy.	W	1995	r.	Ojciec	Święty	był	w	archidiecezji	
bielsko-żywieckiej	 i	mówił	wtedy	o	 sumieniu.	 Potem	przy-
szedł	 rok	 1996,	 listopad,	 i	 święcenia	 biskupie	 ks.	Edwarda	
Janiaka,	który	przez	wiele	lat	był	rektorem.	A	później	rok	1997	
i	46.	Międzynarodowy	Kongres	Eucharystyczny,	który	przeży-
waliście	już	jako	młodzi	kapłani.	Wrocław	na	czas	Kongresu	
stał	się	centrum	Kościoła,	zwłaszcza	wtedy,	gdy	31	maja	1997	
r.	 przybył	 do	 nas	 Papież.	Było	 spotkanie	w	Hali	Ludowej,	
przepiękne,	 popołudniowe,	 a	 nazajutrz,	 1	 czerwca	 1997	 r.,	
przy	deszczowej	pogodzie,	Statio	Orbis	na	placu	za	hotelem	
„Wrocław”.	Natomiast	2	czerwca	Legnica	miała	zaszczyt	gościć	
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Ojca	Świętego,	który	dokonał	koronacji	obrazu	Matki	Bożej	
Łaskawej	z	Krzeszowa.	Potem	rok	1999	i	kolejna	pielgrzymka	
Ojca	Świętego	do	naszej	Ojczyzny,	millennium	chrześcijań-
stwa,	wielkie	podróże,	pielgrzymki	do	Rzymu.	Ojciec	Święty	
przyjmował	różne	stany,	była	też	pielgrzymka	kapłanów	z	na-
szej	Ojczyzny,	pielgrzymka	narodowa	w	2000	r.,	a	Wrocław	
obchodził	dodatkowo	uroczystość	millennium	swojej	diecezji.	
Pamiętamy,	ołtarz	był	w	Rynku,	przybył	prezydent	Aleksander	
Kwaśniewski,	a	delegatem	Ojca	Świętego	na	te	uroczystości	
był	kard.	Edmund	Szoka.	W	2002	r.	ostatnia	pielgrzymka	Ojca	
Świętego	 Jana	 Pawła	 II	 do	Ojczyzny.	 2004	 r.	 –	 powstanie	
diecezji	świdnickiej.	2005	r.	–	odejście	do	wieczności	naszego	
Papieża	 i	wybór	Benedykta	XVI.	W	2006	 r.	w	maju	wizyta	
Ojca	Świętego	Benedykta	XVI	w	naszej	Ojczyźnie.	Można	
wspomnieć	 to	 pierwsze	 spotkanie	w	katedrze	warszawskiej,	
kiedy	Ojciec	Święty	skierował	słowo	do	kapłanów.	

I	dochodzimy	do	obecnego	czasu,	kiedy	chyba	wszyscy	są	
na	placówkach	proboszczowskich,	a	macie	kolegę,	który	jest	
rektorem	Wyższego	Seminarium	Duchownego	w	Świdnicy.	Tak	
wyglądała	droga,	którą	przebyliśmy.	Dzisiaj	dziękujemy	za	tę	
drogę,	za	dar	powołania,	za	dar	święceń	i	za	dar	dwudziestu	
lat	posługi	kapłańskiej,	za	naszą	wierność.	Może	nie	udało	się	
wszystkiego	wypełnić	według	woli	Bożej,	dlatego	w	nasze	życie	
codzienne	wpisane	jest	słowo	„przepraszam”,	ale	Bogu	dzięki,	
że	trwamy	na	Pańskim	żniwie.

2. Kapłan kontynuuje misję Chrystusa

Jako	kapłani	kontynuujemy	te	działania,	które	pełnił	sam	
Pan	Jezus,	nasz	Mistrz,	pierwszy	Kapłan,	Kapłan	odwieczny,	
który	oddał	za	nas	swoje	życie.

Pierwszym	elementem	misji	Pana	Jezusa	było	nauczanie.	
Zawsze	mówił,	że	został	posłany	przez	Ojca	i	przekazuje	prawdę	
od	Ojca.	Zapis	tej	misji	mamy	w	Ewangeliach	świętych.	Oczy-
wiście,	są	to	tylko	fragmenty	tego,	co	Pan	Jezus	powiedział,	bo	
nikt	nie	nagrywał	Jego	kazań	i	Jego	przemówień.	Nauka	Pana	
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Jezusa	przeszła	przez	filtr	pierwszej	teologii,	ale	wierzymy,	że	
działo	się	 to	pod	wpływem	Ducha	Świętego.	Dlatego	 teksty	
Ewangelii	 traktujemy	jako	teksty	święte,	 jako	spisane	słowo	
Boga,	które	jest	głoszone	i	interpretowane.

Pan	Jezus	sprawował	też	posługę	kapłańską:	czynił	cuda,	
wiele	się	modlił,	bywał	w	synagogach	i	przychodził	na	święta	
paschalne	do	Jerozolimy.	Pełnił	też	posługę	miłości,	bo	groma-
dził	przy	sobie	biednych	i	chorych,	uzdrawiał	ich,	troszczył	się	
o	tych,	którzy	się	źle	mieli.	Taką	misję	pełnimy	dzisiaj	i	my,	
w	nowych	wprawdzie	warunkach,	ale	także	wobec	człowieka:	
głosimy	słowo	Boże,	sprawujemy	sakramenty	święte,	liturgię	
świętą,	 na	 czele	 z	Eucharystią,	 a	 także	 sprawujemy	posługę	
miłości,	szczególnie	wobec	biednych,	chorych	i	potrzebujących.

Drodzy	bracia,	dzisiejsze	słowo	Boże	pokazuje	nam	Apo-
stoła	Pawła,	 który	 staje	 przed	Sanhedrynem	w	 Jerozolimie.	
Został	przyłapany	na	tym,	co	było	zakazane,	i	dlatego	musiał	
się	tłumaczyć.	Przypomnijmy,	że	przed	nim	to	samo	spotkało	
Apostołów	Piotra	i	Jana,	którzy	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego	
razem	pracowali	w	Jerozolimie	i	też	byli	zamykani	i	wzywani	
przed	Sanhedryn.	Kiedy	zapytano	ich,	dlaczego	nauczają	i	mó-
wią	o	Jezusie,	chociaż	zostało	to	zakazane,	dlaczego	przekra-
czają	obowiązujące	prawo	(por.	Dz	5,28),	Piotr	odpowiedział:	
„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”	(Dz	5,29).	I	żadna	siła	
nie	mogła	ich	powstrzymać	przed	głoszeniem	nauki	Jezusa.	Parę	
lat	później	spotkało	to	Apostoła	Pawła,	który	pod	Damaszkiem	
otrzymał	powołanie	i	z	Szawła	przeobraził	się	w	Pawła,	Aposto-
ła	pogan,	który	–	jak	wiemy	z	Dziejów	Apostolskich	–	zaniósł	
chrześcijaństwo	w	granice	ówczesnego	Cesarstwa	Rzymskiego.	
Był	też	na	Areopagu	i	zmierzył	się	z	filozofami,	ówczesną	elitą	
intelektualną.	Droga	jego	posługiwania	apostolskiego	prowa-
dziła	przez	Sanhedryn	i	więzienia.

Warto	zwrócić	uwagę	na	ważne	słowa,	które	Paweł	usłyszał	
od	Chrystusa:	„Następnej	nocy	ukazał	mu	się	Pan.	Odwagi!	
–	powiedział	–	trzeba	bowiem,	żebyś	i	w	Rzymie	świadczył	
o	Mnie	tak,	 jak	dawałeś	o	Mnie	świadectwo	w	Jerozolimie”	
(Dz	 23,11).	Zachęta	 do	 odwagi	 i	wezwanie	 do	 świadectwa	
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–	 drodzy	 bracia	 –	 to	 także	 nasza	misja,	 żebyśmy	odważnie	
składali	świadectwo	o	Jezusie.	Jezus	jest	Ten	sam	–	Ten	sam,	
który	mówił	do	Pawła	i	do	Apostołów,	który	żyje	w	Kościele,	
który	dzisiaj	 jest	z	nami.	A	my	 jesteśmy	w	Niego	włączeni,	
wkorzenieni	w	Jego	kapłaństwo.	Dlatego	te	dzisiejsze	słowa	
przyjmujemy	jako	skierowane	do	nas.	Odwagi,	trzeba	bowiem,	
bracia,	żebyście	świadczyli	o	Mnie	–	Pan	Jezus	mówi	dzisiaj	do	
nas	–	tak	jak	to	było	w	tych	najlepszych	latach	waszej	posługi	
kapłańskiej.	Ojcowie	duchowni,	przy	rekolekcjach,	przy	dniach	
skupienia	mamy	okazję	wracać	do	tych	najgorliwszych	lat	ka-
płaństwa.	Może	są	one	już	za	nami,	a	może	jeszcze	przed	nami.	
Ważne	 jest	świadczenie,	nie	 tylko	słowem,	ale	 i	działaniem.	
Kapłan	nie	jest	kapłanem	tylko	przy	ołtarzu,	mimo	że	świeccy	
czasem	mówią,	że	ksiądz	jest	normalnym	człowiekiem,	a	tylko	
przy	ołtarzu	i	w	konfesjonale	jest	kapłanem.	Na	okrągło	jeste-
śmy	uczniami	Pańskimi,	kapłanami,	prezbiterami,	i	w	każdym	
miejscu,	w	każdym	czasie	Pan	Jezus	liczy	na	nasze	świadectwo.

3. Jedność z innymi możliwa dzięki wcześniejszemu 
zjednoczeniu z Bogiem

Dzisiaj	wsłuchujemy	się	w	kolejny	fragment	modlitwy	arcy-
kapłańskiej	Pana	Jezusa,	wypowiedzianej	przed	męką	i	śmier-
cią.	Ostatnie	 słowa	 człowieka	nazywamy	 jego	 testamentem,	
dlatego	tę	modlitwę	o	jedność	traktujemy	jako	testament	Pana	
Jezusa:	„Ojcze,	spraw,	aby	byli	jedno”	(por.	J	17,21).	Pan	Jezus	
modli	się	najpierw	o	jedność	wśród	uczniów,	wśród	Apostołów,	
żeby	w	sprawach	najważniejszych	mówili	jednym	głosem,	ale	
także	modli	 się	 za	 tych,	 do	 których	 Jego	uczniowie	 kierują	
Ewangelię,	aby	też	byli	jedno.	Pan	Jezus	prosi:	„Oby	się	tak	
zespolili	w	jedno,	aby	świat	poznał,	żeś	Ty	Mnie	posłał	i	żeś	Ty	
ich	umiłował	tak,	jak	Mnie	umiłowałeś”	(J	17,23).

Drodzy	bracia,	czasem	zapominamy,	co	jest	istotą	naszego	
przepowiadania	kapłańskiego;	trzeba	ludzi	przekonać,	że	Ojciec	
Niebieski	tak	ich	umiłował,	jak	umiłował	samego	Chrystusa:	
„żeś	Ty	Mnie	posłał	i	żeś	Ty	ich	umiłował	tak,	jak	Mnie	umi-
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łowałeś”	(J	17,23).	Pan	Bóg	miłuje	równą	miłością	swojego	
Syna	 i	 nas,	 i	 ludzi,	 którym	 służymy.	To	 poważne	 zadanie:	
z	pomocą	Ducha	Świętego	przekonać	o	tym	powierzonych	nam	
ludzi.	Dlatego	w	naszym	życiu	potrzeba	nie	tylko	sprawowania	
sakramentów	świętych,	ale	i	modlitwy	–	modlitwy	wspólno-
towej	i	prywatnej,	tego	mojego	sam	na	sam	z	Panem	Bogiem,	
modlitwy adoracyjnej.

Kardynał	Stanisław	Dziwisz,	opowiadając	o	Papieżu,	pod-
kreśla,	że	dla	niego	zawsze	najważniejsza	była	modlitwa.	Zanim	
podjął	jakąkolwiek	aktywność,	najpierw	musiał	wymodlić	się	
w	kaplicy.	Wszystkie	sprawy	musiały	poczekać	i	dopiero	po	
modlitwie	Jan	Paweł	II	przystępował	do	obowiązków	i	rozma-
wiał	z	biskupami	i	z	głowami	państw.	A	nawet	wtedy,	między	
rozmowami	i	spotkaniami,	Ojciec	Święty	brał	do	ręki	różaniec	
i	wplatał	modlitwę	w	działanie	apostolskie.	Przez	trzynaście	lat,	
w	latach	1992–2005,	Papież	prowadził	was	jako	kapłanów.	Nie	
może	być	lepszego	przewodnika	dla	kapłanów	i	dla	biskupów	
nad	Jana	Pawła	II,	a	Benedykt	XVI	podjął	styl	pontyfikatu	Pa-
pieża	Polaka.	Bierzmy	z	nich	przykład	i	wprowadzajmy	w	nasze	
kapłaństwo	dobrą	modlitwę.	Jezus	dał	nam	wzór	rozmodlenia	
i	troski	o	jedność.	On	jest	Apostołem	jedności.	Diabeł	dzieli,	
a	my	jednoczymy	przy	krzyżu,	przy	ołtarzu,	przy	Eucharystii	
i przy Ewangelii. 

4. Zawierzyć swoje posługiwanie Maryi

Dzisiaj	wspominamy	Matkę	Bożą	Wspomożenia	Wiernych.	
Maryja	wspomaga	nas	nieustannie,	jest	naszą	Wspomożycielką.	
Każdy	kapłan	ma	być	kapłanem	maryjnym,	 tak	 jak	 oddany	
Maryi	był	Jan	Paweł	II,	który	dał	czytelne	świadectwo	umiło-
wania	Matki	Bożej.	Drodzy	bracia,	każdego	dnia	zaczynamy	
części		liturgii	godzin	od	słów:	„Boże,	wejrzyj	ku	wspomożeniu	
memu”,	prosząc	Pana	Boga,	by	nas	wspomógł.	Nasze	wspomo-
żenie	pochodzi	z	nieba.	Biskupi	podczas	błogosławieństwa	mó-
wią:	„Wspomożenie	nasze	w	imieniu	Pana”	i	w	to	wspomożenie	
Pańskie	jest	włączona	Maryja	jako	Matka	Chrystusa	i	Matka	
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Kościoła,	która	ma	swój	udział	w	jedynym	pośrednictwie	Pana	
Jezusa.	Ona,	jako	Matka	Chrystusa,	Odwiecznego	Kapłana,	jako	
Matka	Kościoła	i	Matka	nasza,	jest	Wspomożycielką	wiernych,	
dlatego	 liczmy	na	Nią,	a	 jeśli	czasem	o	 tym	nie	pamiętamy,	
to	 trzeba	sobie	przypomnieć,	że	Ona	 jest	 tam,	gdzie	 jest	 Jej	
Syn,	i	że	Ona	jest	wielką	pomocą	dla	ludzi,	nazwaną	Maryją	
Wspomożeniem	Wiernych.	Chciejmy	na	tym	dzisiejszym	spo-
tkaniu	przybliżyć	sobie	Maryję	i	więcej	na	Nią	liczyć	–	na	Jej	
pośrednictwo	i	na	Jej	wspomożenie.	Amen.

Wieczne zamieszkanie przygotowane 
wiernym Zbawicielowi

Kąty Wrocławskie, 24 maja 2012 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. Ludwika Draba

1. Chrystus zwyciężył śmierć

Przed	nami	uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego.	Zamknie-
my	nią	tegoroczny	okres	Wielkiejnocy.	Trwał	on	siedem	tygodni,	
pięćdziesiąt	dni,	bo	pięćdziesiątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu	
Pan	Jezus	zesłał	obiecanego	Ducha	Świętego.	W	tym	czasie	
wielkanocnym	przeżywaliśmy	prawdę,	że	Chrystus	zwyciężył	
śmierć.	Po	tym,	jak	umarł	na	krzyżu	i	został	złożony	do	grobu,	
wstał	mocą	Ducha	Świętego,	zmartwychwstał	i	ukazywał	się	
swoim	uczniom,	aby	ich	przekonać	o	tym	Zmartwychwstaniu,	
później	wstąpił	do	nieba	i	zasiadł	po	prawicy	Ojca.	Jak	słysze-
liśmy,	poszedł	tam,	żeby	wstawiać	się	za	nami	i	przygotować	
nam	miejsce,	bo	w	niebie	„jest	mieszkań	wiele”	(J	14,2).	Jest	
tam	też	Pan	Jezus,	nasz	Zbawiciel,	i	dla	każdego	mieszkańca	
ziemi	przygotowuje	mieszkanie	w	niebieskim	domu.	Wierzymy,	
że	jest	też	na	ziemi	i	mocą	Ducha	Świętego	działa	w	naszych	
sercach,	a	przede	wszystkim	działa	w	Kościele.	W	mocy	Ducha	
Świętego	kapłani	i	biskupi	głoszą	Ewangelię,	sprawują	świętą	
liturgię	i	pełnią	posługę	miłości.
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2. Zmarłym wypraszamy przyjęcie do społeczności 
przyjaciół Pana Boga

Moi	drodzy,	zmartwychwstanie	Jezusa	jest	nadzieją	na	nasze	
zmartwychwstanie.	Śpiewamy	w	pieśni	wielkanocnej:		„Chrystus	
zmartwychwstan	jest,	nam	na	przykład	dan	jest,	iż	mamy	z	mar-
twych	powstać,	z	Panem	Bogiem	królować”	i	w	takiej	postawie	
wiary	w	Zmartwychwstanie	przeżywamy	nasze	życie,	a	szcze-
gólnie	chwile,	gdy	przychodzi	nam	żegnać	osoby	przechodzące	
do	wieczności.	Wierzymy	bowiem,	że	Chrystus	zmartwychwstał	
i	każdego,	kto	w	Niego	wierzy,	obdarzy	łaską	zmartwychwsta-
nia.	Dlatego	dzisiaj,	gdy	żegnamy	śp.	Ludwika	Draba	–	ojca	
naszego	współbrata,	księdza	Wojciecha,	mamy	świadomość,	że	
nie	przekazujemy	go	w	nicość	i	w	pustkę,	ale	do	niebieskiego	
domu,	do	społeczności	przyjaciół	Pana	Boga,	i	modlimy	się,	
żeby	po	zakończeniu	ziemskiego	życia	został	tam	przyjęty.

To	życie	ziemskie	mogło	jeszcze	trwać,	bo	śp.	Ludwik	Drab	
odchodzi	od	nas	w	sześćdziesiątym	piątym	roku	życia.	Urodził	
się	w	Jaworzynie	Śląskiej	26	lutego	1948	r.	i	tam	chodził	do	
szkoły	podstawowej.	Potem	ukończył	technikum	mechaniczno-
-elektryczne	we	Wrocławiu,	a	następnie	osiadł	w	Kątach	Wro-
cławskich,	tutaj	założył	rodzinę	i	przez	pewien	czas	pracował	
w	przedsiębiorstwie	przemysłu	ziemniaczanego,	a	później	zało-
żył	własną	firmę.	Od	2009	r.	walczył	z	chorobą	nowotworową	
i	w	ostatni	poniedziałek,	21	maja,	odszedł	do	wieczności.	Ci,	
którzy	go	znali,	mówią,	że	był	dobrym	człowiekiem,	szlachet-
nym,	uczynnym,	że	dużo	dobrego	uczynił	i	zostawił	piękny	ślad	
w	sercach	wielu	ludzi.	Mamy	zatem	przesłanki,	by	spodziewać	
się,	że	to	jego	życie	ziemskie,	wypełnione	ewangeliczną	posta-
wą,	zostanie	nagrodzone	życiem	wiecznym	i	że	Pan	Jezus	także	
dla	niego	przygotował	mieszkanie	w	niebie.	

My,	którzy	zostajemy	przy	życiu	jeszcze	przez	jakiś	czas,	
modlimy	się,	gdy	odchodzą	od	nas	mieszkańcy	 tego	świata,	
i	żegnamy	ich	zawsze	do	domu	wiecznego	naszą	wdzięcznością	
i	naszą	prośbą,	żeby	zostali	tam	powitani	i	przyjęci	na	stałe.	
Tak	też	czynimy	dzisiaj,	żegnając	śp.	Ludwika	Draba.	Amen.
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Troska Kościoła  
o przyszłość młodego pokolenia

Ząbkowice Śląskie, 24 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Jadwigi

1. Chrystus ogłasza miłość Bożą wobec każdego 
człowieka

Dzisiaj,	gdy	macie	otrzymać	dary	Ducha	Świętego	w	sakra-
mencie	bierzmowania,	Kościół	przed	uroczystością	Zesłania	
Ducha	Świętego	przytacza	nam	w	Ewangelii	fragment	modli-
twy	Pana	Jezusa,	którą	nazywamy	modlitwą	arcykapłańską.	Tę	
modlitwę	Pan	Jezus	wypowiedział	przed	swoją	męką	i	śmiercią	
krzyżową,	przed	wejściem	do	nieba.	Prosił	w	niej	o	 jedność	
wśród	Apostołów,	a	także	wśród	wierzących	–	tych	wszystkich,	
których	Apostołowie	zgromadzą	przy	Nim,	przy	Jego	krzyżu	
i	przy	Ewangelii.	Była	to	jedna	z	ostatnich	modlitw	Pana	Jezusa	
tu,	na	ziemi,	a	to,	co	ostatnie,	nazywamy	testamentem.	Pan	Jezus	
wypowiedział	 tę	modlitwę	 prawdopodobnie	w	Wieczerniku	
i	poruszył	w	niej	dwa	ważne	tematy:	mamy	tu	prośbę	o	jedność	
i	wezwanie	do	miłości	w	postaci	nowego	przykazania:	„Przy-
kazanie	nowe	daję	wam,	abyście	się	wzajemnie	miłowali	tak,	
jak	Ja	was	umiłowałem”	(J	13,34).

Droga	młodzieży,	 dzisiaj	 Pan	 Jezus	 kieruje	 te	 słowa	 do	
was,	byście	je	przyjęli	i	uczynili	treścią	waszego	życia.	W	tej	
modlitwie	Pana	Jezusa	jest	zawarte	bardzo	ważne	zdanie.	Pan	
Jezus	mówi	do	Ojca:	„Oby	się	tak	zespolili	w	jedno,	aby	świat	
poznał,	żeś	Ty	Mnie	posłał	i	żeś	Ty	ich	umiłował	tak,	jak	Mnie	
umiłowałeś”	(J	17,23).	Pan	Jezus	modli	się,	żeby	ludzie	prze-
konali	się	o	miłości	Pana	Boga	do	nich,	żeby	wiedzieli,	że	są	
umiłowani.	Tę	miłość	Boga	do	nas,	ludzi,	porównuje	do	miłości	
Ojca	do	Niego,	Syna,	a	miłość	w	Bogu	 jest	najdoskonalsza,	
najpełniejsza.	 Jak	wielką	miłością	 jesteśmy	 zatem	otoczeni	
przez	Pana	Boga.	
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Pierwszym	owocem	tej	miłości	jest	nasze	istnienie.	Mogło	
nas	nie	być,	ale	jesteśmy.	Dlaczego	jesteśmy?	Bóg	chciał	nas	
mieć.	Gdyby	nas	nie	kochał,	to	by	nas	nie	było.	Słowa	„żyję”,	
„istnieję”	trzeba	tłumaczyć:	„jestem	kochany,	jestem	kochana	
przez	Pana	Boga”.	Często	zwracam	młodzieży	uwagę,	że	nasze	
mamy,	będąc	dziewczętami,	nie	wiedziały,	że	nas	urodzą.	Naro-
dziliśmy	się	wprawdzie	z	naszych	rodziców,	ale	tym	pierwszym,	
kto	postanowił,	że	zaistniejmy,	był	Bóg.	A	uczynił	to	z	miłości	
do	nas,	dlatego	czujmy	się	umiłowani	przez	Pana	Boga.	Wiara	
w	to	jest	przejawem	działania	Ducha	Świętego.

2. Bierzmowanie – duchowym wianem na dorosłość

Droga	młodzieży,	dzisiaj	jest	dla	was	wielki	dzień.	Dzieci,	
które	przed	Mszą	Świętą	spotkały	się	ze	mną	i	przyjęły	błogo-
sławieństwo,	miały	taki	wielki	dzień	w	ostatnią	niedzielę.	Wy	
też	mieliście	taki	dzień.	Ktoś,	witając	mnie,	wspomniał	przed	
chwilą,	że	kilka	lat	temu	właśnie	wy	–	dziewczęta	w	pięknych	
białych	sukniach,	chłopcy	w	eleganckich	czarnych	garniturach	
–	przyjęliście	pierwszą	Komunię	Świętą	i	była	to	największa	
religijna	uroczystość	w	szkole	podstawowej.	Młodzież,	która	
kończy	gimnazjum	i	rozpoczyna	naukę	w	szkołach	średnich,	
przeżywa	 też	ważną	 uroczystość	 przyjęcia	Ducha	Świętego	
w	sakramencie	bierzmowania.	Dary,	które	w	tym	sakramencie	
otrzymujecie	od	Ducha	Świętego,	są	wam	bardzo	potrzebne,	by	
wzmacniać	waszego	ducha,	który	czasem	jest	słaby.

W	drugim	czytaniu	była	mowa	o	napięciu,	jakie	w	człowieku	
istnieje	między	duchem	a	ciałem.	Kiedy	duch	jest	słaby,	ciało	
zwycięża	i	kieruje	duchem.	Jeśli	nie	duch	kieruje	ciałem,	ale	
ciało	kieruje	duchem,	może	dojść	do	katastrofy.	Tak	dzieje	się	
na	przykład	wówczas,	gdy	alkohol,	butelka	kieruje	człowiekiem,	
a	nie	człowiek	butelką.	Duch	jest	ważniejszy	od	ciała,	bo	to	
duch	kocha,	wierzy,	poznaje,	ma	nadzieję	i	się	modli.	Nie	modli	
się	mój	włos,	nie	wierzy	mój	palec,	nie	ma	nadziei	moje	ucho,	
tyko	ja,	mój	duch.	I	też	nie	ciało	miłuje.	Ciało	pożąda,	a	miłuję	
ja,	mój	duch	miłuje.	Kiedy	mówię:	„Kocham	cię”,	to	znaczy,	
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że	chcę	dla	ciebie	dobra,	że	jesteś	dla	mnie	ważny,	że	chcę	żyć	
dla	ciebie	i	chcę	tak	żyć,	żeby	tobie	było	ze	mną	dobrze,	a	nie	
mnie	z	tobą.	To	jest	miłość	i	ten	zew	miłości	rodzi	się	z	ducha,	
a	nie	z	ciała.	Z	ciała	pochodzi	pożądliwość,	która	też	jest	darem	
Pana	Boga,	ale	ciało	winno	być	kierowane	przez	ducha,	bo	przez	
ducha	jesteśmy	podobni	do	Pana	Boga.	To	duch	sprawia,	że	
pojmujemy,	mamy	wiedzę,	możemy	się	uczyć,	zdobywać	wia-
domości,	możemy	wierzyć,	modlić	się,	mieć	nadzieję,	kochać	
i	się	poświęcać.	Tego	nie	ma	w	przyrodzie,	bo	tam	nie	ma	du-
cha.	Tam	jest	życie	na	poziomie	wegetatywnym,	sensytywnym,	
czuciowym,	jak	u	zwierząt.	U	nas,	ludzi,	jest	coś	więcej	–	jest	
to	Boże	podobieństwo,	które	jest	podobieństwem	z	racji	ducha,	
który	w	nas	jest,	który	myśli,	ma	nadzieję,	kocha	i	wierzy.	

Tylko	człowiek	mówi:	ja	wiem,	ja	wierzę,	ja	mam	nadzieję,	
ja	kocham,	mogę,	nie	muszę,	jestem	wolny,	ale	te	akty	duchowe,	
które	duch	spełnia,	są	w	nas	niedoskonałe.	Nasz	duch	też	jest	
słaby	i	może	poddać	się	kierownictwu	ciała,	co	nie	jest	dla	czło-
wieka	korzystne.	W	związku	z	tym	potrzebujemy	wzmocnie	nia	
dla	naszego	ducha	od	Ducha	Świętego.	Zauważcie,	teraz	jest	
wiosna,	 pełna	 życia.	Aby	 to	 życie	 podtrzymać,	 potrzebny	
jest	 deszcz.	Kwiaty	w	doniczkach	w	naszych	mieszkaniach	
trzeba	podlewać,	bo	inaczej	zwiędną	i	uschną,	nie	będą	żyć.	Po-
dobnie	nasz	duch	–	by	żyć,	potrzebuje	pokarmu	Ducha	Świętego	
–	Jego	darów,	które	przychodzą	w	sakramencie	bierzmowania.

3. Zgubne poczucie samowystarczalności człowieka

Pan	Jezus,	który	żyje	w	Kościele,	działa	dzisiaj	przez	swo-
jego	Ducha.	Kiedy	 z	wiarą	 przyjmujemy	Komunię	Świętą,	
otrzymujemy	nową	porcję	posiłku	dla	naszego	ducha,	by	mógł	
wierzyć,	cieszyć	się	Bogiem,	modlić	się,	 służyć,	przebaczać	
i	wytrwać	pod	krzyżem.	 Jest	 nam	potrzebna	moc,	 która	 nie	
pochodzi	 z	 nas,	 bo	my	w	 sobie	 takiej	mocy	 nie	mamy.	Ci	
ludzie,	którzy	mówią,	że	sami	sobie	wystarczą,	są	w	błędzie.	
Tymczasem	zewsząd	słychać	nawoływanie:	„Żyjmy	tak,	jakby	
Boga	nie	było”,	a	Europa	odwraca	się	od	chrześcijaństwa,	od-
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cina	się	od	korzeni,	z	których	wyrosła	ona	sama,	jej	wielkość	
i	 jej	kultura.	Zauważcie,	pierwsi	powojenni	przywódcy	Unii	
Europejskiej	–	Robert	Schuman,	Konrad	Adenauer,	Alcide	De	
Gasperi	–	chcieli	uczynić	Europę	domem	ojczyzn,	a	dzisiejsi	
przywódcy	lekceważą	Kościół.	Jan	Paweł	II	powiedział	kiedyś,	
że	komunizm	i	marksizm	zostały	zastąpione	przez	liberalizm.	
Okazuje	się,	że	ciągle	na	świecie	jest	jakieś	zło,	które	człowie-
kowi	dokucza.	Uszczęśliwia	nas	miłość,	a	to,	co	nią	nie	jest,	
przynosi	nieszczęście.

Droga	młodzieży,	przystąpicie	dzisiaj	do	sakramentu	bierz-
mo	wania,	by	wzmocnić	waszego	ducha	darami	Ducha	Świętego.	
Dzięki	darowi	mądrości	możecie	stać	się	mądrzy.	Dar	rozumu	
pomoże	wam	odróżniać	prawdę	od	fałszu	i	dobro	od	zła.	Dzi-
siaj	w	świecie	jest	wiele	bezrozumności,	trzeba	więc	rozumu	
bronić.	Dostrzegamy,	że	brakuje	go	w	mediach,	w	Internecie,	
gdzie	 rozpowszechnia	 się	 przeróżne	 głupstwa.	Duch	Święty	
udziela	wam	także	daru	rady.	Czasem	jesteśmy	bezradni	wo-
bec	różnych	sytuacji.	Kto	jest	mądry,	ten	otwiera	się	na	Ducha	
Świętego,	modli	się	do	Niego	i	otrzymuje	radę.	Dar	męstwa	
pomoże	wam	nie	zrażać	się	trudnościami	i	mówić	stanowcze	
„nie”	kłamstwu:	„Nie,	na	to	się	nie	godzę,	to	nie	jest	dla	mnie.	
Narkotyki,	alkohol	–	to	nie	dla	mnie”.	To	„nie”	mówimy	pod	
wpływem	Ducha	Świętego.	A	jeśli	mówimy	„tak”	dla	prawdy	
i	dla	sprawiedliwości,	to	też	mówimy	to	pod	wpływem	Ducha	
Świętego.

Aby	było	wam	 łatwiej	 poruszać	 się	w	otaczającym	was	
chaosie,	Kościół	podaje	wam	dar	–	sakrament	bierzmowania.	
Dzięki	niemu	możecie	bezpiecznie	iść	w	życie,	tak	by	go	nie	
przegrać.	

4. Przestrzeń działania Ducha Świętego

Droga	młodzieży,	 działanie	Ducha	Świętego	odkrywamy	
w	 dwóch	 szczególnych	miejscach.	 Pierwszym	 z	 nich	 jest	
ludzkie	serce.	„Ciało	wasze	 jest	świątynią	Ducha	Świętego”	
(1	Kor	6,19)	–	mówi	św.	Paweł.	Jeśli	się	modlisz,	jeśli	wierzysz,	
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jeśli	idziesz	na	Eucharystię,	to	jest	w	tobie	Duch	Święty,	a	kiedy	
przestajesz	się	modlić,	gdy	trudno	ci	pójść	do	spowiedzi	czy	na	
Mszę	Świętą,	to	pewnie	twoje	serce	przestało	być	mieszkaniem	
dla	Ducha	Świętego.	Mimo	że	jesteś	ochrzczony,	twoja	wiara	
i	miłość	do	Boga	są	zagłuszone.	W	takiej	sytuacji	Duch	Świę-
ty	jest	Ożywicielem,	zgodnie	z	tym,	co	wyznajemy	w	Credo: 
„Wierzę	w	Ducha	Świętego,	Pana	i	Ożywiciela”.	On	ożywia	
w	nas	życie	Boże,	uzdalnia	do	modlitwy,	pomaga	do	wierzenia	
i	do	wytrwania.	Droga	młodzieży,	wasze	serce,	wasz	duch	ma	
stać	się	dzisiaj	pięknie	przyozdobioną	świątynią.	 Jak	zieleni	
się	teraz	świat,	tak	powinno	zazielenić	się	w	was	Boże	życie	
wesela	i	wiary.	Wasze	serce	ma	być	godnym	mieszkaniem	dla	
Ducha	Świętego.	

Drugim	miejscem	działania	Ducha	Świętego	–	działania,	któ-
re	przynosi	owoce	–	jest	wspólnota	Kościoła,	w	której	udziela	
się	sakramentów	świętych	i	głosi	się	słowo	Boże.

Zakończenie

Kończąc	to	pouczenie	i	przypomnienie,	jeszcze	raz	zachę-
cam	wszystkich	 do	modlitwy,	 by	młodzież	 godnie	 przyjęła	
dary	Ducha	Świętego	i	by	one	promieniowały	w	jej	życiu.	Jeśli	
zamkniecie	się	na	działanie	Ducha	Bożego,	te	dary	mogą	wy-
schnąć.	Pamiętajcie	jednak,	że	każda	Eucharystia	ożywia	dary	
Ducha	Świętego	i	je	pomnaża.	Dzisiaj	nie	kończy	się	dla	was	
edukacja	katolicka.	Wręcz	przeciwnie,	zaczyna	się	w	waszym	
życiu	nowy	etap,	tak	jak	zaczyna	się	przy	sakramencie	kapłań-
stwa.	W	sobotę	wyświęciłem	na	kapłanów	czternastu	diakonów,	
były	prymicje,	teraz	idą	na	żniwo	Pańskie	i	w	ich	życiu	zaczyna	
się	 coś	wielkiego	–	 posługa	 kapłańska.	Podobnie	 po	 ślubie	
małżonkowie	 zaczynają	wspólne	 życie,	wspólne	 budowanie	
szczęścia,	czasem	na	drodze	cierpienia,	na	drodze	krzyża,	ale	
jeśli	wspólnie	się	dołożą,	to	górują	i	z	tego	się	cieszą.	Dla	was	
też	 jest	 dzisiaj	 początek	 –	 początek	 przyjaźni	 i	współpracy	
z	Duchem	Świętym.	Przyjmijcie	więc	dary	Ducha	Świętego	
z	wielką	wiarą.	A	wy,	drodzy	rodzice,	pamiętajcie,	że	wasza	
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rodzicielska	piecza	się	nie	kończy,	bo	matką	i	ojcem	jest	się	do	
końca	życia	swojego	dziecka,	nawet	jeśli	założyło	już	ono	wła-
sną	rodzinę.	Mamo,	tato,	wspomagajcie	swoje	dzieci	modlitwą	
i	cierpieniem,	bo	młodzi	czasem	gdzieś	się	gubią,	błądzą	i	trzeba	
im	pomagać.	Droga	młodzieży	–	i	rodzice,	i	Kościół	są	po	to,	
żeby	wam	pomagać.	Przyjmijcie	więc	dary	Ducha	Świętego,	
byście	mogli	być	ludźmi	lepszymi	i	mądrzejszymi.	Amen.

Iść wiernie przez życie przy Chrystusie
Świdnica, 25 maja 2012 r.

Msza św. z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia kapłaństwa kapłanów 
z rocznika święceń 1987  

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Drogi, po których Pan Bóg prowadził Jubilatów

Bohaterami	dzisiejszych	dwóch	czytań	biblijnych	są	dwaj	
Apostołowie,	ci	najważniejsi:	św.	Piotr	i	św.	Paweł.	Zanim	do	
nich	powrócimy,	przypomnijmy,	jakimi	drogami	Pan	Bóg	nas	
prowadzi	i	za	co	powinniśmy	Mu	dziękować.	Wracamy	zatem	
do	 seminarium,	 do	wieczernika	 archidiecezji	wrocławskiej.	
Wtedy	jeszcze	na	terenie	Dolnego	Śląska	była	jedna	archidie-
cezja.	W	1981	r.	przybyliście	po	maturze	do	wrocławskiego	
seminarium.	Przypomnijmy,	że	był	to	rok	szczególny,	bardzo	
trudny.	Zamach	na	Papieża	–	13	maja,	a	potem	28	maja	zmarł	
kard.	Stefan	Wyszyński.	Jan	Paweł	II	był	jeszcze	bardzo	słaby	
i	zachodziło	niebezpieczeństwo,	że	stracimy	dwóch	najwięk-
szych	Polaków.	Prymas	Tysiąclecia	odszedł,	ale	Papież	się	ostał.	
Obroniła	 go	 i	 zatrzymała	przy	 życiu	Matka	Boża	Fatimska,	
by	jeszcze	przez	wiele	lat	towarzyszył	nam	jako	pasterz	Ko-
ścioła	powszechnego.	Gdy	przybyliście	do	seminarium,	była	
jesień	1981	r.,	a	13	grudnia	nastąpiło	dramatyczne	wydarzenie	
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–	w	Polsce	został	ogłoszony	stan	wojenny.	Doszło	do	pacyfikacji	
Solidarności	–	tego	ruchu	wolnościowego,	tego	zrywu,	który	
nastąpił	po	pierwszej	pielgrzymce	Ojca	Świętego	w	czerwcu	
1979	 r.	W	1983	 r.	 –	 drugi	 rok	 studiów	–	 byliśmy	wszyscy	
na	Partynicach	podczas	pierwszej	wizyty	Ojca	Świętego	we	
Wrocławiu.	Koronacja	obrazu	Matki	Bożej	Śnieżnej	z	Góry	
Iglicznej.	W	czasie	wakacji	byliśmy	na	Górze	Iglicznej	i	to	było	
nasze	dziękczynienie	za	koronację.	Potem	była	pielgrzymka	
do	 domu	Matki,	 na	 Jasną	Górę.	Ksiądz	 infułat	Władysław	
Bochnak	 był	waszym	opiekunem,	 ale	 on	 był	 za	 poważny,	
żeby	iść	na	tę	pielgrzymkę,	więc	wydelegował	prefekta,	tego	
najmłodszego,	który	był	w	seminarium.	I	wyszliśmy,	było	to	
1	września,	w	czwartek.	Pierwszy	przystanek	w	Sokolnikach,	
dalej	Bogaczowice,	Bronowice,	Kluczbork	i	Jasna	Góra	–	przy-
bycie	we	wtorek	6	września,	a	7	września	była	Msza	Święta.	
Pamiętamy,	była	ładna	pogoda,	śpiewaliśmy	pieśni.	Pałac –	to	
taki	ówczesny	przebój.	Kiedy	wchodziliśmy	gdzieś,	gdzie	było	
dużo	ludzi,	śpiewaliśmy	tę	piosenkę,	żeby	ładnie	się	zaprezen-
tować.	I	potem	życie	biegło	dalej	w	murach	seminarium.	Rok	
później,	w	1984	r.,	18	grudnia,	ogłoszono	w	seminarium,	że	
ojciec	duchowny	ks.	Józef	Pazdur	zostaje	biskupem.	Wielka	
radość,	 pamiętamy	 tę	 bardzo	uroczystą	wieczerzę	wigilijną.	
A	 12	 stycznia	 1985	 r.	 były	 święcenia	 biskupie	w	katedrze.	
Idźmy	dalej.	W	maju	tegoż	roku	cieszyliśmy	się	ozdobieniem	
ks.	abp.	Henryka	Gulbinowicza	purpurą	kardynalską.	

I	 dochodzimy	 do	 święceń	 kapłańskich	 21	maja	 1987	 r.	
Wkrótce	 potem	 po	 raz	 trzeci	 przyjechał	 do	 Polski	Ojciec	
Święty	Jan	Paweł	II.	Święcenia	odbyły	się	w	katedrze.	To	była	
sobota	przed	szóstą	niedzielą	wielkanocną.	Kilka	dni	później,	
w	czwartek,	były	prymicje,	a	w	piątek	wyjechaliśmy	na	Jasną	
Górę	na	prymicje	jasnogórskie.	Wcześniej,	24	maja,	głosiłem	
kazanie	u	ks.	Andrzeja	Białka.	

Na	żniwo	Pańskie	rozeszliście	się	w	różne	strony	Dolnego	
Śląska.	Służyliście	 ludowi	Bożemu	 jako	wikariusze,	 a	potem	
przyszedł	czas	na	samodzielne	placówki.	Dzisiaj	wszyscy	jesteś-
cie	proboszczami,	niektórzy	profesorami,	niektórzy		dziekanami.
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Tę	wędrówkę	przez	historię	 chciałbym	zakończyć	wspo-
mnieniem	o	tegorocznej	lutowej	pielgrzymce	do	Ziemi	Świę-
tej.	Nie	wszyscy	mogli	pojechać,	ale	biskup	Marek	namówił	
mnie	i	udało	się	pięknie	tę	pielgrzymkę	odprawić.	Osobiście	
dużo	skorzystałem	z	wykładów,	jakie	ksiądz	Jan	głosił	w	au-
tokarze,	którym	przejeżdżaliśmy	do	odwiedzanych	miejsc.	To	
był	przyjemnie	spędzony	czas.	Wszystkie	wasze	sprawy	–	nie	
tylko	osobiste	i	nie	tylko	sprawy	tych,	którzy	tam	byli	–	złoży-
liśmy	Jezusowi.	Na	Kalwarii	pod	krzyżem	zostawiliśmy	nasze	
grzechy.	Stojąc	przed	Grobem	Pańskim,	złożyliśmy	wyznanie	
wiary	w	Zmartwychwstanie	Pańskie.	Czyniliśmy	to	w	imieniu	
całego	roku,	dlatego	chociaż	nie	wszyscy	byliście	tam	obecni	
fizycznie,	to	chcę	zaświadczyć,	że	duchowo	byliście	dołączeni	
do	tego	naszego	odwiedzania	miejsc	uświęconych	nauką,	cuda-
mi,	cierpieniem,	śmiercią	i	Zmartwychwstaniem	Pana	Jezusa.

2. „Czy miłujesz Mnie?” (J 21,15)

Drodzy	bracia,	 co	 robiliście	 przez	 ostatnich	 dwadzieścia	
pięć	 lat?	To	samo,	co	św.	Paweł.	Św.	Paweł	nauczał,	modlił	
się,	troszczył	się	o	Kościoły,	mówił	o	Jezusie.	Dzisiaj	Pawła	
zastajemy	w	Cezarei.	Toczył	się	tam	bardzo	zaawansowany	już	
proces,	 który	 ostatecznie	 zakończył	 się	 śmiercią	męczeńską	
św.	Pawła	w	Rzymie.	W	czasie	przewodu	sądowego	padły	takie	
słowa:	„Mieli	z	nim	tylko	spory	o	ich	wierzenia	i	o	jakiegoś	
zmarłego	Jezusa,	o	którym	Paweł	twierdzi,	że	żyje”	(Dz	25,19).	
Oskarżyciele,	 którzy	walczyli	 ze	wszystkim,	 co	 prawdziwe	
i	dobre,	określili	Chrystusa	jako	„jakiegoś	zmarłego”.	Dla	nich	
Jezus	był	zmarłym	człowiekiem,	a	Paweł	 twierdził,	 że	żyje.	
Za	to	głoszenie,	że	Jezus	żyje,	i	opowiadanie	o	Nim	Paweł	był	
sądzony	i	szykanowany.	Podobnie	Piotr	zakończył	swoją	pracę	
apostolską	śmiercią	męczeńską	w	Rzymie.

Dzisiejsza	Ewangelia	opowiada	nam	o	wydarzeniach	wcze-
śniejszych,	 które	miały	miejsce	 po	Zmartwychwstaniu,	 gdy	
Jezus	ukazał	się	nad	Morzem	Tyberiadzkim	i	na	brzegu	jeziora	
spożył	 z	 uczniami	 śniadanie,	 a	wcześniej	 kazał	 im	 zarzucić	
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sieć	na	drugą	stronę	łodzi.	Jezus	jadł	z	nimi,	pozwalał	się	do-
tykać,	żeby	mieli	namacalny	dowód	Jego	Zmartwychwstania.	
Tam	właśnie	nastąpiła	rehabilitacja	Piotra,	który	zawiódł,	gdy	
Jezus	został	skazany,	osądzony	i	poprowadzony	na	stracenie.	
Piotr,	trzy	razy	zapytany,	trzykrotnie	zaparł	się	wtedy	swojego	
Mistrza.	Dlatego	Jezus	trzy	razy	zadał	mu	pytanie:	„Czy	miłu-
jesz	Mnie?”	(J	21,15;	21,16),	„Czy	kochasz	Mnie?”	(J	21,17).	
Piotr	dwukrotnie	odpowiedział:	„Tak,	Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	
kocham”	 (J	 21,15;	 21,16)	 i	w	 końcu,	 zasmucony,	 że	 Jezus	
aż	trzy	razy	go	pyta,	odrzekł:	„Panie,	Ty	wszystko	wiesz,	Ty	
wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,17).	Chrystus	za	każdym	razem	
polecał	mu:	„Paś	baranki	moje”	(J	21,15),	„Paś	owce	moje”	
(J	21,16;	21,17).	Wspaniała	rehabilitacja.	Jezus	jednak	zapo-
wiada	jeszcze,	że	to	pasienie	baranków	i	owiec	nie	będzie	łatwe,	
że	doprowadzi	Piotra	do	śmierci	i	że	pójdzie	on	tam,	gdzie	nie	
chce,	ale	pójdzie,	bo	będzie	miał	moc	Ducha	Świętego.	Duch	
Święty	sprawi,	że	wytrzyma,	że	już	się	nie	zaprze.	Rozmowa	
kończy	się	powtórnym	powołaniem:	„Pójdź	za	Mną!”	(J	21,19).	
Ciekawe,	że	Piotr	usłyszał	te	słowa	dwa	razy:	najpierw	nad	Je-
ziorem	Tyberiadzkim,	gdy	był	powołany	z	bratem	Andrzejem,	
a	potem	po	Zmartwychwstaniu.	Było	to	jakby	nowe	wezwanie,	
nowe	powołanie.	Piotr	poszedł.

Drodzy	bracia,	gdy	dzisiaj	mija	dwadzieścia	pięć	lat	waszej	
kapłańskiej	posługi,	być	może	dzieje	się	z	wami	to,	co	z	Pio-
trem.	Być	może	Pan	Jezus	staje	przed	wami	i	mówi:	„Pójdź	za	
Mną!	Na	nowo.	Na	nowo	mnie	ukochaj,	na	nowo	bądź	moim	
apostołem.	Czy	mogę	na	ciebie	liczyć?	Janie,	Jacku,	Andrzeju,	
«czy	Mnie	miłujesz»”?	Drodzy	bracia,	może	usłyszycie	ten	głos.	
To	bowiem,	co	Jezus	mówił	do	uczniów,	nawet	do	Piotra,	mówi	
też	do	nas:	„Pójdź	za	Mną!”.	Dzisiaj	Kościół	przypomina	nam	
o	potrzebie	kolejnych	nawróceń.	W	życiu	kapłańskim	trzeba	na-
wracać	się	wiele	razy:	nawracać	ze	zła	na	to,	co	dobre,	a	z	tego,	
co	dobre,	na	to,	co	lepsze.	Nawrócenie	pasuje	każdemu	i	jest	
wezwaniem	skierowanym	do	każdego,	także	do	nas.

Dzisiaj	słowa	Jezusa:	„Pójdź	za	Mną”	oznaczają	dla	was:	
„Pójdź	za	Mną	tak	gorliwie,	jak	poszedłeś	za	Mną	przed	dwu-
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dziestu	 pięciu	 laty,	 kiedy	Mnie	 kochałeś	 i	 na	 szalę	 rzuciłeś	
swój	los	i	wszystkie	swoje	siły.	Pójdź	za	Mną.	Liczę	na	ciebie	
i	na	to,	że	nadal	Mnie	kochasz	i	będziesz	mój,	będziesz	moim	
Apostołem,	moim	uczniem”.	

Zakończenie

Módlmy	się,	bracia,	żeby	podczas	tej	rocznicowej	Euchary-
stii	Duch	Święty	wypełnił	serca	nas	wszystkich	i	uzdolnił	nas	
do	zaczynania	wciąż	na	nowo	naszej	drogi	za	Jezusem.	Niech	
jubileusze	będą	dla	nas	okazją	do	spojrzenia	na	Jezusa	na	nowo	
z	miłością.	On	się	ogląda	i	patrzy	na	nas,	czy	idziemy	za	Nim	
i	czy	jesteśmy	Mu	wierni.	Prośmy	Ducha	Świętego,	by	nasza	
dalsza	droga	za	Jezusem	była	owocna	i	pełna	miłości.	Panie,	
Ty	wiesz,	że	Cię	kochamy.	Amen.

Bierzmowanie – sakrament 
Ducha Świętego

Ząbkowice Śląskie, 25 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Anny 

1. Duch Święty wobec ułomności ludzkiego ducha

Spośród	siedmiu	sakramentów	świętych,	które	funkcjonują	
w	Kościele,	jeden	nazywamy	sakramentem	Ducha	Świętego.	
To	sakrament	bierzmowania,	który	za	chwilę	przyjmie	obecna	
tu	młodzież.	Wprawdzie	Duch	Święty	działa	we	wszystkich	
sakramentach	–	i	w	czasie	chrztu,	i	w	czasie	spowiedzi	–	sa-
kramentu	pokuty,	i	w	Eucharystii,	i	w	sakramencie	małżeństwa,	
i	poprzez	sakrament	namaszczenia	chorych,	i	w	sakramencie	
kapłaństwa	 –	 ale	 szczególnie	 złączony	 jest	 z	 sakramentem	
bierzmowania,	w	którym	otrzymujemy	siedmiorakie	dary:	dar	
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mądrości,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	
dar	pobożności	i	dar	bojaźni	Bożej.	To	są	dary	Ducha	Świętego	
dla	naszego	ducha.	

Ciało,	aby	żyć,	potrzebuje	pokarmu.	Codziennie	spożywa-
my	posiłki,	 żeby	podtrzymywać	w	 sobie	 życie	 biologiczne.	
W	człowieku	jednak	istnieje	nie	tylko	życie	biologiczne,	jak	
u	 zwierząt.	Mamy	 także	 życie	duchowe,	które	 jest	 złączone	
z	naszym	duchem.	To	duch	myśli,	pragnie,	wierzy,	ma	nadzieję,	
kocha.	Nie	kocha	palec	ani	ucho	czy	ręka,	 tylko	kocha	nasz	
duch.	Kiedy	mówimy	komuś:	„kocham	cię”,	to	ta	wypowiedź	
wypływa	z	naszego	ducha.	Podobnie	gdy	mówimy:	„wierzę”,	
„mam	nadzieję”,	 „ufam	ci”,	gdy	mówimy	do	 Jezusa:	 „Jezu,	
ufam	Tobie”	–	mówi	 to	nasz	duch.	Nasz	duch	bywa	 jednak	
czasem	słaby	i	na	co	dzień	doświadczamy	tej	jego	słabości.	

W	dziedzinie	 poznawczej	 nie	wszystko	wiemy.	Czasem	
nauka	przychodzi	nam	z	trudem.	Zdarza	się	też,	że	niechętnie	
przyjmujemy	prawdy	religijne,	bo	wydają	się	nam	za	trudne.	
Niektórzy	z	nas	mają	być	może	przekonanie,	że	są	one	tylko	
dla	wybranych	–	dla	księży	i	dla	zakonnic.	Wiemy,	że	nie	ma	
człowieka,	który	wiedziałby	wszystko,	znał	się	na	wszystkim,	
pojął	wszystkie	zagadki,	miał	opanowane	wszystkie	działy	wie-
dzy.	To	tylko	Bóg	jest	nieograniczony	w	wiedzy	i	w	mądrości.	
Nasz	duch	jest	osłabiony.	Czasem	wprawdzie	wyuczymy	się	
czegoś,	ale	potem	zapominamy.

Także	w	sferze	dążeniowej	nasz	duch	jest	ograniczony.	Cza-
sem	coś	nas	pociąga,	ale	nie	potrafimy	tego	zdobyć,	zrażamy	
się	bowiem	pierwszą	przeszkodą,	pierwszym	niepowodzeniem.	
Nie	zawsze	też	potrafimy	wybrać	dobro,	które	nas	zafascyno-
wało.	Czasem	wiemy,	co	jest	dobre,	a	wybieramy	to,	co	jest	
gorsze,	 albo	nawet	 to,	 co	złe.	To	wszystko	świadczy	o	 tym,	
że	nasz	duch	jest	ułomny,	niedoskonały	i	potrzebuje	wsparcia	
Ducha	Świętego.	Ta	pomoc	Ducha	Świętego	jest	szczególnie	
potrzebna	w	młodym	wieku.	Dorosły	człowiek	ma	już	ustabi-
lizowane	poglądy,	jest	wykształcony,	podejmuje	pracę,	jakoś	
żyje,	 a	w	młodym	wieku	 jest	 taki	 czas,	 kiedy	 trzeba	podej-
mować	ważne	decyzje.	Dochodzimy	wtedy	do	skrzyżowania	
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dróg:	trzeba	wybrać	taką	lub	inną	drogę	życia,	odkryć	swoje	
powołanie,	wybrać	kierunek	nauki,	kierunek	studiów.	A	potem	
przychodzi	czas,	by	wybrać	partnera	czy	partnerkę	do	małżeń-
stwa	–	bardzo	ważny	wybór,	bo	wybiera	się	na	całe	życie,	nie	na	
rok	czy	na	pięć	lat.	Jeśli	ktoś	się	pomyli,	to	jest	źle	i	nie	można	
tego	odwołać.	Pewnych	wyborów	się	nie	odwołuje.	Jak	ksiądz	
wybierze	kapłaństwo,	też	nie	może	wycofać	się	z	tego	wyboru,	
bo	to	jest	droga	na	całe	życie.	Jeśli	się	sprzeniewierzy	i	porzuci	
kapłaństwo,	 jest	 przegrany.	Kto	 schodzi	 z	 drogi	 powołania	
kapłańskiego	czy	małżeńskiego,	ten	już	nie	zaznaje	szczęścia.	
To	bardzo	ważne,	by	odkryć	swoje	powołanie	i	wiedzieć,	kim	
Bóg	chce	nas	mieć.	Ważne	jest	również,	żeby	wybrać	dobrego	
człowieka	na	towarzysza	czy	towarzyszkę	życia,	na	swojego	
przyjaciela.	A	nawet	jeśli	dobrze	wybierzemy,	bywa,	że	z	cza-
sem	się	nudzimy	i	nasza	więź	się	osłabia,	towarzyszy	jej	jakiś	
marazm	 i	 zniechęcenie.	Dlatego	potrzebny	 jest	 nowy	 zapał,	
nowa	energia,	a	te	możemy	otrzymać	od	Ducha	Świętego.

2. Duch Święty ożywia wiarę

Droga	młodzieży,	wasi	rodzice,	a	 także	kapłani	sądzą,	że	
w	tej	chwili	bardzo	jest	wam	potrzebna	moc	Ducha	Świętego	
–	 Jego	 światło	dla	umysłu	 i	 Jego	wsparcie	dla	waszej	woli,	
byście	byli	święci	duchowo	i	odrodzili	się	wewnętrznie.	Za-
uważmy,	w	mieszkaniach	zwykle	mamy	rośliny,	które	pięknie	
kwitną	i	przysparzają	tlenu,	niektórzy	mają	je	także	w	ogród-
kach	działkowych.	W	czasie	posuchy	co	jakiś	czas	na	działce	
trzeba	podlewać	grządki,	a	w	mieszkaniach	kwiaty	 i	 rośliny	
domowe,	bo	jeśli	nie	dostarczymy	im	pokarmu,	dzięki	któremu	
żyją,	uschną.	Podobnie	jest	z	ludźmi.	Jeżeli	człowiek	przestaje	
się	modlić	i	przychodzić	na	Mszę	Świętą,	mówi,	że	jest	nie-
wierzący,	może	ma	kłopoty	z	wiarą,	 to	oznacza,	że	zamarło	
w	nim	życie	duchowe	i	trzeba	dostarczyć	mu	wody	–	świętej	
wody	duchowej.	Ta	woda	to	moc	Ducha	Świętego	i	Jego	dary,	
które	dzisiaj	otrzymacie.	Mają	one	uzdolnić	was	do	modlitwy	
i	sprawić,	że	łatwiej	wam	będzie	wierzyć	i	chętniej	będziecie	
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przychodzić	do	kościoła.	Wasi	rodzice	powinni	zauważyć,	że	
ich	wybierzmowana	córka	czy	syn	są	lepsi,	bo	nie	obgadują,	
są	grzeczniejsi,	pilni,	uśmiechnięci.	Jeżeli	tak	nie	jest,	to	trzeba	
zadać	sobie	pytania:	Czy	dobrze	przyjąłem	sakrament	bierzmo-
wania?	Czy	to	nie	było	tylko	zaliczenie	kolejnego	sakramentu?	
Czy	naprawdę	otworzyłem	 się	 na	Ducha	Świętego?	Można	
bowiem	podejść	 do	bierzmowania	 i	 odejść	 takim,	 jakim	 się	
było.	Potrzeba,	żebyśmy	wiedzieli,	co	się	w	nas	dzieje	i	trzeba	
uwierzyć	 na	 nowo	w	moc	Ducha	Świętego,	 której	wszyscy	
potrzebujemy,	byśmy	pięknie	i	godnie	żyli	jako	ludzie,	byśmy	
nie	 kłamali,	mieli	 dobre	 poglądy	na	 życie,	 znali	 sens	 życia,	
potrafili	kochać,	budować	więzy	przyjaźni	i	miłości,	pomagać	
sobie.	Do	tego	niezbędne	jest	wsparcie	Ducha	Świętego.	Aby	
stwierdzić,	że	teraz	świeci	słońce,	nie	muszę	mieć	pomocy	Du-
cha	Świętego	–	patrzę,	jest	jasno,	to	znaczy,	że	słońce	świeci.	
Jeśli	 jednak	mam	zrozumieć	i	wyznać,	że	Pan	Jezus	jest	dla	
mnie	najważniejszy	i	jest	moim	największym	przyjacielem,	to	
słowa	te	są	owocem	działania	Ducha	Świętego	we	mnie.	

3. Za kogo uważasz Chrystusa?

Droga	młodzieży,	wracamy	jeszcze	na	chwilę	do	Ewange-
lii	i	do	dzisiejszych	czytań.	Ich	bohaterem	jest	św.	Piotr.	To,	
o	czym	mówił	fragment	Ewangelii,	wydarzyło	się	wcześniej	
niż	 historia	 opisana	w	pierwszym	czytaniu.	Było	 to	między	
Zmartwychwstaniem	a	Wniebowstąpieniem.	Nad	ranem	Pan	
Jezus	ukazał	się	nad	Jeziorem	Tyberiadzkim.	Apostołowie	przez	
całą	noc	niczego	nie	złowili,	więc	kazał	im	zarzucić	sieci	po	
drugiej	stronie	łodzi.	Posłuchali	Go	i	wyłowili	dużo	ryb.	Gdy	
zbliżali	się	do	brzegu,	Jan	powiedział:	„To	jest	Pan”	(J	21,7).	
Poznał,	że	na	brzegu	stoi	i	czeka	zmartwychwstały	Jezus.	Jak	
czytamy	w	Ewangelii,	było	śniadanie,	jakaś	rozmowa,	a	potem	
ważny	dialog	z	Piotrem	i	trzykrotne	pytanie:	„Szymonie,	synu	
Jana,	czy	miłujesz	Mnie?”	(J	21,15).	I	Piotr	za	każdym	razem	
mówił:	„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,15;	J	21,16).	Za	
trzecim	razem	się	zasmucił	i	powiedział	zdecydowanie:	„Panie,	
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Ty	wszystko	wiesz,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,17).	Za	
każdym	razem	Jezus	polecał	mu:	„Paś	baranki	moje”	(J	21,15),	
„Paś	owce	moje”	(J	21,16;	21,17),	bądź	pasterzem	tych,	którzy	
we	Mnie	uwierzyli	i	będą	wierzyć.

Potem,	 pięćdziesiątego	 dnia,	 gdy	Apostołowie	 otrzymali	
Ducha	Świętego,	Piotr	stanął	przed	ludźmi	i	wygłosił	płomienne	
kazanie,	przytoczone	w	dzisiejszym	pierwszym	czytaniu.	Jakby	
nie	ten	człowiek	–	już	nie	wystraszony,	ale	odważnie	świadczący	
o	Jezusie,	który	został	zabity	i	złożony	do	grobu,	ale	zmartwych-
wstał	i	po	Zmartwychwstaniu	ukazywał	się	swoim	uczniom.	

Droga	młodzieży,	nas	 też	Pan	Jezus	pyta	dzisiaj:	„Kasiu,	
Andrzeju,	Elżbieto,	 Ireno,	 czy	Mnie	miłujesz,	 czy	mogę	na	
ciebie	liczyć?	Otrzymasz	Ducha	Świętego,	ale	czy	na	pewno	
Mnie	kochasz,	czy	jestem	dla	ciebie	najważniejszy,	czy	pój-
dziesz	za	Mną?”.	Piotr	usłyszał	wezwanie	Jezusa:	„Pójdź	za	
Mną!”	(J	21,19).	Zresztą,	usłyszał	je	dwukrotnie:	najpierw,	gdy	
wraz	z	bratem	Andrzejem	został	powołany	do	grona	Dwunastu	
(Mt	4,19;	Mk	1,17),	i	teraz,	po	Zmartwychwstaniu,	gdy	Jezus	
zaprosił	go	na	nowo	do	podążania	Jego	śladem.	Do	was	rów-
nież	Pan	Jezus	mówi	dzisiaj:	„Pójdź	za	Mną”.	Czy	idziesz?	On	
ogląda	się,	czy	czasem	nie	pozostałeś	w	tyle,	czy	nie	zawróciłeś,	
czy	jesteś	wierny,	czy	idziesz.	„Pójdź	za	Mną”	–	powiedział	to	
na	twoim	chrzcie,	a	dzisiaj	jest	ta	druga	sytuacja	życiowa,	kiedy	
Pan	Jezus	powtarza	ci	te	słowa.	Pójdź	za	Mną,	Kasiu,	Antoni,	
Jacku,	Barbaro.	Pójdź	za	Mną.	Duch	Święty	uzdolni	was,	by-
ście	szli,	by	Jezus	był	dla	was	najważniejszy,	byście	potrafili	
pokonać	marazm,	być	może	kłopoty	z	modlitwą	i	niechęć	do	
uczestniczenia	w	Eucharystii.	 Jest	wam	potrzebny	 ten	nowy	
powiew,	 nowy	 zryw,	 nowe	poruszenie,	 żeby	wasz	 duch	 się	
zazielenił,	żeby	nie	był	oschły,	lecz	pełen	życia	dzięki	darom	
Ducha	Świętego.	Niech	tak	się	stanie.	Będziemy	się	modlić,	
żeby	Duch	Święty	 przemienił	was	w	młodzież	mądrzejszą	
i	lepszą.	Amen.



168

Powołani na stróżów Bożego stworzenia
Bardo, 26 maja 2012 r.

Msza św. podczas dolnośląskiej pielgrzymki leśników  
Bazylika pw. Nawiedzenia NMP

1. Wielorakie głoszenie Ewangelii dokonuje się 
w mocy Ducha Świętego

Jutrzejszą	uroczystością	Zesłania	Ducha	Świętego	zakończy	
się	okres	wielkanocny,	który	 trwał	w	Kościele	przez	siedem	
tygodni,	pięćdziesiąt	dni,	na	pamiątkę	tego	faktu,	że	pięćdziesiąt	
dni	po	Zmartwychwstaniu	Pan	Jezus	zesłał	na	swoich	uczniów	
obiecanego	Ducha	Świętego.	To	Zesłanie	Ducha	Świętego	
spowodowało	w	 sercach	Apostołów	wielką	 zmianę.	 Przede	
wszystkim	napełniło	ich	wielką	energią	duchową	i	uzdolniło	
do	podjęcia	misji	apostolskiej.	W	dzień	Zielonych	Świąt	Ko-
ściół	objawił	się	światu	i	podjął	działalność	ewangelizacyjną.	
Tego	dnia	Piotr	wygłosił	płomienne	kazanie,	po	którym	wielu	
słuchaczy	przyjęło	chrzest.	

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	Duch	Święty	 jest	zsyłany	na	nas	
nieustannie,	 także	dzisiaj.	W	mocy	Ducha	Świętego	Kościół	
naucza,	sprawuje	liturgię	i	pełni	posługę	miłości.	Podczas	każdej	
Mszy	Świętej	przed	przeistoczeniem	zanoszona	jest	modlitwa	
do	Ducha	Świętego:	„Uświęć	zatem	te	dary	mocą	Twojego	Du-
cha…”,	dlatego	można	powiedzieć,	że	mocą	Ducha	Świętego	
kapłani	przemieniają	chleb	w	Ciało	Pańskie,	a	wino	w	Krew	
Pana	 Jezusa.	Żyjemy	w	 czasie	Ducha	Świętego.	W	 liturgii	
słowa	przyglądaliśmy	się	w	tym	okresie	młodemu	Kościołowi,	
który	właśnie	otrzymał	dary	Ducha	Świętego	i	podjął	publiczną	
działalność.

W	dzisiejszych	tekstach	liturgicznych	mamy	wymienionych	
trzech	Apostołów:	Pawła,	Piotra	i	Jana.	Pamiętamy,	że	Paweł	
nie	należał	do	grona	Dwunastu,	lecz	został	powołany	później,	
w	drodze	do	Damaszku,	a	Piotr	i	Jan	od	początku	byli	uczniami	
Jezusa.
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Odczytany	dzisiaj	 fragment	Dziejów	Apostolskich	 przy-
pomina	 nam,	 że	 po	 przybyciu	 do	Rzymu	uwięziony	Paweł	
przebywał	pod	strażą	i	oczekiwał	na	śmierć,	mimo	że	w	opinii	
Rzymian	nie	popełnił	nic,	czym	zasłużyłby	na	taki	wyrok.	Nie	
przeszkodziło	to	jednak	temu,	by	został	ścięty	mieczem.

Podobny	los	spotkał	św.	Piotra,	który	został	ukrzyżowany	
głową	w	dół,	 również	w	Wiecznym	Mieście.	Wcześniej	Pan	
Jezus	 zapowiedział	mu:	 „Gdy	 się	 zestarzejesz,	wyciągniesz	
ręce	swoje,	a	inny	cię	opasze	i	poprowadzi,	dokąd	nie	chcesz”	
(J	21,18).	Piotr	jednak	nie	uląkł	się	i	poszedł,	bo	był	mocny	
Duchem	Świętym,	i	też	zaświadczył	o	Jezusie	swoją	męczeńską	
śmiercią.

Natomiast	 trzeci	Apostoł	 –	 Jan,	 jak	wynika	 z	 dzisiejszej	
Ewangelii,	otrzymał	od	Pana	Jezusa	obietnicę,	że	będzie	mu	
oszczędzone	męczeństwo	i	umrze	śmiercią	naturalną.	Prawdo-
podobnie	tak	się	stało.	Teologowie	przypuszczają,	że	może	to	
być	związane	z	tym,	że	Jan	jako	jedyny	z	Dwunastu	stał	pod	
krzyżem	i	był	świadkiem	konania	Jezusa	na	krzyżu.	Według	naj-
nowszych	ustaleń	śmierć	Pana	Jezusa	miała	miejsce	3	kwietnia,	
w	piątek,	33	r.	Jan,	który	stał	przy	Matce	Jezusowej,	usłyszał:	
„[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(por.	J	19,27),	a	Maryi	Jezus	powie-
dział:	„Niewiasto,	oto	syn	Twój”	(por.	J	19,26).	Ponieważ	Jan	
cierpiał	pod	krzyżem,	patrząc	na	śmierć	Jezusa,	możliwe,	że	
potem,	gdy	odchodził	z	tego	świata,	cierpienie	zostało	mu	już	
oszczędzone	i	mógł	umrzeć	śmiercią	naturalną.

Moi	 drodzy,	Apostołowie	wyznaczyli	Kościołowi	 dwie	
drogi:	drogę	męczenników	i	drogę	wyznawców.	Ostatnio	ob-
chodziliśmy	wspomnienia	wielkich	męczenników.	23	kwietnia	
był	wspominany	św.	Wojciech,	8	maja	–	św.	Stanisław,	biskup	
i	męczennik	krakowski,	a	16	maja	–	św.	Andrzej	Bobola,	jezuita,	
który	wycierpiał	straszne	męki	przed	odejściem	z	tego	świata.	
Mamy	jednak	również	wielu	wyznawców	–	świętych,	którzy	
składali	świadectwo	o	Chrystusie.

Dzisiaj,	 gdy	 do	Barda	 przybyli	 z	 pielgrzymką	 leśnicy,	
chcemy	przypomnieć,	 że	 oni	 także	 są	wezwani	 do	 tego,	 by	
być	świadkami	Chrystusa.	Nie	wszyscy	są	powołani	to	tego,	
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by	być	męczennikami	i	w	sposób	krwawy	świadczyć	o	swo-
jej	wierze	w	Chrystusa,	ale	wszyscy	są	powołani	do	tego,	by	
składać	świadectwo.	Tym	świadectwem	są	nasze	słowa,	czyny	
i	 postawy.	Dzisiaj	 patrzymy	 na	 leśników,	 którzy	 sprawują	
pieczę	nad	naszymi	 lasami.	Skoro	przybyli	 tu,	do	Barda,	do	
sanktuarium	Matki	Bożej,	to	znak,	że	są	ludźmi	wierzącymi	–	
współczesnymi	świadkami	Pana	Jezusa,	którzy	do	Niego	się	
przyznają	i	swoją	pracą,	a	także	postawą	mówią,	że	Jezus	jest	
Zbawicielem	świata,	że	żyje	z	nami	w	Kościele,	że	jest	najważ-
niejszy,	że	warto	Go	słuchać	i	warto	za	Nim	iść.	

2. Charakterystyka posłannictwa leśników

Drodzy	bracia	leśnicy,	pełnicie	piękne	posłannictwo.	Jeste-
ście	stróżami	tego	wielkiego	skarbu	narodowego,	jakim	są	nasze	
lasy.	Ojciec	Mirosław	przypomniał,	że	jest	ich	dziewięć	milio-
nów	hektarów.	Mówimy,	że	lasy	są	bogactwem	narodowym,	ale	
dodajmy	jeszcze	inne	właściwości	lasów.	Zauważmy,	że	nasza	
polska	ziemia,	jak	ziemia	całego	świata,	jest	pokryta	polami,	
łąkami,	 rzekami	 i	 lasami.	Las	 jest	 domem	dla	 ptaków.	Gdy	
wejdziemy	do	lasu	w	kwietniu,	w	maju	lub	w	czerwcu,	zauroczą	
nas	ptasie	trele.	Niektórzy	ludzie	nagrywają	sobie	te	poranne	
koncerty	ptasich	mieszkańców	lasu.	Las	jest	również	domem	
i	schronieniem	dla	przeróżnych	gatunków	innych	zwierząt.	To	
tutaj	rosną	też	grzyby,	które	zbieramy	zwykle	w	porze	jesiennej.	
Wiosną	i	latem	zbieramy	w	lesie	zioła,	a	także	borówki,	czarne	
jagody,	maliny,	 jeżyny	 i	 poziomki.	Wszyscy	 chyba	w	 lesie	
czujemy	się	dobrze.	Las	jest	dla	nas	miejscem	wypoczynku.	

Niektórzy	ze	słuchaczy	znali	pewnie	ks.	prof.	Józefa	Majkę,	
rektora	Wyższego	Seminarium	Duchownego	we	Wrocławiu	
i	dziekana	Wydziału	Teologicznego.	Ksiądz	Profesor	niemal	
do	samej	śmierci	codziennie	po	obiedzie	wyjeżdżał	do	lasu	na	
spacer.	Szukał	tam	zdrowia,	wypoczynku	i	natchnienia.	„Kiedy	
pojadę	do	lasu,	wychodzę	na	alejkę	i	układam	sobie	plan	ko-
lejnej	książki”	–	mawiał,	a	jest	autorem	wielu	książek,	które	są	
uznawane	za	pozycje	klasyczne,	gdy	idzie	o	naukę	społeczną	
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Kościoła.	Napisał	między	innymi	pięciotomową	sumę	katolic-
kiej	nauki	społecznej.	Las	jest	dobrym	miejscem	do	kontem-
placji,	do	rozmyślań,	do	modlitwy,	do	spotkania	z	Bogiem.	Tak	
też	trzeba	patrzeć	na	las	–	jako	na	miejsce	spokojne,	przytulne	
i	miłe,	gdzie	można	rozmawiać	z	Panem	Bogiem.

Moi	drodzy,	powinniśmy	cenić	lasy	i	ich	bronić.	Chciano	
je	sprywatyzować,	ale	Naród	się	przeciwstawił,	mówiąc:	„Nie!	
Lasy	państwowe	to	jest	nasze	wspólne	dobro”.	I	tak	zostało.	
Chcemy,	by	tak	było	nadal.

Lasy	są	dla	nas	również	źródłem	cennego	surowca.	Przy-
pomnijmy,	że	przez	wiele	wieków	drewno	było	podstawowym	
opałem.	Paliliśmy	nim	w	piecach,	by	się	ogrzać	w	zimie,	a	w	le-
cie	ugotować	strawę.	Węgiel,	ropa	naftowa,	gaz	to	źródła	energii	
odkryte	zupełnie	niedawno.	Pochodzące	z	lasu	drewno	służyło	
także,	i	służy	nadal,	jako	materiał	budowlany.	Do	dzisiaj	jeszcze	
stoją	zabytkowe	drewniane	dworki.	Dom	zbudowany	z	drewna	
modrzewiowego	 służyć	może	wiele	 dziesiątków	 lat.	 Ponoć	
mieszkania	w	domach	z	drewna	są	najzdrowsze.	Ja	urodziłem	
się	w	drewnianej	chacie	pokrytej	strzechą	i	z	tatą	jeździłem	do	
lasu	po	gałęzie	i	różne	klocki,	które	były	potrzebne	w	gospo-
darstwie.	Dobrze	pamiętam	ten	czas.	

Moi	drodzy,	zauważmy,	że	wszystkie	najlepsze	meble	 są	
wykonane	z	drewna,	a	nie	z	płyt	paździerzowych	czy	innych	
sztucznych	materiałów.	Szafy,	komody,	biurka	i	stoliki	z	drewna	
dębowego,	a	również	z	innych	gatunków,	są	towarem	poszu-
kiwanym.	Drewniane	także	–	a	nie	gipsowe,	żelazne	czy	wy-
konane	ze	stopów	–	są	najcenniejsze	figury,	dlatego	strzeżemy	
ich	przed	złodziejami	i	chronimy	przed	szkodnikami.	Można	
by	jeszcze	wiele	mówić	o	dobrodziejstwach,	jakie	czerpiemy	
z	lasów,	poprzestańmy	jednak	na	tym.

Bracia,	dziękujemy	wam	za	to,	że	jesteście	stróżami	tego	
narodowego	dobra,	że	pilnujecie	lasów	i	dbacie	o	to,	by	miej-
sce	starszych,	wyciętych	drzew	zajmowały	młode.	Modlimy	
się	za	was	jako	za	gospodarzy	lasów	i	chcemy	przypomnieć,	
że	pełniąc	tę	ważną	służbę,	powinniście	być	ludźmi	Bożymi,	
którzy	 swoim	 życiem	 świadczą,	 że	 Pan	 Jezus	 jest	 Zbawcą	
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świata,	a	Jego	Ewangelia	nigdy	się	nie	starzeje	 i	niesie	nam	
wyzwolenie.	To	 jest	 świadectwo,	 które	 powinniśmy	 składać	
wszyscy,	także	leśnicy.	

3. Św. Jan Gwalbert – patron leśników

Kończąc	to	przemówienie,	chciałbym	jeszcze	zwrócić	uwa-
gę	na	waszego	patrona.	Zwykle	znamy	patrona	myśliwych	–	
św.	Huberta,	czy	św.	Franciszka	–	patrona	przyrodników,	a	kto	
jest	patronem	leśników?	Od	1951	r.,	a	więc	od	sześćdziesięciu	
lat,	patronem	leśników	jest	św.	Jan	Gwalbert,	który	żył	w	XI	w.	
Urodził	się	w	995	r.	w	arystokratycznej	rodzinie	we	Florencji.	
Podczas	wojny	między	miastami	został	zabity	jego	brat	Hugo.	
Zgodnie	z	panującym	wówczas	zwyczajem	Jan	winien	pomścić	
śmierć	brata.	I	rzeczywiście	chwycił	za	miecz,	tropił	mordercę	
i	dopadł	go	w	Wielki	Piątek	przy	jakiejś	gospodzie.	Ten	jednak,	
widząc	śmierć	przed	oczami,	prosił	o	przebaczenie,	szczerze	
żałując	swego	czynu	i	zaklinając	Jana,	by	go	oszczędził.	Roz-
łożył	podobno	ręce	jak	Chrystus	na	krzyżu.	Jan	opuścił	miecz	
i	powiedział:	„Idź	w	pokoju,	gdzie	chcesz,	niech	ci	Bóg	przeba-
czy	i	ja	ci	przebaczam”.	Kiedy	później	modlił	się	w	pobliskim	
kościółku,	Chrystus	przemówił	do	niego	słowami:	„Ponieważ	
przebaczyłeś	swojemu	wrogowi,	pójdź	za	Mną”,	a	więc	we-
zwał	 go	 do	 stanu	duchownego.	Rodzice	 byli	 przeciwni,	 ale	
Jan	wstąpił	do	zakonu	benedyktynów.	Nie	zagrzał	tam	jednak	
miejsca,	bo	natrafił	tam	na	pewne	niestosowności	i	chciał	ten	
zakon	zreformować,	ale	ostatecznie	klasztor	opuścił	i	usunął	
się	 na	 ubocze.	Osiadł	w	 lasach	Vallombrosa,	 zbudował	 tam	
klasztor	i	założył	nowy	zakon,	którego	członkowie	zwani	są	
walombrozjanami.	Mnisi	ci,	wierni	przesłaniu	„ora	et	labora”,	
żyli	bardzo	skromnie,	modląc	się	i	sadząc	las.	Poznawali	prawa	
rządzące	lasem,	troszczyli	się	o	drzewa,	ptaki	i	zwierzęta	leśne,	
dokarmiali	je	zimą.	Las	był	dla	św.	Jana	Gwalberta	przebogatą	
księgą,	w	której	się	rozczytywał.	W	każdym	drzewie,	zwierzę-
ciu,	ptaku	i	roślinie	widział	ukrytą	mądrość	Boga	Stwórcy	i	Jego	
dobroć.	Las	stał	się	dla	niego	Bożą	świątynią.	Zmarł	12	lipca	
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1073	r.	w	Passignano	koło	Florencji.	W	1193	r.	został	kanoni-
zowany,	a	w	1951	r.	papież	Pius	XII	ogłosił	go	patronem	ludzi	
lasu.	Historia	nadała	mu	także	tytuł	bohatera	przebaczenia	ze	
względu	na	wielkie	miłosierdzie,	jakim	się	wykazał.	Założony	
przez	niego	zakon	do	dzisiaj	jest	czynny.	W	ośmiu	klasztorach,	
głównie	we	Włoszech,	w	Brazylii	oraz	w	Indiach,	ma	około	
stu	zakonników.	

Błogosławiony	papież	Jan	Paweł	II	kilkakrotnie	wspominał	
w	swoich	kazaniach	o	św.	Janie	Gwalbercie.	Przywołał	tę	po-
stać,	gdy	w	Dolomitach	odprawiał	Mszę	Świętą	dla	leśników.	
A	w	Polsce	przypomniał	św.	Jana	Gwalberta	w	1995	r.	przy	
okazji	tysięcznej	rocznicy	jego	urodzin.	Być	może	należałoby	
postawić	w	kościele	jakąś	figurkę	Świętego.	Z	pewnością	są	
znane	przedstawiające	go	figurki	czy	obrazy.	Czcijmy	nie	tylko	
św.	Huberta,	patrona	myśliwych,	ale	także	św.	Jana	Gwalberta.	
Niech	będzie	wam	bliski	i	niech	wyprasza	wam	różne	niebie-
skie	moce.	

Moi	drodzy,	popatrzmy	na	Matkę	Bożą,	która	w	tej	figurce	
szczególnie	zaznacza	swoją	obecność.	Ona	jest	naszą	Wspo-
możycielką,	umacnia	naszą	wiarę	i	pomaga	nam	być	świadka-
mi	Pana	Jezusa.	Kochani	leśnicy,	przyjmijcie	do	swoich	serc	
Maryję,	która	była	z	Apostołami,	gdy	zstępował	Duch	Święty,	
i	 towarzyszy	 nam	dzisiaj.	Ona	 jest	Matką,	 która	 nigdy	 nie	
umiera,	nigdy	się	nie	starzeje	i	zawsze	jest	z	nami.	Niech	dla	
was,	stróżów	tych	pięknych	lasów,	wyprasza	u	swojego	Syna	
moc	Bożą,	mądrość,	męstwo	 i	 uzdolnienie	 do	wyznawania	
wiary	w	pięknej	leśnej	świątyni,	gdzie	Pan	Bóg	jest	tak	blisko	
człowieka.	A	św.	Jan	Gwalbert,	wasz	patron,	niech	wam	pomoże	
dalej	godnie	wypełniać	wasze	powołanie.	Amen.
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Jesteśmy świątynią Ducha Świętego
Piszkowice, 26 maja 2012 r.

Msza św. w wigilię Zesłania Ducha Świętego z poświęceniem dachu 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1. Kościół żyje z Ducha Świętego

Jutro	uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego,	którą	zamyka-
my	okres	wielkanocny,	 świętowanie	Pańskiego	Zmartwych-
wstania.	Kościół	zatrzymuje	się	nad	tą	tajemnicą,	by	wszystkim	
uświadomić,	że	Duch	Święty	działa	w	nas	i	działa	w	Kościele.	
To	On	jest	duszą	Kościoła	i	w	Jego	mocy	Kościół	naucza	o	Panu	
Jezusie	i	sprawuje	liturgię	świętą	i	święte	sakramenty,	poprzez	
które	 dary	Ducha	Świętego	 są	 przydzielane	 tym,	 którzy	 do	
tych	sakramentów	przystępują.	Także	w	mocy	Ducha	Świętego	
Kościół	pełni	dzieła	miłości:	opiekuje	się	chorymi	i	pomaga	
biednym.	Duch	Święty	 to	Trzecia	Osoba	Boska.	 Jutrzejsza	
uroczystość	 służy	 temu,	 byśmy	bardziej	 Ją	 pokochali	 i	 byli	
bardziej	otwarci	na	Jej	działanie.

Moi	 drodzy,	 dzisiaj	w	Piszkowicach	poświęciliśmy	dach	
świątyni,	 a	 także	 plebanii.	 Ponieważ	 jesteśmy	w	 świątyni,	
przypomnijmy	sobie,	że	Duch	Święty	działa	zwłaszcza	w	dwóch	
miejscach.	Pierwszym	z	nich	jest	nasze	wnętrze	–	nasze	serce,	
nasz	duch.	Drugim	–	świątynia	materialna.

2. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego

Święty	Paweł	 poucza	 nas,	 że	 jesteśmy	 świątynią	Ducha	
Świę	tego	i	Duch	Święty	mieszka	w	nas	(por.	1	Kor	6,19).	Przy-
pominamy	to	zwłaszcza	młodzieży,	która	przystępuje	do	sakra-
mentu	bierzmowania,	ale	co	pewien	czas	trzeba	przypominać	
także	dorosłym,	że	każdy	i	każda	z	nas	jest	świątynią	dla	Ducha	
Świętego.	Duch	Święty	chce	w	nas	przebywać	jako	w	świątyni	
i	chce	kierować	naszym	duchem	i	naszym	myśleniem,	by	było	
poprawne	i	dobre,	byśmy	mieli	dobre	poglądy	na	życie,	byśmy	
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potrafili	wierzyć	w	to,	co	Pan	Jezus	mówił,	co	Bóg	ogłosił	i	zo-
stawił	w	Kościele.	Duch	Święty	uzdalnia	nas	do	wierzenia	i	do	
nadziei	na	zwycięstwo	dobra	nad	złem	i	prawdy	nad	fałszem.	
Duch	Święty	uzdalnia	nas	do	czynów	miłości,	do	przebacza-
nia,	do	wytrwania	w	dobrym,	do	zwyciężania	zła	dobrem,	do	
wytrwania	w	chorobie,	w	cierpieniu.	Jednym	słowem	–	Duch	
Święty	uzdalnia	nas	do	miłowania,	do	służby,	do	poświęcenia	
się	drugim,	do	bycia	dobrymi.

Siostry	 i	bracia,	 to	ważne,	byśmy	byli	otwarci	na	Ducha	
Świętego,	do	Niego	się	modlili	i	pamiętali,	że	każdy	i	każda	
z	nas	dla	Ducha	Świętego	ma	być	świątynią.	Duch	Święty	ma	
w	naszych	sercach	czuć	się	 tak	dobrze,	 jak	w	swoim	domu.	
Obserwujemy,	że	czasem	ludzie	wypędzają	Ducha	Świętego	
ze	swoich	serc	i	wprowadzają	ducha	złego.	Potrafimy	wskazać	
takich	ludzi.	Dokonują	aktów	apostazji	i	robią	wokół	tego	wielki	
szum.	Jeśli	ktoś	walczy	z	Kościołem,	bluźni	i	niesprawiedliwie	
oskarża	Kościół,	to	nie	ma	w	nim	Ducha	Świętego	i	prawdo-
podobnie	 zamienił	 świątynię	Ducha	Świętego	na	 przybytek	
dla	diabła.

Siostry	 i	 bracia,	 trzeba	dbać	o	 to,	 by	w	naszych	 sercach	
zawsze	była	piękna	świątynia	dla	Ducha	Świętego.	W	tej	świą-
tyni	oddawajmy	Bogu	chwałę,	módlmy	się	i	zawsze	bądźmy	
blisko	Boga.	Nasze	ciała	–	każdy	i	każda	z	nas	–	to	pierwsza	
świątynia	Ducha	Świętego,	dzięki	któremu	możemy	wierzyć	
i	kochać,	a	także	cierpieć.

3. Świątynia materialna miejscem szczególnego 
udzielania się Ducha Świętego

W	dzisiejszej	Ewangelii	Pan	Jezus	mówił	o	wylaniu	Du-
cha	Świętego:	„Jeśli	ktoś	jest	spragniony,	a	wierzy	we	Mnie	
–	niech	przyjdzie	do	Mnie	i	pije	[…]	Strumienie	wody	żywej	
popłyną	do	 jego	wnętrza.	A	powiedział	 to	o	Duchu,	którego	
mieli	otrzymać	wierzący	w	Niego”	(J	7,37-39).	Duch	Święty	
jest	zatem	tą	żywą	wodą,	która	dopływa	do	naszego	wnętrza,	
żeby	życie	Boże	w	nas	było	piękne,	w	rozkwicie,	w	zieleni,	



176

a	nie	przygasłe.	Zauważcie,	gdy	nie	ma	wody,	wszystko	usycha	
–	trawa,	rośliny.	Podobnie,	jeśli	Duch	Święty	nie	wspomaga	
człowieka,	to	jego	życie	duchowe	–	życie	wiary,	miłości	i	mo-
dlitwy	–	usycha.	Dlatego	zawsze	powinniśmy	otwierać	się	na	
to	wylewanie	Ducha	Świętego,	które	ma	miejsce	w	świątyni.	
Świątynia	jest	bowiem	tym	drugim	miejscem	działania	Ducha	
Świętego.	Dlaczego?	To	w	świątyni	jest	głoszone	Boże	słowo,	to	
tutaj	księża	nauczają	i	sprawują	Eucharystię,	tutaj	przekazują	
Boże	miłosierdzie	w	sakramencie	pokuty.	Duch	Święty	jest	też	
obecny	w	tej	świątyni	materialnej,	w	której	teraz	jesteśmy,	bo	tu	
jest	głoszone	słowo	Boże	i	są	sprawowane	sakramenty	święte,	
przede	wszystkim	Eucharystia.

Moi	drodzy,	troska	o	świątynię,	tę	kamienną,	z	cegły	czy	
z	kamienia,	jest	bardzo	ważna.	Mamy	się	troszczyć	nie	tylko	
o	nasze	wnętrze	duchowe,	byśmy	byli	świątyniami	dla	Ducha	
Świętego,	ale	i	o	te	świątynie	materialne.	Podziwiamy	ludzi,	
którzy	odejmują	ze	skromnego	budżetu	rodzinnego	jakąś	część,	
by	przekazać	ją	na	renowację	świątyni	czy	na	prace	remontowe	
przy	naszych	 świątyniach	 i	 plebaniach,	 i	 traktujemy	 to	 jako	
wyraz	wiary	i	poczucia	odpowiedzialności	człowieka	wierzą-
cego	za	świątynię.

Podziękujmy	dzisiaj	Panu	Bogu	za	to,	że	na	chrzcie	świętym	
zechciał	nas	wszystkich	uczynić	 świątynią	Ducha	Świętego.	
Podziękujmy	też,	że	ludzie	kiedyś	wybudowali	 tę	świątynię,	
którą	ostatnio	ozdobiliście	nowym	dachem.	Poprośmy	także,	
żeby	w	 tej	 świątyni	 Pan	Bóg	wlewał	 tę	 żywą	wodę	Ducha	
Świętego	do	naszych	serc,	byśmy	byli	mądrzy,	wierni	Bogu,	
dobrzy,	byśmy	nawzajem	sobie	pomagali.	Amen.
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Rodzina wspólnotą otwartą 
na działanie Ducha Świętego

Wambierzyce, 26 maja 2012 r.
Msza św. podczas Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin 

Bazylika Nawiedzenia NMP

1. Ludzkie serca potrzebują odrodzenia w Duchu 
Świętym

Przed	chwilą	śpiewaliśmy:	„Niech	zstąpi	Duch	Twój	i	odno-
wi	ziemię”.	Te	słowa	Kościół	powtarza	przez	wieki,	w	każdym	
czasie,	prosząc,	aby	Duch	Święty	przychodził	i	odnawiał	oblicze	
ziemi.	Ziemia	bowiem	zawsze	potrzebuje	odnowienia.	Nie	ta	
ziemia	materialna,	ale	ta	rozumiana	jako	krąg	ludzkich	serc.	
Ludzkie	 serca	 potrzebują	 odnowy,	 a	Duch	Święty	 jest	 tym,	
który	je	odnawia	i	daje	duchowi	ludzkiemu	życie	Boże.	W	tym	
duchu	ludzkim	jest	miejsce	na	wiarę,	na	nadzieję	i	na	miłość	do	
Pana	Boga.	Czasem	to	miejsce	jest	puste.	Nie	jest	wypełnione	
obecnością	Boga,	bo	człowiek	zamyka	się	na	nadprzyrodzoność.	
Duch	Święty	otwiera	nas	na	to,	co	Boże.	

W	dzisiejszych	 czytaniach	 słyszeliśmy	o	wylaniu	Ducha	
Świętego,	które	zapowiadał	prorok	Joel.	Podobnie	Pan	Jezus	za-
powiadał,	że	zostanie	wylany	Duch	Święty.	I	ta	Jego	zapowiedź	
się	spełniła.	Jutro	będziemy	wspominać	dzień	Pięćdziesiątnicy	
po	Zmartwychwstaniu,	 zapowiadany	przez	 Jezusa	 i	 oczeki-
wany	przez	uczniów.	Zesłanie	Ducha	Świętego	spowodowało	
wielką	rewolucję	w	Kościele.	Rewolucję	w	pozytywnym	tego	
słowa	 znaczeniu.	Drzwi	Wieczernika	 się	 otwarły	 i	wyszedł	
z	niego	Kościół	żywy.	Wyszli	Apostołowie,	by	rozpocząć	pu-
bliczną	działalność.	W	dzień	Zielonych	Świąt	Kościół,	dotąd	
zamknięty	w	Wieczerniku	z	obawy	przed	Żydami	i	z	obawy,	
by	uczniowie	Pańscy	nie	podzieli	losu	Jezusa,	swego	Mistrza,	
objawił	się	światu.	Gdy	Duch	Święty	przyszedł,	zniknął	strach,	
a	przyszła	energia	duchowa,	przyszło	zrozumienie	Ewangelii	
Pana	Jezusa	i	tego	wszystkiego,	co	Jezus	mówił	i	czego	doko-
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nał.	Święty	Piotr	w	dzień	Zesłania	Ducha	Świętego	wygłosił	
wspaniałe	 kazanie.	 Już	 niczego	 się	 nie	 bał.	Tłumaczył	 sens	
śmierci	Jezusa	i	wskazywał	na	Jego	Zmartwychwstanie.	Mówił,	
że	jest	świadkiem	Jezusa	Zmartwychwstałego	i	wzywał	do	na-
wrócenia.	Za	Piotrem	poszli	inni	Apostołowie	i	pod	wpływem	
Ducha	Świętego	Kościół	wyruszył	do	świata	i	w	tym	świecie	
będzie	do	końca	dni.	Bramy	piekielne	go	nie	przemogą	(por.	
Mt	16,18)	i	nikt	go	nie	zwycięży	i	nie	pokona.	Dotąd	było	już	
wiele	prób	zniszczenia	Kościoła.	Skazywano	go	na	zniszczenie,	
zwłaszcza	w	czasach	nowożytnych,	a	on	trwa	i	będzie	trwał,	bo	
jest	w	nim	moc	Ducha	Świętego	pochodząca	od	Ojca	i	Syna.	
My	tę	moc	przyjmujemy	i	chcemy	mieć	świadomość	tej	mocy.	
Ojciec	Święty	 zachęcał	 nas,	 byśmy	wierzyli	w	moc	Ducha	
Świętego	w	 naszym	 życiu	 osobistym,	w	 życiu	 rodzinnym,	
w	życiu	Kościoła.	Duch	Święty	wzmacnia	naszego	ducha,	który	
czasem	błądzi,	bo	nie	wie	dokładnie,	gdzie	jest	prawda,	a	gdzie	
fałsz.	Nie	zawsze	potrafi	rozeznać,	gdzie	 jest	dobro,	a	gdzie	
zło.	Zwłaszcza	gdy	jest	okłamywany	przez	ludzi	związanych	
z	szatanem.	Dlatego	duch	ludzki	potrzebuje	wzmocnienia	ze	
strony	Ducha	Świętego.	Dlatego	tak	korzystne	dla	człowieka	
jest	otwarcie	się	na	moc	Ducha	Świętego,	żeby	wiedzieć,	że	
Pan	 Jezus	 jest	 najważniejszy	 i	warto	Go	 słuchać,	 że	warto	
żyć	Ewangelią	i	iść	za	Jezusem.	Duch	Święty	uzdalnia	nas	do	
miłości	 i	 do	 przebaczenia,	 napełnia	 nas	męstwem,	 żebyśmy	
się	nie	zrażali,	gdy	nas	prześladują	i	nam	dokuczają.	Apostoł	
Paweł	miał	świadomość	tego	wzmocnienia	przez	Ducha	Świę-
tego,	dlatego	powiedział:	„Wszystko	mogę	w	Tym,	który	mnie	
umacnia”	(Flp	4,13)	oraz	„Nie	daj	się	zwyciężyć	złu,	ale	zło	
dobrem	zwyciężaj”	(Rz	12,21).

2. Kondycja współczesnej rodziny

Rodzina	 jest	 tym	miejscem,	 tą	 sytuacją	 egzystencjalną,	
w	której	powinno	się	być	otwartym	na	działanie	Ducha	Święte-
go.	Najpierw	małżeństwo	–	wspólnota	osób	powiązanych	przed	
Bogiem	węzłem	miłości	i	praktykujących	tę	miłość	małżeńską	
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i	rodzicielską	z	Bogiem,	czerpiących	od	Pana	Boga	miłość	do	
swojej	miłości	ludzkiej.	Nasz	duch	ludzki	także	w	dziedzinie	po-
żądawczej	jest	za	słaby	i	potrzebuje	wsparcia	Ducha	Świętego,	
by	wytrwać	w	miłości	do	Jezusa,	by	przetrzymać	wszystko.	Dwa	
dni	temu	chowałem	człowieka,	który	odszedł	od	swojej	żony	
i	poszedł	do	innej,	a	żona	czekała	i	była	mu	wierna.	Wytrwała	
w	miłości,	czekając.	I	on	wrócił.	Umarł	jako	prawowity	mąż	
swojej	sakramentalnej	żony.	Doświadczamy,	że	duch	ludzki	jest	
słaby,	i	dlatego	jest	nam	potrzebne	otwarcie	się	na	dary	Ducha	
Świętego,	które	są	do	naszej	dyspozycji,	w	naszym	zasięgu.	
Wystarczy	przed	Bogiem	stanąć,	klęknąć	do	modlitwy,	przyjść	
na	Eucharystię,	wziąć	do	ręki	Pismo	Święte,	rozpocząć	dialog	
z	Bogiem	i	już	Duch	Święty	jest	z	nami	i	nas	prowadzi.

Rodzina	była	 i	 jest	podstawową	komórką	społeczeństwa.	
Taki	jest	naród,	jaka	jest	rodzina.	Moc	narodu	mierzymy	mocą	
rodziny.	Jeśli	 rodzina	 jest	silna,	 to	 i	naród	 jest	silny.	Dzisiaj	
w	mediach	niechętnie	mówi	się	o	Narodzie.	A	przecież	papież	
Jan	Paweł	II	i	prymas	Stefan	Wyszyński	tak	wiele	mówili	o	Na-
rodzie	i	tak	wiele	mówili	o	rodzinie.	Ubolewamy	nad	tym,	że	
ze	strony	państwa	nie	ma	wsparcia	dla	rodziny,	tej	naturalnej,	
najważniejszej	 instytucji.	To	 doświadczenie	 rozciąga	 się	 na	
ostatnie	dziesiątki	 lat.	Przypomnijmy:	 jak	 instytucja	 rodziny	
przeżywała	 kryzys	 pod	 koniec	XVIII	w.,	 przyszły	 rozbiory	
i	Polska	zniknęła	z	map	Europy.	Każdy	kryzys	rodziny	jest	nie-
bezpieczny,	dlatego	trzeba	z	niego	jak	najszybciej	wychodzić.	
Dzisiaj	dużo	mówi	się	o	kryzysie	gospodarczym,	finansowym.	
Papież	Benedykt	XVI	przypomina	nam,	że	jest	to	konsekwencja	
odejścia	od	Boga.	Nie	można	zbudować	ładu	społecznego	bez	
zasad,	które	pochodzą	od	Boga,	bez	Dekalogu,	bez	Ewangelii.	
Jeśli	świat	tego	nie	zrozumie	i	będzie	się	upierał	i	chciał	budo-
wać	szczęście	na	ziemi	bez	Boga,	to	do	niczego	nie	dojdzie,	bo	
jest	to	utopia.	Mieliśmy	już	wiele	utopii	w	historii	nowożytnej,	
na	czele	z	marksizmem.	Jan	Paweł	II	ubolewał,	że	marksizm,	
który	ustąpił,	został	zastąpiony	nową	filozofią	liberalistyczną	–	
relatywizmem.	Obecny	Papież	mówi	o	dyktaturze	relatywizmu	
i	o	odejściu	od	prawdy	i	od	wartości.	Dlatego	na	nic	mówić	
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o	demokracji.	Demokracja	bez	wartości	jest	jawnym	albo	za-
kamuflowanym	totalitaryzmem.	Widzimy	to	na	własne	oczy.	
Nie	można	zakrywać	dobra	i	mówić,	że	zło	jest	dobrem,	a	fałsz	
jest	prawdą,	bo	to	jest	zgubne	dla	wszystkich.

Patrzymy	na	naszego	Papieża,	który	zostawił	nam	piękną	wi-
zję	małżeństwa	i	rodziny.	Przez	pięć	lat	wykładał	teologię	ciała:	
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 130 katechez środowych 
na temat teologii małżeństwa i rodziny.	Wielka	karta,	nad	którą	
trzeba	się	pochylać,	by	uzdrawiać	nasze	małżeństwa	i	rodziny.	
Potem	papież	ogłaszał	dokumenty:	w	1981	r.	Familiaris con-
sortio,	adhortacja	poświęcona	rodzinie,	która	jest	syntezą	całej	
nauki	Kościoła	o	małżeństwie	i	rodzinie.	Potem	przyszedł	List 
do rodzin (1994),	encyklika	Evangelium vitae (1995),	a	więc	
cała	 seria	 dokumentów	dotyczących	małżeństwa	 i	 rodziny.	
Jaki	można	znaleźć	wspólny	mianownik	dla	wizji	małżeństwa	
i	rodziny	Jana	Pawła	II?	Krótko	mówiąc,	Ojciec	Święty	wizję	
małżeństwa	sprowadza	do	daru.	Dar	osoby	dla	osoby.	Bezinte-
resowny	dar	„Ja”	dla	„Ty”.	To	jest	miłość.	Otwarta	zawsze	na	
życie,	włącznie	z	miłością	erotyczną,	ale	ciągle	pamiętamy,	że	
właściwy	wymiar	miłości	małżeńskiej	i	rodzinnej	to	wymiar	
osobowy.	Bezinteresowny	dar	to	słowo	klucz	u	papieża	Jana	
Pawła	II	na	 temat	miłości,	 także	tej	małżeńskiej	 i	 rodzinnej,	
bo	ona	 jest	najczęstsza	 i	najważniejsza.	Najwięcej	 ludzi	 jest	
powołanych	do	małżeństwa.	Jest	to	najliczniejsze	powołanie.

Jeszcze	kilka	zdań	na	temat	Kongresu	Rodzin	w	Mediolanie.	
Hasło,	które	zostało	obrane	brzmi:	„Rodzina	–	Praca	–		Święto”.	
Rodzina,	 ta	 tradycyjna,	 a	 nie	 jakaś	 nowa,	 homoseksualna,	
tylko	związek	mężczyzny	i	kobiety,	to	jest	Boża	wola,	Boże	
wskazanie.	Nie	poprawiajmy	Pana	Boga.	Bo	ilekroć	będziemy	
Go	poprawiać,	to	sami	siebie	będziemy	niszczyć.	Praca	–	jako	
środek	uświęcania,	a	nie	tylko	utrzymania	się	przy	życiu.	Praca	
jako	kształtowanie	siebie.	Człowiek	przez	solidną	pracę,	dobrze	
pojętą,	siebie	buduje,	doskonali,	siebie	uświęca.	A	u	nas	wielkie	
bezrobocie,	bolejemy	nad	tym,	że	nie	ma	pracy	w	Polsce,	że	
młode	pokolenie	po	studiach	musi	wyjeżdżać	za	granicę	i	tam	
szukać	godziwych	warunków	do	życia.	A	nas	się	zapędza	do	
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pracy	 do	 sześćdziesiątego	 siódmego	 roku	 życia.	 Przemysł	
zniszczony.	 Jaka	 to	 polityka?	Dlatego	 jest	 potrzebna	wielka	
modlitwa	 za	Ojczyznę,	 za	Naród,	 żeby	 się	 ludzie	 obudzili.	
Do	tego	dochodzi	jeszcze	ta	utopijna	ideologia,	wszystko	wy-
chwalająca.	Mamy	jednak	zawsze	nadzieję,	Pan	Bóg	się	od	nas	
nigdy	nie	odwraca.	Jest	potrzebny	nawrót	do	Pana	Boga,	do	
Ewangelii,	do	świętowania	Eucharystii.	Święto,	świętowanie	
niedzieli	przez	Eucharystię,	a	nie	uczestniczenie	w	zakupach.	
Powrót	do	Boga,	do	Krzyża,	do	Ewangelii	–	w	tym	jest	oca-
lenie	Ojczyzny,	 naszych	 rodzin,	 całej	Europy.	A	dzisiaj	 jest	
zagrożona	cywilizacja	europejska	właśnie	przez	demografię.	
Polska	jest	na	jednym	z	ostatnich	miejsc	wśród	ponad	dwustu	
państw	 świata,	 jeśli	 chodzi	 o	 dzietność.	Nie	 chcemy	 jednak	
być	pesymistami.	Do	optymizmu	skłania	nas	wiara	i	przywią-
zanie	do	Ducha	Świętego.	Trzeba	wołać	za	Papieżem:	„Niech	
przyjdzie	Duch	Twój	i	odnowi	oblicze	ziemi”.	I	za	nim	trzeba	
dodać:	„Tej	ziemi”.	Amen.

Duch Święty przeobraża głębię 
ludzkich serc

Świdnica, 27 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 

1. Pięćdziesiątnica – wielkie święto Kościoła

W	słowie	wstępnym	powiedziałem,	że	Zielone	Święta,	czyli	
uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego,	to	jedno	z	trzech	najważ-
niejszych	świąt	w	ciągu	roku.	Zauważmy,	że	w	Boże	Narodzenie	
myślimy	głównie	o	Bogu	Ojcu,	który	tak	umiłował	świat,	że	
nam	podarował	swego	Syna.	Sam	Pan	Jezus	wyjaśnił:	„Tak	Bóg	
umiłował	świat,	że	Syna	swego	Jednorodzonego	dał”	(J	3,16).	
Ojciec	Niebieski	ofiarował	nam	w	darze	swojego	Syna,	który	
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stał	się	człowiekiem.	W	czasie	świąt	wielkanocnych	patrzymy	
głównie	na	Chrystusa	–	na	Syna	Bożego,	który	po	ogłoszeniu	
nauki	Ewangelii	i	dokonaniu	wielu	cudów	przyjął	wyrok	śmierci	
od	ludzi,	oddał	życie	za	nas	i	przez	tę	swoją	śmierć	odkupił	nas	
i	podarował	nam	zmartwychwstanie.	Jego	Zmartwychwstanie	
jest	bowiem	zapowiedzią	naszego	zmartwychwstania.	Można	
powiedzieć	zatem,	że	święta	paschalne	koncentrują	naszą	uwagę	
na	Chrystusie	 ukrzyżowanym	 i	 zmartwychwstałym.	Trzecia	
uroczystość,	dzisiejsza,	kieruje	nasze	myśli	ku	Trzeciej	Osobie	
Boskiej	–	Duchowi	Świętemu,	który	przez	Ojca	i	Syna	został	
zesłany	na	uczniów	Chrystusowych.

Po	Zmartwychwstaniu	 uczniowie	 przebywali	 zamknięci	
w	Wieczerniku,	 ponieważ	 bali	 się	Żydów.	Obawiali	 się,	 że	
również	oni	mogą	zostać	ukrzyżowani.	Gdy	jednak	nastąpiło	
obiecane	Zesłanie	Ducha	Świętego,	wszystko	 się	 odmieniło	
i	Apostołowie	przeobrazili	się	w	nowych	ludzi.	Duch	Święty	
spowodował	wielką	 rewolucję	duchową	w	 ich	sercach.	Oni,	
którzy	 nawet	 po	Zmartwychwstaniu	mieli	wątpliwości,	 byli	
niepewni,	mieli	mało	odwagi	i	byli	zalęknieni,	podczas	Zesła-
nia	Ducha	Świętego	otrzymali	tak	wielką	energię	duchową,	że	
obudził	się	ich	zapał	i	lepiej	zrozumieli	naukę	Pana	Jezusa	–	to	
wszystko,	co	słyszeli	od	Niego,	i	to,	co	oglądali.	Przypomnieli	
sobie	cuda,	które	widzieli,	i	Jego	proces	sądowy,	Jego	śmierć	
krzyżową	i	Zmartwychwstanie,	i	nowymi	oczyma	spojrzeli	na	
te	wydarzenia.	Właśnie	w	dzień	Pięćdziesiątnicy,	kiedy	Duch	
Święty	zstąpił	na	nich	i	otwarły	się	drzwi	Wieczernika,	Kościół	
rozpoczął	działalność	i	ujawnił	się	światu.	Dwunastu	wyszło	
z	Wieczernika,	by	z	zapałem	opowiadać	o	Chrystusie.	Było	to	
możliwe,	ponieważ	Duch	Święty	wypełnił	ich	umysły	i	serca.

2. Rola Ducha Świętego w życiu ochrzczonych

Droga	młodzieży,	 czcigodni	 rodzice,	 to	 zsyłanie	Ducha	
Świętego	trwa	w	Kościele.	Od	pierwszego	Zesłania	w	dzień	
Pięćdziesiątnicy	aż	do	końca	świata	Duch	Święty	będzie	zsy-
łany	i	będzie	mocą	Kościoła,	mocą	uczniów	Chrystusowych.	
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Z	naszej	strony	potrzebne	jest	tylko	otwarcie	się	i	uwierzenie,	
że	Duch	Święty	działa.	Dzięki	Duchowi	Świętemu	możemy	
być	uczniami	Chrystusa	i	Jego	świadkami.	Bez	Jego	pomocy	to	
nie	jest	możliwe.	Apostoł	Paweł	przypomniał	dzisiaj	w	drugim	
czytaniu:	„Nikt	nie	może	powiedzieć	bez	pomocy	Ducha	Świę-
tego:	Panem	jest	Jezus”	(1	Kor	12,3).	Nikt	zatem	bez	duchowej	
pomocy	Ducha	Świętego	nie	może	uwierzyć	w	Jezusa	i	w	to,	
że	On	jest	Bogiem	i	Człowiekiem.	To	Duch	Święty	sprawia,	że	
wierzymy,	jesteśmy	zdolni	do	modlitwy,	mamy	nadzieję	i	mo-
żemy	miłować,	służyć	i	przebaczać.	Bez	pomocy	Ducha	Świę-
tego	jest	to	prawie	niemożliwe,	dlatego	dzisiaj	uświadamiamy	
sobie,	że	Duch	Święty	jest	nam	wszystkim	bardzo	potrzebny,	
byśmy	piękniej	żyli,	byli	bliżej	prawdy,	mieli	dobre	poglądy,	
dobre	myślenie	i	właściwe	spojrzenie	na	życie,	byśmy	potrafili	
odczytywać	sens	wydarzeń,	które	dzieją	się	na	naszych	oczach,	
i	mogli	wierzyć,	kochać	i	mieć	nadzieję.	

Duch	Święty	jest	zsyłany	nieustannie,	ale	w	szczególny	spo-
sób	Jego	dary	są	udzielane	poprzez	sakrament	bierzmowania.	
Drogie	 dziewczęta,	 drodzy	 chłopcy,	 za	 chwilę	 podejdziecie	
tutaj,	 by	 otrzymać	dary	Ducha	Świętego	poprzez	widzialny	
znak	sakramentalny.	Każdy	bowiem	sakrament,	a	jest	ich	sie-
dem,	jest	rzeczywistością	widzialną:	jest	pewna	akcja,	działanie,	
są	słowa,	jest	dostrzegalny	dla	zmysłów	znak,	poprzez	który	
otrzymujemy	dary	Boże.	W	tym	znaku	Bóg	działa	w	sposób	
niewidzialny,	 a	my	wierzymy	w	 Jego	 działanie.	 Jak	 było	
w	Wieczerniku?	Tam	zerwał	się	wicher	i	na	uczniach	Pańskich	
spoczęły	ogniste	języki.	To	były	czytelne	dla	zmysłów	znaki,	
że	przychodzi	Duch	Święty.	Później	 konsekwencje	Zesłania	
Ducha	Świętego	były	widoczne	w	mowie	i	w	postawie	uczniów.	

3. Duch Święty prowadzi do komunii

A	jak	jest	dzisiaj,	jak	będzie	za	chwilę?	Też	będzie	znak.	
Inny,	ale	podobny:	wasze	czoła	zostaną	namaszczone	krzyż-
mem	świętym	i	usłyszycie	formułę	sakramentalną:	„Przyjmij	
znamię	daru	Ducha	Świętego”.	Przez	tę	czynność	namaszczenia	 
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krzyżmem	i	przez	te	słowa	Duch	Święty	zstąpi	na	was.	Uwierz-
cie	w	to.	Jeśli	się	w	to	nie	wierzy,	nie	można	skutecznie	przystą-
pić	do	sakramentu	bierzmowania.	Trzeba	by	się	wycofać.	Jeśli	
wierzymy,	przystępujemy,	żeby	 ten	znak	przyjąć	 i	otrzymać	
dary	Ducha	Świętego.

Moi	 drodzy,	 bez	Ducha	Świętego	 nie	możemy	budować	
komunii,	czyli	jedności	z	drugimi.	Dlatego	Duch	Święty	jest	
tak	bardzo	potrzebny	na	przykład	małżonkom.	To	On	odnawia	
ich	miłość,	aby	się	nie	zestarzała	i	kwitła	w	małżeństwie.	Po-
trzebujemy	wsparcia	Ducha	Świętego	również	po	to,	by	wierzyć	
nową	wiarą,	umieć	przebaczać	i	obdarzać	drugich	pokojem.	Gdy	
Pan	Jezus	przyszedł	do	Wieczernika,	powiedział:	„Pokój	wam”	
(J	20,19;	20,21;	por.	Łk	24,36).	My	także,	jako	Jego	uczniowie,	
powinniśmy	zaprowadzać	pokój	w	naszych	domach.	Zauważ-
cie,	jak	często	ten	pokój	jest	niszczony	przez	różne	błahostki,	
jakieś	drobiazgi,	rozmowy,	rodzinne	kłótnie,	które	–	jeśli	się	
zastanowimy	–	są	mało	znaczące,	a	potrafią	wyprowadzić	nas	
z	równowagi	i	zakłócić	klimat	miłości	i	zgody	w	rodzinie.	Co	
wtedy	 robić?	Trzeba	 stanąć	 przed	Duchem	Świętym,	 który	
uzdalnia	do	przebaczania,	do	cierpliwości,	do	zwyciężania	zła	
dobrem,	do	łagodności,	do	radości	i	do	pokoju.

Droga	młodzieży,	dzisiaj	wielki	dzień	dla	was.	Cały	Kościół	
cieszy	się,	gdy	wspomina	pierwsze	Zesłanie	Ducha	Świętego,	
i	uświadamia	sobie,	że	to	zsyłanie	Ducha	Świętego	trwa.	Jaki	
świat	 byłby	 piękny,	 gdyby	wszyscy	 ludzie	 otworzyli	 się	 na	
Ducha	Świętego	i	otrzymanych	w	sakramencie	bierzmowania	
darów	nie	składali	do	zamrażarek,	lecz	starali	się,	by	były	one	
czynne,	 piękne,	 promieniujące	 na	 otoczenie.	Cieszymy	 się,	
że	możemy	przeżywać	 tajemnicę	Zesłania	Ducha	Świętego,	
i	spodziewamy	się,	że	Duch	Święty	odnowi	oblicze	ziemi,	czyli	
nasze	serca,	byśmy	byli	lepszymi	księżmi,	małżonkami,	ojca-
mi,	matkami,	dziewczętami,	synami,	uczniami,	uczennicami,	
pracownikami	różnych	instytucji.	Cieszmy	się,	że	Duch	Święty	
do	nas	przychodzi.	

Droga	młodzieży,	 na	 koniec	 chcę	wam	 powiedzieć,	 że	
otrzymujecie	dzisiaj	nowy	bodziec	do	 tego,	byście	 się	zmo-
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bilizowali,	duchowo	ubogacili	i	stali	przyjaciółmi	Chrystusa,	
Jego	świadkami.	Oby	spełniło	się	to,	co	powiedzieliście	przed	
chwilą:	 „Pragniemy,	 aby	Duch	Święty,	 którego	otrzymamy,	
umocnił	nas	do	mężnego	wyznawania	wiary	i	do	postępowa-
nia	według	jej	zasad”.	Będziemy	się	modlić,	aby	Duch	Święty	
sprawił,	byście	wyznawali	wiarę	i	lepiej	się	modlili	oraz	od-
nawiali	i	uaktywniali	te	otrzymane	dzisiaj	Jego	dary	poprzez	
uczestnictwo	w	niedzielnej	Eucharystii.	Amen.

Przedłużać misję Chrystusa, głosząc 
Dobrą Nowinę

Świdnica, 27 maja 2012 r.
Msza św. z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia kapłaństwa 

ks. Emiliana Sigela SAC 
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski 

1. Dziękczynienie w dzień Pięćdziesiątnicy

Wiemy	z	Ewangelii,	że	Pan	Jezus	w	czasie	publicznej	dzia-
łalności	raz	po	raz	odwiedzał	rodzinne	miasto	Nazaret,	gdzie	
z	Maryją	i	z	Józefem	spędził	lata	życia	ukrytego.	Gdy	działał	
publicznie	i	nauczał,	powracał	w	rodzinne	strony.	Ewangelia	
wspomina,	jak	pewnego	razu	wszedł	do	synagogi	i	modlił	się	
ze	swoimi	rodakami,	czytał	Pismo	Święte.	Dzisiaj	do	Świdnicy	
wraca	wybraniec	Pana	Jezusa,	kapłan,	by	ze	swoimi	rodakami	
i	przyjaciółmi	w	czasie	tej	Eucharystii	po	raz	kolejny	podzię-
kować	za	dar	życia,	powołania	 i	 święceń	kapłańskich,	które	
otrzymał	dwadzieścia	pięć	lat	temu.	I	za	dwadzieścia	pięć	lat	
służby	kapłańskiej	na	polskiej	ziemi.	Razem	z	nim	my	także	
dziękujemy	za	kapłana,	który	jest	naszym	rodakiem.	Bez	cienia	
przesady	możemy	powiedzieć,	że	jest	on	ozdobą	piastowskiej	
Świdnicy,	 bo	 jest	 dany	 jako	kapłan	 i	misjonarz	 całej	 naszej	
Ojczyźnie.	
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Nasze	 dziękczynienie	 Panu	Bogu	 pod	 przewodnictwem	
księdza	 jubilata	Emiliana	 składamy	w	uroczystość	Zesłania	
Ducha	Świętego,	którą	zaliczamy	do	trzech	najważniejszych	
uroczystości	religijnych	w	ciągu	roku	–	po	uroczystości	Bożego	
Narodzenia	i	Pańskiego	Zmartwychwstania.	Oto	powracamy	do	
Wieczernika,	 jest	pięćdziesiąty	dzień	po	Zmartwychwstaniu.	
Kościół	wspomina	 ten	 dzień	 jako	 dzień	 inauguracji	 swojej	
działalności.	 Już	wcześniej	 założony	przez	 Jezusa,	w	dzień	
Zesłania	Ducha	Świętego	ujawnił	 się	 światu.	Konsekwencje	
tego	pierwszego	Zesłania	Ducha	Świętego	były	poważne,	bo	
oto	Duch	Święty	swoją	niebieską	mocą	przeobraził	Apostołów.	
Dotąd,	nawet	po	Zmartwychwstaniu,	byli	zalęknieni	i	z	obawy	
zamykali	się	w	Wieczerniku.	Byli	niepewni,	nie	wiedzieli,	co	bę-
dzie	dalej.	Jednak	gdy	zstąpił	na	nich	Duch	Święty,	wszystko	się	
im	rozjaśniło,	pojęli	naukę	Pana	Jezusa	i	lepiej	zrozumieli	Jego	
cuda.	Zdali	sobie	sprawę	ze	znaczenia	i	wymowy	Jego	Męki,	
śmierci	na	krzyżu	i	Zmartwychwstania,	i	pod	wpływem	Ducha	
Świętego	podjęli	działalność	ewangelizacyjną.	Tej	wielkiej	du-
chowej	rewolucji	w	sercach	Apostołów	dokonał	Duch	Święty,	
a	stało	się	to	pięćdziesiątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu.	Ko-
ściół	wspomina	dzisiaj	ten	dzień	jako	swój	początek.	A	wszelkie	
początki	są	dla	nas	ważne	i	często	do	nich	wracamy.	Podobnie	
ksiądz	Emilian	wraca	dzisiaj	do	początku	swojej	kapłańskiej	
posługi,	a	Kościół	czci	swoje	narodziny,	swoje	objawienie	się	
światu,	inaugurację	swojej	działalności.

Drodzy	bracia	i	siostry,	wiemy,	że	Chrystus	Pan	począł	się	
w	ludzkiej	naturze	za	sprawą	Ducha	Świętego,	a	potem,	gdy	
kończył	życie	ukryte	i	miał	podjąć	działalność	publiczną,	dał	
się	ochrzcić.	Duch	Święty	zstąpił	wtedy	na	Niego	w	postaci	
gołębicy,	a	z	nieba	dał	się	słyszeć	głos:	„Tyś	jest	mój	Syn	umi-
łowany”	(Mk	1,11;	Łk	3,22).	W	mocy	Ducha	Świętego	Jezus	
nauczał,	czynił	cuda,	w	mocy	Ducha	Świętego	wycierpiał	dla	
nas	rany	i	w	mocy	Ducha	Świętego	zmartwychwstał.	Tę	moc	
Ducha	Świętego	przekazał	uczniom	w	dzień	Zielonych	Świąt,	
żeby	byli	silni	wiarą	i	to,	co	On	zostawił,	wzięli	w	ręce	i	nieśli	
w	przyszłość	aż	do	skończenia	świata.	Moi	drodzy,	od	tamtego	
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czasu	Kościół	działa	tak	jak	Jezus,	w	mocy	Ducha	Świętego.	
Co	czyni?	To	samo,	co	czynił	Pan	Jezus.	Głosi	prawdę	Bożą	
w	mocy	Ducha	Świętego,	sprawuje	świętą	liturgię,	niesie	lu-
dziom	przebaczenie	w	sakramencie	pokuty	i	pochyla	się	nad	
biednymi	i	nad	chorymi,	pełniąc	posługę	miłości.	W	tej	działal-
ności	Kościoła	szczególnie	obecni	są	ci,	których	Chrystus	czyni	
swoimi	następcami,	których	wybiera	po	to,	by	w	Jego	imieniu,	
w	mocy	Ducha	Świętego	czynili	to,	co	i	On	czynił.

2. Ksiądz Emilian – namaszczony i posłany sługa 
Chrystusa

Dzisiaj	 patrzymy	 na	 księdza	Emiliana,	 naszego	 rodaka,	
który	spośród	nas	wyszedł	i	w	pięknym	stylu	w	mocy	Ducha	
Świętego	kontynuuje	to,	co	czynił	Pan	Jezus:	głosi	Ewangelię,	
modli	się	z	ludźmi,	pełni	posługę	miłości	wobec	potrzebują-
cych	i	sprawuje	świętą	liturgię,	na	której	on	sam	i	ci,	którzy	go	
otaczają,	otrzymują	moc	Ducha	Świętego.	

Siostry	i	bracia,	świętując	każdy	jubileusz,	wracamy	do	prze-
szłości,	by	wiedzieć,	za	co	Panu	Bogu	dziękować.	My	dzisiaj	
dziękujemy	za	księdza	Emiliana	i	chcemy	krótko	przypomnieć	
sobie,	jakimi	drogami	życia	prowadził	go	Pan	Bóg.	Urodził	się	
18	grudnia	1960	r.	w	pobliskim	Dzierżoniowie.	To	dom	rodzin-
ny	Anny	i	Kazimierza	położył	fundament	pod	jego	kapłańskie	
życie.	Mama	z	tatą	nauczyli	go	tam	pacierza	i	prowadzili	do	
kościoła	na	Mszę	Świętą,	a	potem	–	już	w	Świdnicy	–	przygoto-
wali	wraz	z	kapłanami	do	Pierwszej	Komunii	Świętej.	Również	
tutaj	była	Szkoła	Podstawowa	nr	16	na	Osiedlu	Młodych,	tutaj	
także	było	Technikum	Elektryczne	i	matura	w	1980	r.	Pierw-
szych	dziewiętnaście	lat	życia	przyszły	kapłan	spędził	tutaj,	przy	
mamie	i	przy	tacie,	dowiadując	się,	jak	ważny	jest	Chrystus,	
jak	piękne	jest	Jego	dzieło	–	Kościół	–	dom	dla	ludzi,	który	
jest	wspólnotą,	przechowuje	skarby	Jezusa	 i	w	mocy	Ducha	
Świętego	przekazuje	je	ludziom,	którzy	tych	darów	potrzebują.

Moi	 drodzy,	wraz	 z	Księdzem	 Jubilatem	 chylimy	 dzi-
siaj	czoła	przed	jego	Rodzicami,	którzy	kilka	 lat	 temu	w	tej	



188

świątyni	dziękowali	za	pięćdziesiąt	lat	swojej	wspólnej	drogi	
małżeńskiej.	Pamiętacie	ten	dzień	dziękczynienia	w	złote	gody	
ich	małżeństwa.	Są	rodzicami	kapłana,	i	to	kapłana	znanego,	
wielkiego	apostoła	i	misjonarza,	znanego	w	całej	Polsce.	Ko-
chani	Rodzice,	 składamy	wam	bardzo	 serdeczne	 gratulacje	
i	wyrażamy	wdzięczność,	że	zrodziliście	i	wychowaliście	dla	
Kościoła	swojego	syna,	którego	Jezus	ozdobił	darem	sakramen-
tu	kapłaństwa.	Niech	hojny	Bóg	obdarzy	was	wszelkim	błogo-
sławieństwem,	byście	mogli	cieszyć	się	życiem	po	najdłuższe	
lata	i	wspomagać	swojego	syna	matczyną	i	ojcowską	modlitwą.

W	życiu	przyszłego	Kapłana	nadszedł	 czas,	kiedy	 trzeba	
było	wyfrunąć	z	rodzinnego	gniazda.	Wtedy	przed	dziewięt-
nastoletnim	Emilianem	stanął	sam	Chrystus	i	zaproponował:	
„Pójdź	za	Mną!	Zostaw	rodzinny	dom,	zostaw	tych,	których	
kochasz.	Oni	będą	z	 tobą,	ale	 ty	bądź	bliżej	Mnie.	Pójdź	za	
mną”.	Emilian	usłyszał	ten	głos,	odkrył	powołanie	kapłańskie	
i	wolę	Bożą,	by	został	kapłanem	w	zgromadzeniu	księży	pal-
lotynów.	W	1980	r.	rozpoczął	nowicjat	u	pallotynów	w	Ząb-
kowicach.	Był	 to	 roczny	pobyt,	 takie	 pierwsze	 rozpoznanie	
swojego	powołania.	 Przypomnijmy,	 że	w	Polsce	 był	 to	 rok	
szczególny	–	rok	narodzin	Solidarności	i	trzeci	rok	strajku,	rok	
powiewu	wolności.	A	gdy	kończył	nowicjat	w	Ząbkowicach	
w	1981	r.,	przyszły	wydarzenia	bolesne:	zamach	na	Papieża,	
a	potem	odejście	do	wieczności	kard.	Stefana	Wyszyńskiego.	
Polacy	zamarli,	bo	mogli	stracić	dwóch	największych	synów	
Ojczyzny.	 Jeden	odszedł,	bo	przyszedł	na	niego	czas.	 Jutro,	
28	maja,	przypada	trzydziesta	pierwsza	rocznica	odejścia	do	
wieczności	Prymasa	Tysiąclecia.	Drugi	wielki	Polak	przeżył.	
Papieża	ocaliła	Matka	Boża	Fatimska	i	przez	wiele	jeszcze	lat	
prowadził	Kościół	 i	 bronił	 naszej	Ojczyzny,	 przyjeżdżał	 do	
nas,	by	być	z	nami	i	by	pod	wpływem	Ducha	Świętego	i	jego	
modlitwy	zmieniało	się	oblicze	ziemi.	

Potem	kleryk	Emilian	podjął	sześcioletnie	studia	w	Ołtarze-
wie,	gdzie	księża	pallotyni	mają	seminarium.	Lata	1981–1987	
też	były	wyjątkowe:	początek	studiów,	stan	wojenny.	Potem	
przebłysk	w	stanie	wojennym,	gdy	na	polskiej	ziemi	pojawił	
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się	zwiastun	pokoju	–	Jan	Paweł	II	–	ze	słowami:	„Pokój	tobie,	
Polsko,	 ojczyzno	moja,	 pokój	 tobie”.	 Później	 przyszedł	 rok	
święceń	–	1987	–	i	było	bardzo	blisko	Jesieni	Ludów.	Jak	przy-
pomniał	Ksiądz	Jubilat,	9	maja	1987	r.,	gdy	doszło	do	katastrofy	
samolotu	w	lesie	kabackim,	z	rąk	ks.	abp.	Ignacego	Tokarczu-
ka	przyjął	dar	 święceń	kapłańskich.	Konsekrator	znakomity,	
legenda	polskiego	episkopatu.	Może	też	się	zapatrzył	młody	
neoprezbiter	w	swojego	konsekratora,	a	przecież	znał	również	
dobrze	ks.	kard.	Stefana	Wyszyńskiego,	a	w	szczególności	Jana	
Pawła	II.	Miał	piękne	wzorce	do	podjęcia	kapłańskiej	posługi	
i	ją	podjął.

Najpierw	przez	trzy	lata	był	wikariuszem	w	parafii	św.	Józefa	
w	Radomiu,	 a	 potem	 rekolekcjonistą	w	Warszawie.	Wresz-
cie	 podjął	 pracę	misjonarską	 –	 stał	 się	misjonarzem	ducho-
wym	i	rekolekcjonistą	w	sekretariacie	misyjnym	w	Ząbkach	
koło	War	szawy.	Od	1993	do	1999	r.	był	proboszczem	w	parafii	
w	Hodyszewie	w	sanktuarium	maryjnym	Matki	Bożej	Pojed-
nania.	W	ubiegłym	roku	głosiłem	tam	rekolekcje	dla	kapłanów.	
Piękna	miejscowość	na	Podlasiu.	Wysłuchałem	wielu	pięknych	
opowieści	 o	naszym	Jubilacie.	 Jako	proboszcz	 zostawił	 tam	
piękny	ślad	swojej	posługi.	Od	1999	r.	do	dzisiaj	jest	ponownie	
misjonarzem	i	rekolekcjonistą	w	sekretariacie	do	spraw	misji	
w	Ząbkach.

Moi	drodzy,	można	by	wiele	mówić,	ale	może	to	nie	jest	
potrzebne	i	wskazane,	żeby	wydłużać	homilię.	Chcemy	jednak	
zauważyć,	 że	 Pan	Bóg	 obdarzył	 naszego	 rodaka	 –	 księdza	
Emiliana,	 dzisiejszego	 srebrnego	 Jubilata	 –	 niecodziennym	
talentem	głoszenia	Bożego	słowa	z	werwą,	gorliwością	i	wiel-
ką	serdecznością.	Nasz	Jubilat	pięknie	kontynuuje	działalność	
samego	Chrystusa	i	wielu	znakomitych	kaznodziei,	misjonarzy,	
którzy	w	dziejach	Kościoła	byli	narzędziami	Ducha	Świętego.	
Powtórzmy	raz	jeszcze,	że	tę	wielką	misjonarską	działalność	
ewangelizacyjną	 prowadził	 ksiądz	Emilian	w	mocy	Ducha	
Świętego.	Zawsze	na	Niego	otwarty	i	świadomy,	że	ma	głosić	
nie	swoją	chwałę,	ale	chwałę	Pana	Boga,	przypominał,	że	Jezus	
jest	 najważniejszy,	 że	warto	Go	 słuchać,	 że	 jest	miłosierny,	
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że	trzeba	Mu	ufać	i	za	siostrą	Faustyną	powtarzać:	„Jezu,	ufam	
Tobie”.	Jesteśmy	wdzięczni,	że	przygotował	naszą	diecezję	do	
przyjęcia	obrazu	Pana	Jezusa	Miłosiernego	w	latach	2007–2010.	
Peregrynacja	trwała	trzy	lata,	a	ksiądz	Emilian	był	dyrektorem	
rekolekcjonistów,	którzy	obrazowi	towarzyszyli	i	gromadzili	
przy	nim	rzesze	ludzi.	W	większych	parafiach,	centralnych,	on	
sam	stawał	na	ambonie	obok	obrazu	Pana	Jezusa	i	tłumaczył	nam,	
co	to	jest	Boże	Miłosierdzie,	co	to	znaczy:	„Jezu,	ufam	Tobie”.

Jesteśmy	szczerze	wdzięczni	za	to	dzieło	ewangelizacji	prze-
prowadzonej	na	rodzinnej	ziemi	świdnickiej.	Wiemy,	że	teraz	
prowadzisz	 to	 dzieło	w	diecezji	 zielonogórsko-gorzowskiej,	
gdzie	obecnie	trwa	peregrynacja	obrazu	Jezusa	Miłosiernego.	
Jesteśmy	wdzięczni	za	ten	wielki	dar	zostawiony	tutaj	w	czasie	
peregrynacji. 

Ksiądz	Emilian	to	także	człowiek	wielkiej	modlitwy,	który	
codziennie	staje	przed	ołtarzem	Pańskim,	by	uobecniać	Prze-
najświętszą	Ofiarę	i	czerpać	z	niej	moc	do	głoszenia	Ewange-
lii.	Tę	moc	czerpie	z	Eucharystii,	by	na	wzór	Chrystusa	być	
dobrym	i	mi	ło	siernym	kapłanem,	który	przekazuje	moc	Bożą	
wiernym	i	jest	narzędziem	w	ręku	Ducha	Świętego,	który	przez	
niego	działa.

Do	 tej	wdzięczności,	 którą	wraz	 z	Księdzem	 Jubilatem	
kierujemy	do	Boga	za	jego	powołanie,	za	dar	kapłaństwa	i	za	
dwadzieścia	pięć	lat	pracy	kapłańskiej,	szczególnie	pracy	reko-
lekcyjnej,	dołączamy	podziękowanie	wobec	niego	–	Jubilata.	
Jesteśmy	mu	wdzięczni,	widzimy	 i	 doceniamy	 to,	 co	 czyni.	
Chcemy	też	zapewnić	go	o	naszej	modlitwie.	Modlimy	się	za	
wszystkich,	którzy	stąd	wyszli	i	służą	Ewangelii,	i	ufamy,	że	
oni	także	modlą	się	za	nas,	bo	każdy	kapłan	pamięta	o	domu	
rodzinnym	i	rodzinnych	stronach,	z	których	wyszedł.	

Zakończenie 

Księże	Emilianie,	życzymy,	aby	i	kolejne	dwudziestopięcio-
lecie	płynęło	tym	torem,	co	i	pierwsze,	by	było	jeszcze	zasob-
niejsze	w	działalność	misyjną	i	rekolekcyjną,	by	moc	Ducha	
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Świętego	wypełniała	Twój	umysł	i	byś	nadal	był	przekonujący	
dla	słuchaczy.	Niech	Twoje	serce	będzie	ciągle	otwarte	dla	nas	
i	dla	wszystkich	ludzi	poszukujących,	 także	dla	 tych,	którzy	
odeszli	od	Kościoła.	Przywołuj	ich	na	miejsce,	gdzie	powinni	
być;	niech	powrócą	do	swojego	domu,	którym	jest	Kościół.	Oby	
Duch	Święty	obdarzył	Cię	taką	łaską,	żebyś	wielu	przywołał	do	
domu	–	Kościoła	i	swoim	sercem	otaczał	najbiedniejszych	za	
wzorem	Chrystusa	i	byś	posługę	kapłańską	w	dalszych	latach	
pełnił	w	klimacie	radości	i	obfitego	Bożego	błogosławieństwa.	
Amen.

Rubinowe „dziękuję”, „przepraszam” 
i „proszę”

Świdnica, 28 maja 2012 r.
Msza św. dla jubilatów czterdziestolecia kapłaństwa 

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Kościół i Jego Matka

Przeżywamy	dzisiaj	święto	Matki	Bożej	Kościoła.	Kościół	
ma	Matkę.	Pan	Jezus	chciał,	by	Jego	uczniowie	mieli	Matkę,	tę	
samą,	którą	miał	On,	dlatego	wisząc	na	krzyżu,	przed	odejściem	
z	tej	ziemi,	ustanowił	swoją	Matkę	Matką	Kościoła,	Matką	tych,	
którzy	Go	pokochali	i	w	Niego	uwierzyli:	„Niewiasto,	oto	syn	
Twój	[…]	[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(por.	J	19,26-27).

Dzisiejsza	liturgia	zestawia	Matkę	Chrystusa	i	naszą	z	pierw-
szą	niewiastą	–	z	Ewą.	Te	dwie	szczególne	niewiasty	w	dziejach	
świata	znacznie	się	różnią.	Pierwsza	uległa	pokusie,	dała	się	
zwieść	szatanowi	i	wraz	z	mężem	przekroczyła	Boże	prawo,	
ściągając	na	świat	chaos.	Po	wiekach	przyszła	niewiasta	nowa,	
wierna,	posłuszna	Bogu	do	końca,	którą	Bóg	wybrał,	żeby	słowo	
Boże	mogło	stać	się	ciałem.	Ona	stała	się	Matką	odkupionego	
ludu,	Matką	Kościoła.	



192

Dzisiaj	 ożywiamy	 tę	 świadomość,	 że	mamy	Matkę,	 któ-
ra	 z	 nami	pielgrzymuje,	 jest	 dla	 nas	wzorem	wiary,	 nadziei	
i	miłości,	Matką	Kościoła	i	naszą	Wspomożycielką,	która	jak	
w	Kanie	Galilejskiej	widzi	nasze	potrzeby	i	wstawia	się	za	nami,	
w	naszych	sprawach,	także	tych	codziennych.	Ta	Matka	przy-
pomina	też	każdemu	pokoleniu	Kościoła:	„Zróbcie	wszystko,	
cokolwiek	wam	powie”	(J	2,5).	Prosi	nas,	byśmy	słuchali	Pana	
Jezusa,	Jej	Syna,	i	wzywa,	żeby	On	był	dla	nas	najważniejszy,	
żebyśmy	Go	słuchali	i	kochali.

Moi	drodzy,	Matka	Boża	zajmuje	wyjątkowe	miejsce	w	ży-
ciu	każdego	kapłana.	Nasze	matki	ziemskie	żyją	tylko	do	czasu.	
Już	chyba	wszystkie	nasze	matki	odeszły	do	wieczności,	ale	
została	Matka,	która	nigdy	nie	umiera,	która	się	nie	starzeje	i	Ją	
mamy	ku	naszemu	pocieszeniu.	Ona	jest	Matką	naszego	ka-
płaństwa,	Matką,	która	nas	wspomaga	i	jest	z	nami	w	chwilach	
radosnych	i	trudnych.	Tę	Matkę	dzisiaj	czcimy	i	chcemy	z	Nią	
iść	dalej,	podążając	za	Chrystusem.	Idąc	za	Chrystusem,	idzie-
my	z	Jego	Matką,	bo	tam,	gdzie	jest	Chrystus,	tam	jest	i	Ona.

2. Droga czterdziestu lat posługiwania w Kościele 
Chrystusowym

Drodzy	 bracia,	 dziękujemy	dzisiaj	w	 naszej	 katedrze	 za	
wasze	kapłaństwo.	Ksiądz	Bolesław	już	skierował	nasze	myśli	
do	historii,	zwłaszcza	do	lat	seminaryjnych.	Ja	miałem	zaszczyt	
i	szczęście	dzielić	z	wami	część	waszej	drogi	do	kapłaństwa,	
tę	pierwszą	część	–	od	1966	do	1969	r.	Przez	trzy	lata	byliśmy	
razem	w	naszym	domu	ziarna.	Tu	zostali	wymienieni	wielcy	
nasi	wychowawcy,	 którym	wiele	 zawdzięczamy	 i	 których	
z	wdzięcznością	 przed	Bogiem	wspominamy.	Na	 czwartym	
roku	zszedł	 z	 rektorstwa	ks.	bp	Paweł	Latusek	 i	 zastąpił	go	
ks.	prof.	Józef	Majka.

Popatrzmy	 teraz	 na	wasze	 czterdziestolecie	 i	 na	 to,	 jaką	
drogą	i	przez	jakie	ważne	i	doniosłe	wydarzenia	Bóg	przepro-
wadził	was	do	dnia	dzisiejszego.	Zauważmy	najpierw,	że	 to	
wasze	czterdziestolecie	jest	bardzo	ważnym	jubileuszem,	rubi-
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nowym,	ale	pamiętamy,	że	liczba	40	jest	znacząca	w	dziejach	
zbawienia.	Przypomnijmy,	że	przez	czterdzieści	 lat	Mojżesz	
prowadził	naród	wybrany	z	niewoli	egipskiej	do	ziemi	wolnej.	
Potem	mamy	 jeszcze	 inne	 czterdziestki,	 ale	 pomińmy	 te	 ze	
Starego	Testamentu,	a	z	Nowego	Testamentu	przypomnijmy,	że	
czterdziestego	dnia	po	Narodzeniu	Pan	Jezus	został	ofiarowany	
w	świątyni,	potem	przez	czterdzieści	dni	pościł	przed	publicz-
ną	 działalnością,	 następnie	 przez	 czterdzieści	 dni	 po	 swoim	
Zmartwychwstaniu	ukazywał	się	uczniom	i	odszedł	do	nieba.	
Wiele	jest	tych	czterdziestek,	dlatego	trzeba	świętować	też	tę	
czterdziestkę	kapłańską.	Czynicie	 to,	bo	 to	okazja,	by	Bogu	
powiedzieć	te	trzy	słowa,	o	których	często	poucza	ks.	bp	Józef	
Pazdur,	nasz	ojciec	duchowny:	dziękuję,	przepraszam	i	proszę.	
To	słowa	odpowiednie	na	każdy	czas	naszego	życia,	ale	szcze-
gólnie	nadają	się	na	jubileusz.	

W	czasie	każdego	jubileuszu,	także	tego	rubinowego,	trzeba	
Bogu	powiedzieć:	Panie	Boże,	dziękujemy	za	życie,	za	powoła-
nie	kapłańskie,	za	dar	święceń,	za	czterdzieści	lat	naszej	kapłań-
skiej	posługi	i	prosimy,	byśmy	dalej	trwali	na	Twoim	żniwie,	
zawsze	w	gorliwości,	zawsze	odnowieni	w	wierze,	w	miłości.	
Prosimy,	Panie,	abyś	z	nami	szedł	i	nam	błogosławił.	Jest	tak-
że	miejsce	na	przeproszenie.	Na	początku	każdej	Eucharystii	
prosimy	Pana	Boga	o	zmiłowanie	nad	naszymi	potknięciami.

Drodzy	 bracia,	 popatrzmy	 na	waszą	 czterdziestoletnią	
kapłańską	drogę.	Można	ją	podzielić	na	cztery	dziesiątki,	bo	
czterdzieści	 najlepiej	 jest	 podzielić	 na	 cztery.	Mamy	 cztery	
dziesięciolecia.	W	którym	najwięcej	się	wydarzyło?	

a) Pierwsze dziesięciolecie

Bardzo	dużo	wydarzeń	było	w	tej	pierwszej	dziesiątce,	gdy	
byliście	neoprezbiterami	u	nowych	proboszczów	jako	wikariu-
sze.	11	lutego	1973	r.	odszedł	do	wieczności	nasz	kochany	rektor	
ks.	bp	Paweł	Latusek,	a	10	marca	1974	r.	zakończył	ziemskie	
życie	ks.	kard.	Bolesław	Kominek	i	nastąpiło	prawie	dwulet-
nie	interregnum.	Kościołem	dolnośląskim	kierował	wikariusz	
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	kapitulny	ks.	bp	Wincenty	Urban.	12	stycznia	1976	r.	diecezję	
objął	pochodzący	z	Białegostoku	ks.	bp	Henryk	Gulbinowicz.	
Jego	 ingres	 do	 katedry	wrocławskiej	miał	miejsce	 2	 lutego	
1976	 r.	Wcześniej	 jeszcze,	 na	 samym	początku,	 27	 grudnia	
1973	r.	–	święcenia	biskupie	ks.	Józefa	Marka.	Potem,	w	drugiej	
części	tej	pierwszej	dziesiątki,	24	czerwca	1977	r.	–	konsekra-
cja	wicerektora	ks.	bp.	Tadeusza	Rybaka.	W	1978	r.,	3	marca,	
odszedł	do	wieczności	wspomniany	ks.	bp	Józef	Marek.	Na	
pogrzebie	był	ks.	kard.	Karol	Wojtyła,	zdaje	się,	że	po	raz	ostatni	
przed	wyborem	na	papieża.	Potem,	6	sierpnia,	przyszła	śmierć	
papieża	Pawła	VI	–	papieża	naszych	święceń.	Wybór	i	śmierć	
Jana	Pawła	 I	 i	 16	 października	 1978	 r.	 –	wybór	 kardynała	
Wojtyły	na	papieża.	Później,	w	czerwcu	1979	r.,	jego	pierwsza	
pielgrzymka	do	Ojczyzny,	następnie	narodziny	Solidarności.

W	tej	pierwszej	dziesiątce	są	jeszcze	trzy	wydarzenia	bole-
sne.	Rok	1981:	13	maja	–	zamach	na	Papieża	i	28	maja	–	odejście	
do	wieczności	Prymasa	Tysiąclecia	–	dzisiaj	dokładnie	przypada	
trzydziesta	pierwsza	rocznica	śmierci	tego	wielkiego	Polaka,	
który	również	nas	uczył	bycia	kapłanami.	Odważny	mąż,	trze-
ba	go	dzisiaj	wspomnieć	i	zauważyć,	że	jego	ideały	i	przyjęty	
przez	niego	styl	duszpasterzowania	są	nam	bardzo	potrzebne	
w	dzisiejszych	czasach.	Jako	kapłani	powinniśmy	posługiwać	
na	niwie	Pańskiej,	naśladując	jego	odwagę	i	męstwo.	Rok	1981	
zakończył	się	ogłoszeniem	stanu	wojennego.	Taka	była	pierwsza	
dziesiątka,	wypełniona	bardzo	ważnymi	wydarzeniami.

b) Drugie dziesięciolecie

Z	drugiej	dziesiątki	wymieńmy	najpierw	przyjazd	Papie-
ża	do	Wrocławia	–	21	czerwca	1983	r.	na	Partynicach	miało	
miejsce	wspaniałe	 spotkanie	 z	 Piotrem	 naszych	 czasów.	
Wspomnijmy	też	23	grudnia	1983	r.	i	odejście	do	wieczności	
ks.	bp.	Wincentego	Urbana.	12	stycznia	1985	r.	–	konsekracja	
ks.	bp.	Józefa	Pazdura	na	biskupa	pomocniczego	we	Wrocła-
wiu.	W	1988	 r.	 konsekracja	 ks.	 dr.	 Jana	Tyrawy	na	biskupa	
pomocniczego.	Wcześniej,	w	1987	 r.	 –	 trzecia	 pielgrzymka	
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Papieża	do	Ojczyzny.	Rok	1991	–	kolejna	pielgrzymka	Ojca	
Świętego	i	omawianie	Dekalogu.	Bardzo	ważna	pielgrzymka,	
która	została	skrytykowana	przez	liberałów.	Po	raz	pierwszy	
Papież	był	w	wolnej	Polsce;	mówił	o	Dekalogu	i	pokazywał,	
jak	 zagospodarować	wolność,	 a	 jego	przeciwnicy	narzekali,	
że	Ojciec	Święty	nie	potrafił	zachwycić	się	wolnością,	tylko	
mówił	stare	rzeczy	o	Bożych	przykazaniach.	Pamiętamy	ten	
czas.	Tę	drugą	dziesiątkę	zamykamy	podziałem	archidiecezji	
wrocławskiej	–	w	1992	r.	powstała	diecezja	legnicka.

c) Trzecie dziesięciolecie

Teraz	trzecie	dziesięciolecie,	zmierzamy	ku	naszym	czasom.	
Z	tego	okresu	trzeba	wspomnieć	pielgrzymkę	Ojca	Świętego	
do	diecezji	bielsko-żywieckiej,	gdzie	Papież	mówił	o	sumieniu.	
Rok	1996	–	w	listopadzie	konsekracja	ks.	bp.	Edwarda	Jania-
ka.	Później	wielki	Kongres	Eucharystyczny.	Wrocław	stał	się	
centrum	Kościoła.	21	maja	1997	r.	przyjechał	do	nas	Papież.	
Piękne	spotkanie	ekumeniczne	w	Hali	Stulecia	i	potem	Statio	
Orbis	koło	hotelu	„Wrocław”.	Pamiętamy	deszcz,	który	wte-
dy	przeszkadzał.	46.	Kongres	Eucharystyczny	–	wielka	karta	
w	historii	Kościoła	dolnośląskiego.	W	lipcu	tego	samego	roku	
przeżyliśmy	wielką	powódź,	a	ja	z	księdzem	Laskowskim	byłem	
w	Austrii	u	księdza	Gawlika	na	 jego	dwudziestopięcioleciu.	
Idziemy	dalej	i	przechodzimy	do	roku	2000	–	roku	zamykają-
cego	drugie	millennium	chrześcijaństwa,	a	dla	Kościoła	dol-
nośląskiego	millennium	diecezji	wrocławskiej.	2002	–	Trzecią	
dziesiątkę	zamyka	wizyta	Ojca	Świętego	w	2002	r.,	już	ostatnia	
w	naszym	kraju,	ustanowienie	sanktuarium	Miłosierdzia	Boże-
go	w	Łagiewnikach	i	te	słowa	Papieża,	gdy	wsiadał	do	samolotu:	
„Żal	odjeżdżać”.	To	chyba	ostanie	zdanie,	jakie	wypowiedział	
na	polskiej	ziemi	przed	śmiercią.

d) Czwarte dziesięciolecie

Rok	2004	–	powstanie	diecezji	świdnickiej	i	zmiana	na	sta-
nowisku	metropolity	wrocławskiego:	ks.	kard.	Henryk	Gulbino-
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wicz	zakończył	długi,	ponaddwudziestosiedmioletni	pontyfikat,	
a	stery	objął	ks.	abp	Marian	Gołębiewski.	W	2005	r.,	2	kwiet-
nia	–	odejście	naszego	drogiego	Papieża	do	grona	przyjaciół	
w	niebie	i	za	kilkanaście	dni,	19	kwietnia,	na	tronie	Piotrowym	
pojawił	się	kard.	Józef	Ratzinger	–	obecny	Ojciec	Święty.

Zakończenie

Tak,	 proszę	 księży,	mogliśmy	 spojrzeć	 na	 te	 czterdzieści	
lat	z	lotu	ptaka	i	uświadomić	sobie,	że	mamy	za	co	dziękować.	
Byliśmy	w	jakiś	sposób	obecni	w	tych	ważnych	wydarzeniach,	
mimo	 że	 posługiwaliśmy	na	 różnych	placówkach,	 najpierw	
jako	wikariusze,	 a	 potem	 jako	proboszczowie.	Żyliśmy	 tym	
wszystkim,	czym	żył	Kościół	w	naszej	Ojczyźnie	i	w	świecie.	
Dlatego	dzisiaj	dziękujemy	Panu	Bogu	za	ten	czas,	za	tę	czter-
dziestoletnią	drogę	i	prosimy	Matkę	Bożą,	żeby	was	wspoma-
gała,	z	wami	wędrowała	i	tak	jak	w	Kanie	Galilejskiej	pomogła	
nowożeńcom,	i	nam	pomagała	w	różnych	sprawach	–	i	 tych	
duchowych,	i	tych	przyziemnych,	które	też	są	ważne,	chociaż	
nie	najważniejsze.	Módlmy	się	dzisiaj	do	naszej	Matki,	Matki	
Kościoła,	o	Boże	błogosławieństwo	na	dalszy	zasiew	Ewange-
lii,	na	dalszą	siejbę	Bożego	słowa.	Prosimy	także	o	błogosła-
wieństwo	dla	waszej	posługi	sakramentalnej,	by	była	piękna,	
dostojna,	zawsze	pobożna,	a	także	dla	waszej	posługi	na	rzecz	
biednych	i	chorych,	posługi	miłości.	Niech	Matka	Najświętsza	
popatrzy	na	tę	katedrę,	popatrzy	w	nasze	serca	i	zauważy,	czego	
brakuje,	i	niech	podejdzie	do	Syna	Bożego,	by	On	pomógł	nam	
i	pobłogosławił.	Amen.



197

Maryja ukształtowana 
przez Ducha Świętego

Kamieniec Ząbkowicki, 28 maja 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 

1. Duch Święty a Chrystus i Jego Kościół

W	obecnej	 homilii	wypada	 nam	połączyć	wątek	Ducha	
Świętego	związany	z	udzieleniem	sakramentu	bierzmowania	
z	wątkiem	maryjnym,	związanym	z	dzisiejszym	świętem	Naj-
świętszej	Maryi	Panny	Matki	Kościoła.	

Zacznijmy	od	wątku	Ducha	Świętego,	 który	 jest	Trzecią	
Osobą	Boską.	Bogu	Ojcu	 przypisujemy	 dzieło	 stworzenia,	
Synowi	Bożemu	–	Drugiej	Osobie	Boskiej	 –	 przypisujemy	
dzieło	odkupienia	świata	i	człowieka,	a	Trzeciej	Osobie	Bo-
skiej	–	Duchowi	Świętemu	–	przypisujemy	dzieło	uświęcania	
świata.	Trójca	Osób	działa	razem,	a	my	przypomniane	działania	
przypisujemy	poszczególnym	Osobom	Boskim.

Najlepiej	znamy	Drugą	Osobę	Boską,	bo	Ona	jest	wcielona.	
To	Jezus	Chrystus,	odwieczny	Syn	Boży,	który	w	czasie	stał	się	
człowiekiem,	jednym	z	nas.	W	obrębie	natury	Bożej	przybrał	
naturę	ludzką	i	dlatego	jest	prawdziwym	Bogiem	i	prawdziwym	
człowiekiem.	 Jego	wcielenie	dokonało	 się	 za	 sprawą	Ducha	
Świętego,	bo	Pan	Jezus,	Syn	Boży	nie	miał	ziemskiego	ojca.	
Maryja	poczęła	Go	za	sprawą	Ducha	Świętego.	Skąd	to	wie-
my?	W	czasie	Zwiastowania,	gdy	anioł	powiedział,	że	urodzi	
syna,	któremu	nada	imię	Jezus,	Maryja	zapytała:	„Jakże	się	to	
stanie,	skoro	nie	znam	męża?”	(Łk	1,34).	Wtedy	anioł	wyjaśnił	
Jej:	„Duch	Święty	zstąpi	na	ciebie	i	moc	Najwyższego	osłoni	
cię”	(Łk	1,35).	Jezus	zatem	został	poczęty	z	Ducha	Świętego.	
Maryja	była	rozkochana	w	Duchu	Świętym,	była	otwarta	na	
Jego	działanie,	modliła	się	i	była	kobietą	zawierzenia.	Jej	wiarę	
pochwaliła	Elżbieta,	do	której	Maryja	udała	się	już	po	Zwiasto-
waniu:	„Błogosławiona	jesteś,	któraś	uwierzyła,	że	spełnią	się	
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słowa	powiedziane	Ci	od	Pana”	(Łk	1,45).	Ponieważ	Maryja	
uwierzyła	Bogu,	który	Jej	zwiastował,	że	będzie	matką	dla	Syna	
Bożego,	nazywamy	Ją	Oblubienicą	Ducha	Świętego.	

Droga	młodzieży,	Jezus	Chrystus	przez	całe	swoje	ziemskie	
życie	był	otwarty	na	działanie	Ducha	Świętego.	Wszystko,	co	
czynił	i	co	mówił,	dokonywał	w	mocy	Ducha	Świętego.	Przy-
pomnijmy	sobie,	że	na	początku	publicznej	działalności	Jezusa,	
w	 czasie	 gdy	 Jan	 chrzcił	Go	wodą,	Duch	Święty	 zstąpił	 na	
Niego	w	postaci	gołębicy.	A	gdy	pewnego	dnia	Jezus	odwiedził	
Nazaret	–	swoje	rodzinne	miasto,	gdzie	się	wychował	–	wszedł	
do	synagogi	i	czytał	tam	te	właśnie	słowa	proroka,	które	dzisiaj	
zostały	przypomniane	w	pierwszym	czytaniu:	„Duch	Pański	
spoczywa	na	Mnie”	(Łk	4,18;	por.	Iz	61,1).	Powiedział	wtedy:	
„Dziś	spełniły	się	te	słowa	Pisma,	któreście	słyszeli”	(Łk	4,21),	
czyli	potwierdził,	że	jest	wypełniony	Duchem	Świętym.	Pan	
Jezus	bowiem	w	mocy	Ducha	Świętego	nauczał,	czynił	cuda	
i	cierpiał	za	nas	rany,	w	mocy	Ducha	Świętego	umierał	na	krzy-
żu	i	w	mocy	Ducha	Świętego	dla	nas	zmartwychwstał.	I	tego	
swojego	Ducha	przekazał	swoim	uczniom.	Wczoraj	wspomi-
naliśmy	dzień	Zesłania	Ducha	Świętego	na	młody	Kościół.	To	
był	pięćdziesiąty	dzień	po	Zmartwychwstaniu.	Wiemy,	że	to	
Zesłanie	Ducha	Świętego	przemieniło	uczniów	w	odważnych	
siewców	Bożego	słowa.	Wstąpiła	w	nich	nowa	energia	i	poszli	
nauczać	o	Jezusie.	Odtąd	żadne	więzienie	i	żadne	szykany	nie	
mogły	powstrzymać	ich	przed	świadczeniem	o	Chrystusie.	Gdy	
potem	przyszedł	czas	wyboru,	wybrali	Chrystusa:	wyznawali	
wiarę	w	Niego	i	przyjmowali	śmierć,	tzn.	oddawali	swoje	życie	
za	Chrystusa.	Mogli	się	Go	wyprzeć,	mogli	przemilczeć	i	daro-
wano	by	im	życie,	ale	tego	nie	uczynili.	Stali	się	męczennikami,	
aby	inni	wiedzieli,	jak	ważny	jest	Jezus.	Ważniejszy	nawet	niż	
ludzkie	życie,	bo	za	Niego	męczennicy,	na	czele	z	Apostołami,	
oddawali	swoje	życie.

Droga	młodzieży,	dzisiaj	Kościół	w	mocy	Ducha	Świętego	
naucza	i	sprawuje	świętą	liturgię.	W	każdej	Eucharystii	wie-
lokrotnie	przywołuje	się	Ducha	Świętego;	na	przykład	przed	
przeistoczeniem	kapłan	modli	się:	„Uświęć	zatem	te	dary	mocą	
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Twojego	Ducha,	aby	się	stały	Ciałem	i	Krwią	naszego	Pana”.	
Możemy	powiedzieć	zatem,	że	w	mocy	Ducha	Świętego	kapłan	
przemienia	chleb	w	Ciało	Pańskie	i	wino	w	Krew	Pana	Jezusa.	
Kościół	w	mocy	Ducha	Świętego	znosi	prześladowania	i	pełni	
posługę	miłości.

2. Wyznawać wiarę w stylu Maryi

Droga	młodzieży,	 dzisiaj	 otrzymujecie	Ducha	Świętego,	
który	pomoże	wam	czynić	to,	co	czynił	Pan	Jezus	i	Apostołowie,	
i	być	prawdziwymi	uczniami	Chrystusa.	Otrzymujecie	Ducha	
Świętego,	byście	się	stali	prawdziwymi	świadkami	Pana	Jezu-
sa,	byście	Go	dalej	poznawali	i	kochali,	i	świadczyli	w	mowie	
i	w	działaniu,	że	On	jest	najważniejszy,	że	warto	Go	słuchać,	
że	warto	Go	kochać,	warto	mieć	Go	za	najważniejszego	przy-
jaciela	swego	życia.	Kochana	młodzieży,	właśnie	w	taki	sposób	
miłuje	Chrystusa	 i	Kościół	Matka	Najświętsza,	która	Jezusa	
urodziła	i	wychowała,	a	później	stanęła	pod	krzyżem.	Nawet	
apostołowie	–	ci,	których	wybrał	–	się	wystraszyli.	Tylko	jeden,	
najmłodszy,	okazał	się	najodważniejszy	i	stanął	pod	krzyżem.	
A	Maryja	tam	była.	Jezus	zobaczył	Matkę,	która	przyszła,	by	
dzielić	Jego	cierpienie.	Pamiętamy,	co	Jezus	powiedział,	gdy	
ujrzał	Maryję	i	ucznia,	którego	miłował:	„Niewiasto,	oto	syn	
Twój	[…]	[Synu,]	oto	Matka	twoja”	(por.	J	19,26-27).	Mówiąc	
to,	Pan	Jezus	dał	swoją	Matkę	nie	tylko	Janowi,	ale	poprzez	
niego	 całemu	Kościołowi,	 czyli	 nam	wszystkim,	 byśmy	na	
zawsze,	na	całe	życie	mieli	matkę,	która	nie	będzie	się	starzeć	
i	nigdy	nie	umrze.	Naszą	mamę	ziemską,	która	nas	urodziła	
i	wychowała,	którą	kochamy,	mamy	bowiem	tylko	do	czasu,	
a	potem	odchodzi	do	wieczności	z	tego	świata,	a	nam	zostaje	
Maryja,	ta	Matka,	która	nigdy	nie	umiera.	To	Ona	–	jak	przy-
pomina	dzisiejsza	Ewangelia	–	prosiła	na	weselu	w	Kanie	Ga-
lilejskiej:	„Zróbcie	wszystko,	cokolwiek	wam	powie”	(J	2,5).	
Te	słowa	Maryja	ciągle	nam	powtarza:	„Zróbcie	wszystko,	co	
Jezus	mówi”,	a	więc	kieruje	naszą	uwagę	na	swojego	Syna,	
naszego	Zbawiciela,	byśmy	byli	Jemu	posłuszni.
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Droga	młodzieży,	patrząc	na	Maryję,	odnajdujemy	w	Jej	
postawie	 piękne	 rysy	wyrzeźbione	 przez	Ducha	 Świętego.	
Po	pierwsze	–	przywiązanie	do	modlitwy.	Maryja	modli	się	
podczas	Zwiastowania,	a	u	Elżbiety	wypowiada	piękne	słowa	
uwielbienia	 i	 dziękczynienia:	 „Wielbi	 dusza	moja	Pana…”	
(Łk	 1,46n),	 z	młodym	Kościołem	 oczekującym	 na	Ducha	
Świętego	modli	się	w	Wieczerniku,	a	także	w	Kanie	Galilej-
skiej	prosi	za	ludzi	w	potrzebie:	„[Synu,]	Nie	mają	już	wina”	
(J	2,3).	Droga	młodzieży,	bez	modlitwy	nie	ma	godnego	życia.	
Jeżeli	ktoś	z	was	przestał	się	modlić	albo	nie	lubi	się	modlić,	
proście	dzisiaj	Ducha	Świętego,	żeby	was	otworzył	na	Pana	
Boga,	 żebyście	 znajdowali	 piękne	 chwile	 na	modlitwie,	 na	
rozmowie	z	Bogiem,	na	celebracji	Eucharystii.	Proście	o	 to	
Ducha	Świętego.

Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	za	Janem	Pawłem	II	przypo-
mina,	że	życie	bez	Boga	staje	się	straszne.	Zauważcie,	jak	nie-
którzy	wyrzekają	się	Boga,	nawet	przywódcy	Unii	Europejskiej.	
Sądzą,	że	zbudują	Unię	bez	Boga.	To	czysta	utopia.	Nic	z	tego	
nie	wyjdzie,	 jeżeli	wierzą,	 że	 człowiek	 sam,	 bez	Boga,	 jest	
zdolny	określać,	co	jest	dobre,	a	co	złe.	Z	takim	przekona	niem	
możliwe	jest	uchwalenie	na	przykład,	że	jakąś	grupę	społeczną	
trzeba	 zniszczyć,	 zabić,	 albo	 ustanowienie	 jakiegoś	 innego,	
równie	absurdalnego	prawa.	Cóż	na	przykład	oznacza	prawo	
do	aborcji?	To	zabijanie	niewinnych	 ludzi.	Człowiek	od	po-
czątku,	także	w	stanie	embrionalnym,	jest	już	osobą,	ma	duszę	
i	nie	wolno	go	zabijać,	bezbronnego,	który	nie	może	się	bronić	
i	wołać	o	pomoc.	A	w	niektórych	państwach	stanowione	przez	
ludzi	prawo	pozwala	na	dokonywanie	aborcji.	To	jest	wbrew	
Bogu,	a	co	jest	wbrew	Bogu,	zarazem	jest	wbrew	człowiekowi.	
Pamiętajcie,	że	ci,	którzy	niszczą	Pana	Boga	i	z	Nim	walczą,	
z	czasem	przechodzą	do	niszczenia	człowieka,	do	walki	z	czło-
wiekiem.	Dlatego,	droga	młodzieży,	 tak	ważne	jest	otwarcie	
się	na	Pana	Boga	w	modlitwie	na	wzór	Matki	Najświętszej.	
Pokochajcie	modlitwę.	Matka	Jezusa	modliła	się	z	Kościołem	
i	modli	się	dzisiaj.	My	śpimy,	odpoczywamy,	myślimy	o	róż-
nych	sprawach,	a	Maryja	nas	miłuje,	myśli	o	nas,	żebyśmy	się	
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nie	zagubili,	żeby	Jezus,	Jej	Syn,	był	dla	nas	najważniejszy.	
Maryja	jest	Matką	kochającą.

W	Ewangelii	mamy	zapisane:	„Maryja	zachowywała	wszyst-
kie	te	sprawy	i	rozważała	je	w	swoim	sercu”	(Łk	2,19).	Czy	
czytamy	Pismo	Święte,	czy	poznajemy	Boga,	czytając	Ewan-
gelię?	To	ważne,	by	poznawać	słowo	Boże,	które	jest	zawsze	
prawdziwe,	które	jest	najzdrowszym	pokarmem.	Dzisiaj	karmią	
nas	trucizną	i	różnymi	kłamstwami.

Wreszcie	Maryja	jest	Matką	służącą:	„Oto	ja	służebnica	Pań-
ska”	(Łk	1,38)	i	uczy	nas	służenia.	Nie	panowania,	ale	służenia.

Dzisiaj	mamy	trzydziestą	pierwszą	rocznicę	śmierci	ks.	kard.	
Stefana	Wyszyńskiego,	Prymasa	Tysiąclecia.	Nie	znaliście	go	
osobiście,	 bo	 jesteście	 zbyt	młodzi.	My,	 starsi,	 znaliśmy	go	
i	wiemy,	kim	był	Prymas	–	odważny	hierarcha,	który	powiedział	
komunizmowi:	„Nie!	Non	possumus”	–	„Nie	możemy	iść	na	
waszą	propozycję,	bezbożną	na	ideologię”	i	obronił	Kościół.	
Powiedział	też,	że	reformę	świata	należy	zaczynać	od	siebie.	
Nie	od	drugich,	choć	mamy	taką	skłonność,	by	ulepszać	i	refor-
mować	świat,	zaczynając	od	drugich,	i	pokazywać,	kto	ma	się	
zmienić,	siebie	nie	ruszając.	A	Prymas	przypominał,	że	jeżeli	
sami	będziemy	się	zmieniać	i	reformę	zaczniemy	od	siebie,	to	
świat	zmieni	się	na	lepszy.

Zakończenie

Droga	młodzieży,	niech	wystarczą	te	dwa	lekko	dotknięte	
wątki:	wątek	Ducha	Świętego	i	bardzo	z	nim	powiązany	wątek	
maryjny.	Będziemy	się	modlić	do	Ducha	Świętego,	ale	także	
poprosimy	Matkę	Najświętszą	 o	wsparcie,	 żebyście	 dzisiaj	
godnie	przyjęli	dary	Ducha	Świętego	i	by	one	wydały	piękne	
owoce.	Nie	chowajcie	ich	przed	światem,	lecz	pozwólcie,	by	
z	was	promieniowały.	Przynoście	je	na	niedzielną	Eucharystię,	
dzięki	której	będą	w	was	odżywać	i	nabierać	mocy.	Dzięki	tym	
darom	będziecie	rzeczywiście	świadkami	Chrystusa.	Niech	tak	
się	stanie.	Amen.
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Uwierz w moc Ducha Świętego
Świdnica, 29 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Józefa 

1. Obiecany Pocieszyciel przemienia Apostołów

Gdy	w	Kościele	 jest	udzielany	 sakrament	bierzmowania,	
zwykle	przypominamy	sobie	pierwsze	bierzmowanie,	jakie	mia-
ło	miejsce	w	Kościele.	Możemy	powiedzieć,	że	to	było	wielkie,	
wyraźne	bierzmowanie	w	Kościele,	 które	 zapowiedział	 sam	
Pan	Jezus.	Nie	kazał	uczniom	rozchodzić	się	z	Jerozolimy,	ale	
polecił	im,	by	na	modlitwie	oczekiwali	na	dar	Ducha	Świętego.	
Pan	Jezus	powiedział:	„Pożyteczne	jest	dla	was	moje	odejście.	
Bo	jeżeli	nie	odejdę,	Pocieszyciel	nie	przyjdzie	do	was.	A	jeżeli	
odejdę,	poślę	Go	do	was”	(J	16,7).	I	rzeczywiście,	Jezus	odszedł	
do	nieba	–	czterdziestego	dnia	po	Zmartwychwstaniu	po	raz	
ostatni	ukazał	się	uczniom	i	na	ich	oczach	wzniósł	się	do	nieba,	
a	dziesięć	dni	później,	pięćdziesiątego	dnia	po	Zmartwychwsta-
niu,	nastąpiło	obiecane	Zesłanie	Ducha	Świętego.	Opis	 tego	
wydarzenia	był	czytany	trzy	dni	temu	w	czasie	uroczystości	Ze-
słania	Ducha	Świętego.	W	Wieczerniku	dał	się	odczuć	powiew	
wichru	i	Duch	Święty	zstąpił	w	postaci	ognistych	języków.	Ten	
powiew	wichru	i	ogniste	języki	były	czytelnymi	dla	zmysłów	
znakami,	 poprzez	 które	Duch	Święty	 zstąpił	 na	Apostołów.	
Konsekwencje	tego	pierwszego	Zesłania	Ducha	Świętego	były	
poważne	i	widoczne.	Apostołowie	nagle	zrozumieli	naukę	Pana	
Jezusa	 i	w	nowym	świetle	ujrzeli	 Jego	cuda.	Odtąd	stali	 się	
Jego	gorliwymi	świadkami,	zgodnie	z	Jego	wolą:	„Będziecie	
moimi	świadkami	w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei,	i	w	Samarii,	
i	aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).	Lektura	Dziejów	Apostolskich	
przekonuje,	że	–	rzeczywiście	–	żadna	siła	nie	zdołała	zatrzymać	
Apostołów,	żadne	więzienie,	żadne	wezwania	przed	Sanhedryn	
nie	powstrzymały	ich	i	nie	zatrzymały	apostolskiej	działalności	
uczniów	Pańskich.	
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2. Niewidoczne dla oka działanie Ducha Świętego

Droga	młodzieży,	 przypominając	 to,	możemy	 postawić	
pytanie,	pod	jakim	znakiem	dzisiaj	Duch	Święty	przyjdzie	do	
was.	Będzie	 to	 także	znak	widzialny	 i	 słyszalny.	Nie	będzie	
to	szum	wichru,	nie	będą	to	ogniste	języki,	ale	taki	znak	sa-
kramentalny,	który	ukształtował	się	w	Kościele.	Mianowicie,	
przy	bierzmowaniu	następuje	namaszczenie	głowy	kandydata	
olejem	krzyżma	 świętego	 i	 towarzyszy	 temu	wypowiadanie	
słów	sakramentalnych	przez	biskupa:	„Przyjmij	znamię	daru	
Ducha	Świętego”.	Mamy	zatem	pewną	akcję,	pewne	działanie,	
słyszymy	słowa	i	przez	ten	znak	widzialny	i	słyszalny	Duch	
Święty	zstępuje	do	naszych	serc.	Wprawdzie	nie	widzimy	Go	
oczyma,	ale	powinniśmy	doświadczyć	wewnętrznie,	że	zostały	
nam	przydzielone	dary	Ducha	Świętego.	Duch	Święty	wzmac-
nia	naszego	ducha,	który	jest	słaby	i	ograniczony,	i	to	zarówno	
w	wymiarze	poznawczym,	jak	i	w	wymiarze	poznania	dobra.	
Zauważmy,	 że	 jesteśmy	ograniczeni	w	poznawaniu.	Nie	ma	
człowieka,	który	wszystko	wie,	zna	tajniki	świata	i	ludzkiego	
serca.	Nie	ma	takiego	człowieka,	który	posiada	pełną	wiedzę	
o	 świecie.	 Spotykamy	 czasem	 ludzi	mądrych,	mogą	 to	 być	
profesorowie	uniwersytetów,	jacyś	filozofowie,	czasem	nawet	
politycy,	 ale	 nie	ma	 człowieka,	 który	miałby	 pełnię	wiedzy	
o	świecie,	o	przeszłości	i	o	człowieku.	Tylko	Bóg	ma	taką	pełną	
wiedzę,	jest	w	pełni	mądry	i	właśnie	On,	przez	Ducha	Święte-
go,	wzmacnia	nasz	umysł,	by	poznawał	prawdę,	szczególnie	
prawdę	dotyczącą	naszego	zbawienia,	byśmy	wiedzieli,	po	co	
żyjemy,	jaki	jest	cel	życia,	co	nas	czeka	po	życiu	ziemskim,	
byśmy	wiedzieli,	jak	mamy	postępować,	dlaczego	mamy	służyć,	
pomagać,	być	dobrymi	i	pogodnymi,	a	nie	okradać	i	dokuczać.	
Duch	Święty	pomaga	nam	to	wszystko	zrozumieć	 i	pomaga	
nam	także	otwierać	się	na	rzeczywistość	Bożą.	Dzięki	Duchowi	
Świętemu	łatwiej	jest	nam	się	modlić.	

Dzisiaj	św.	Paweł	powiedział,	że	bez	pomocy	Ducha	Świę-
tego	 nie	można	 powiedzieć,	 że	Panem	 jest	 Jezus,	 czyli	 nie	
można	uznać	 Jezusa	 za	 prawdziwego	Boga	 i	 człowieka	bez	
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łaski	 i	 pomocy	Ducha	Świętego.	Duch	Święty	 uzdalnia	 nas	
do	cierpliwości,	do	przebaczenia,	do	pracowitości,	do	różnych	
wyrzeczeń,	wytrwania	w	różnych	trudnych	doświadczeniach	
	naszego	życia.	Jednym	słowem,	Duch	Święty	wzmacnia	na-
szego	ducha	ludzkiego	i	uzdalnia	go	do	wiary,	do	nadziei	i	do	
miłości.

Kończy	się	maj.	Doświadczyliśmy	w	tym	miesiącu	rozwoju	
przyrody,	pełni	życia.	Tyle	kwiatów,	tyle	zieleni.	Zauważmy	
jednak,	 że	 życie	 biologiczne	 potrzebuje	 pokarmu,	 a	 przede	
wszystkim	wody.	Podlewamy	kwiaty	w	doniczkach;	gdy	brak	
deszczu,	podlewamy	rośliny	w	ogródkach	i	na	działkach,	aby	
nie	zwiędły	 i	zaowocowały.	A	czym	użyźniamy	i	ożywiamy	
życie	 duchowe,	 życie	wiary,	modlitwy,	 nadziei	 i	miłości?	
Użyźniamy	je	wodą,	która	pochodzi	od	Ducha	Świętego.	Tą	
wodą	są	dary	Ducha	Świętego.	Gdy	je	przyjmujemy,	nasze	ży-
cie	duchowe	powinno	rozkwitać,	powinno	stać	się	pełniejsze.	
Konsekwencją	przyjęcia	darów	Ducha	Świętego	powinno	być	
chętne	podejmowanie	modlitwy	i	dobrowolny	udział	we	Mszy	
Świętej.	To	nie	rodzice	mają	wam	przypominać	o	pójściu	do	
kościoła,	lecz	sami	powinniście	brać	udział	w	Eucharystii	pod	
wpływem	Ducha	Świętego,	Jego	mocy,	Jego	energii	duchowej.	
W	tę	moc	Ducha	Świętego	trzeba	uwierzyć.	Zauważamy,	że	
niektórzy	młodzi	przystępują	do	bierzmowania,	ale	jakoś	tak	
słabo	wierzą.	Uwierzcie	w	moc	Ducha	Świętego	i	od	dzisiaj,	
od	 bierzmowania,	 bądźcie	 otwarci	 na	Ducha	Świętego	 i	 do	
Niego	się	módlcie.	

3. Przez modlitwę stajemy się przyjaciółmi Ducha 
Świętego

Słyszeliście	może,	co	Jan	Paweł	 II	odpowiedział,	gdy	go	
zapytano	o	inspirację	do	napisania	encykliki	o	Duchu	Świętym.	
Papież	powiedział	dziennikarzom,	że	chciał	wszystkim	Trzem	
Osobom	Boskim	poświęcić	dokumenty	papieskie.	O	Bogu	Ojcu	
mówiła	encyklika	Dives in misericordia – Bogaty w miłosier-
dzie.	Synowi	Bożemu,	Drugiej	Osobie	Boskiej,	poświęcona	była	
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pierwsza	encyklika	Jana	Pawła	II:	Redemptor hominis – Odku-
piciel człowieka.	I	wreszcie	Dominum et Vivificantem – Pana 
i Ożywiciela –	to	encyklika	o	Duchu	Świętym.	Papież	jednak	
podał	jeszcze	inny	powód,	który	go	skłonił	do	napisania	pięk-
nej	encykliki	o	Duchu	Świętym.	Jan	Paweł	II	wspomniał	lata	
swojego	dzieciństwa,	gdy	z	ojcem	pielgrzymował	do	Kalwarii	
Zebrzydowskiej.	Pewnego	razu	ojciec,	obserwując	modlitwę	
dziecka,	zwrócił	mu	uwagę:	„Karolu,	za	mało	się	modlisz	do	
Ducha	Świętego”,	po	czym	wziął	książeczkę	do	nabożeństwa,	
otworzył	ją	na	odpowiedniej	stronie	i	wskazał	synkowi	modli-
twę	do	Ducha	Świętego.	Chłopiec	posłuchał	ojca	i	odmawiał	
wskazaną	modlitwę,	 a	 uwagę	 sobie	 zapamiętał	 i	 zabrał	 ją	
z	domu	 rodzinnego,	 z	 rodzinnych	Wadowic,	 i	 poszedł	 z	nią	
w	życie.	Nie	zapomniał	o	tej	uwadze	ojca	nawet	wtedy,	gdy	był	
papieżem.	Owocem	ojcowskiej	uwagi	było	wielkie	otwarcie	się	
Jana	Pawła	II	na	moc	Ducha	Świętego.	Przypomnijmy	sobie,	ile	
czasu	w	ciągu	każdego	dnia	Papież	poświęcał	modlitwie.	Ksiądz	
kardynał	Stanisław	Dziwisz,	a	również	ks.	abp	Mieczysław	Mo-
krzycki	zgodnie	zaświadczają,	że	dla	Jana	Pawła	II	w	porządku	
każdego	dnia	najważniejsza	była	modlitwa.	A	przecież	Papież	
spotykał	się	z	prezydentami,	z	kardynałami,	z	różnymi	ludźmi	
znanymi	na	całym	świecie.	To	jednak	nie	było	dla	niego	tak	
ważne.	Najważniejsza	zawsze	była	modlitwa.	Papież	musiał	się	
wymodlić	każdego	dnia,	zwłaszcza	rano	w	kaplicy.	Dopiero	po	
modlitwie	podejmował	czynności	przewidziane	na	dany	dzień.	
To	oznacza,	że	był	otwarty	na	Ducha	Świętego,	a	Duch	Święty	
w	nim	działał.	Kto	się	modli,	ten	jest	rzeczywiście	przyjacielem	
Ducha	Świętego.	

Przed	trzema	dniami,	z	soboty	na	niedzielę,	byłem	w	Dzier-
żoniowie,	gdzie	sprawowana	była	Msza	Święta	dla	członków	
Odnowy	w	Duchu	Świętym.	Pełen	kościół	ludzi,	którzy	modlili	
się	od	godzin	wieczornych.	Przyjechałem	tam,	by	o	północy	
odprawić	jakby	pasterkę	o	Duchu	Świętym.	Odjechałem	przed	
godziną	drugą,	a	oni	modlili	się	aż	do	godziny	piątej.	I	nie	trzeba	
było	ich	przymuszać	ani	zachęcać.	To	jest	ta	rewolucja,	której	
dokonuje	Duch	Święty.	
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Droga	młodzieży,	jeśli	teraz	o	tym	mówimy,	to	po	to,	żeby-
ście	po	bierzmowaniu	podjęli	rozmowę	z	Duchem	Świętym,	
taką	 codzienną,	 pod	 Jego	wpływem	 rozmawiali	 z	Bogiem	
i	chętnie	przychodzili	na	Mszę	Świętą.	Kto	przestałby	chodzić	
na	niedzielną	Mszę	Świętą	czy	zwolnił	się	ze	spowiedzi	świętej	
i	zakończył	swoją	edukację	religijną	na	bierzmowaniu,	ten	by	
okazał,	że	nie	wie,	o	co	w	bierzmowaniu	chodziło.	Bierzmowa-
nie	jest	takim	nowym	drylem	w	życiu	duchowym.	Na	tym	etapie	
życia,	kiedy	może	macie	kłopoty	z	modlitwą,	ze	spowiedzią,	
z	 uczęszczaniem	na	Mszę	Świętą,	 z	wierzeniem,	 to	 jest	 ten	
dopływ	energii	z	góry,	żebyście	wytrwali	na	właściwej	drodze.

Droga	młodzieży,	w	dzisiejszej	Ewangelii	słyszeliśmy,	że	
Piotr	 zapytał	 Pana	 Jezusa:	 „Oto	my	 opuściliśmy	wszystko	
i	 poszliśmy	 za	Tobą”	 (Mk	10,28),	 „cóż	więc	 otrzymamy?”	
(Mt	19,27).	W	odpowiedzi	 usłyszał	 obietnicę	nagrody	 za	 to	
opuszczenie	domów,	 rodzin	 i	 swoich	gniazd	 rodzinnych.	Tą	
nagrodą	jest	radość,	że	pozyskali	Jezusa,	który	stał	się	dla	nich	
najważniejszy.	Potem,	gdy	zbliżał	się	koniec	ich	życia,	ucznio-
wie	wybrali	męczeństwo,	a	nie	zdradę	Jezusa.	Nie	wyparli	się	
Go,	Jezus	był	dla	nich	najważniejszy	i	wszyscy	Apostołowie,	
oprócz	św.	Jana,	oddali	za	Niego	swoje	życie.	Później	jeszcze	
wielu	męczenników	pokazało,	że	Jezus	Chrystus	jest	ważniejszy	
aniżeli	życie.

Czy	i	dla	was	od	dzisiaj,	od	bierzmowania,	Chrystus	będzie	
najważniejszy?	Będziemy	się	modlić,	żebyście	otrzymali	takie	
przekonanie	i	Chrystusa	obrali	za	Przewodnika	waszego	życia.	
Prosimy	o	głębokie	przeświadczenie	dla	was,	że	warto	Jezusa	
słuchać,	warto	Go	kochać,	warto	w	Niego	wierzyć,	warto	Mu	
ufać.	Jeżeli	Duch	Święty	to	spowoduje	przez	to	bierzmowanie,	
to	będziemy	dziękować	Mu	za	takie	owoce	tego	sakramentu.	
Amen.
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Bierzmowanie – najważniejsze 
wydarzenie młodości
Bystrzyca Kłodzka, 30 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Floriana 

1. Dary Ducha Świętego skutkiem bierzmowania

Ksiądz	Prałat	 przypomniał	w	 słowie	wstępnym,	 że	 trwa	
tydzień	po	niedzieli	Zesłania	Ducha	Świętego.	Trzy	dni	temu	
wspominaliśmy	to	ważne	wydarzenie,	które	miało	miejsce	pięć-
dziesiątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu	Jezusa.	Jezus	odszedł	
do	nieba	czterdziestego	dnia	po	Zmartwychwstaniu,	a	dziesięć	
dni	później	zesłał	obiecanego	Ducha	Świętego.	Pamiętamy,	że	
nakazał	uczniom,	by	nie	opuszczali	miasta,	ale	oczekiwali	na	
dar	z	nieba.	Mówił:	„Pożyteczne	jest	dla	was	moje	odejście.	
Bo	jeżeli	nie	odejdę,	Pocieszyciel	nie	przyjdzie	do	was.	A	jeżeli	
odejdę,	poślę	Go	do	was”	(J	16,7).	Tak	też	się	stało.	Dzisiejsze	
czytanie	przypomniało	nam	to	pierwsze	wielkie	Zesłanie	Ducha	
Świętego	na	Apostołów.

Apostołowie	otrzymali	te	same	dary,	które	za	chwilę	i	wy	
otrzymacie.	Przypomnijmy	sobie,	jakie	to	są	dary.	Dar	mądro-
ści,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	dar	
pobożności	 i	 dar	bojaźni	Bożej.	Wszystkie	 te	dary	 spoczęły	
na	Apostołach;	stali	się	mądrzejsi,	bardziej	rozumni,	potrafili	
przyjmować	rady	od	dobrych	doradców	i	 sami	 ich	udzielać,	
a	przede	wszystkim	stali	się	mężni.	Zniknął	strach,	który	pojawił	
się	w	Wielkim	Tygodniu,	a	nawet	towarzyszył	im	jeszcze	po	
Zmartwychwstaniu.	Dotąd	nie	byli	pewni,	bali	się,	zamykali	
się,	 żeby	 ich	Żydzi	nie	wyłapali	 i	 też	nie	ukrzyżowali.	Gdy	
zstąpił	na	nich	Duch	Święty,	wszystko	stało	się	jasne:	i	nauka	
Jezusa,	którą	Pan	Jezus	zostawił,	i	cuda,	które	czynił.	Wszyst-
kie	przeżycia	związane	z	Panem	Jezusem	nabrały	sensu:	Jego	
męka,	Jego	pobyt	w	grobie	i	Zmartwychwstanie,	i	te	przepiękne	
spotkania	z	Nim	po	Zmartwychwstaniu.	To	wszystko	nabrało	
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nowego	wymiaru,	dlatego	Piotr	stanął	przed	ludźmi	i	wygłosił	
wspaniałe	 kazanie.	 Pod	 jego	wpływem	–	 jak	mówią	Dzieje	
Apostolskie	–	 trzy	 tysiące	słuchaczy	uwierzyło	w	Chrystusa	
i	przyjęło	chrzest	(por.	Dz	2,41).	Dzięki	Duchowi	Świętemu	
Kościół	rozpoczął	swoją	działalność	apostolską	i	misyjną.	

Droga	młodzieży,	 to	 pierwsze	Zesłanie	Ducha	Świętego	
było	zapowiedzią.	Nie	zostało	ono	dane	tylko	uczniom,	tylko	
jednemu	pokoleniu.	Apostołowie	 przekazywali	 tego	Ducha	
Świętego,	 udzielali	 chrztu	 i	 bierzmowania,	wkładali	 ręce,	
umacniali	Duchem	Świętym.	Dar	Ducha	Świętego	 jest	 dla	
wszystkich	pokoleń,	dla	całego	Kościoła	wszystkich	czasów,	
także	dla	 obecnego	pokolenia.	My,	 starsi,	 już	 otrzymaliśmy	
Ducha	Świętego	i	mamy	świadomość,	że	dary	Ducha	Świętego,	
które	nosimy	w	sobie	od	bierzmowania,	odnawiają	się	i	oży-
wają.	Kiedy?	Podczas	Mszy	Świętej,	gdy	sprawujemy	liturgię	
eucharystyczną,	kiedy	czytamy	Pismo	Święte	i	się	modlimy,	
dary	Ducha	Świętego	w	nas	się	aktywizują,	jakby	ożywają.	Są	
też	tacy	ludzie,	którzy	te	dary	Ducha	Świętego	przyjęli	i	zło-
żyli	je	jakby	do	zamrażarki	i	tam	są	one	uśpione.	Po	czym	to	
poznać?	Ludzie	ci	przestają	się	modlić,	nie	odnajdują	drogi	do	
kościoła	na	Mszę	Świętą,	nie	 interesuje	 ich	ani	Eucharystia,	
ani	życie	Kościoła.	To	znak,	że	bierzmowanie,	które	przyjęli,	
stało	się	bezowocne.	Dla	nas,	starszych,	nawet	dla	kapłanów,	
dzisiejsze	 bierzmowanie	 jest	 okazją,	 byśmy	 te	 dary	Ducha	
Świętego	jakoś	na	nowo	w	sobie	odkryli	i	uwierzyli	w	wielką	
moc	Ducha	Świętego.	

2. Kształtować życie w mądrości, która pochodzi 
od Ducha Świętego

Dla	was,	kochana	młodzieży,	to	jest	najważniejsze	wyda-
rzenie	religijne	waszej	młodości.	Następnym	równie	ważnym	
wydarzeniem	religijnym	w	waszym	życiu	będzie	już	sakrament	
małżeństwa,	ślub.	Na	to	jednak	trzeba	poczekać	jeszcze	parę	
lat,	a	dzisiaj	wasze	serca	i	wasze	umysły	zostaną	przyozdobione	
darami	Ducha	Świętego.	Po	ich	otrzymaniu	macie	stać	się	mą-
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drzejsi,	a	więc	zrozumieć,	po	co	żyjecie,	jaki	jest	cel	waszego	
życia,	dlaczego	macie	być	dobrymi,	dlaczego	warto	 słuchać	
Pana	Boga	i	zachowywać	przykazania.	Powinno	ugruntować	
się	w	was	przylgnięcie	do	nauki	Pana	Jezusa.	To	jest	mądrość.	
Póki	jesteśmy	przy	Chrystusie,	mamy	gwarancję,	że	jesteśmy	
mądrzy,	ponieważ	przy	Chrystusie,	przy	Jego	Ewangelii,	przy	
Piśmie	Świętym,	przy	Bożym	słowie	zawsze	jest	się	mądrym.

Dzisiejszy	świat	jest	nierozumny.	Jadąc	do	was,	czytałem	
artykuł	w	„Naszym	Dzienniku”	o	zapłodnieniu	in vitro.	Autor	
tego	artykułu,	profesor,	pisze,	że	in vitro nie	tylko	jest	zaka-
zane	i	negatywnie	oceniane	przez	etykę	chrześcijańską	i	przez	
Kościół,	ale	także	ze	względów	biologicznych	jest	bardzo	szko-
dliwe	dla	człowieka.	Zatem	nawet	ze	względów	naturalnych	
jest	to	metoda	nie	do	zaakceptowania.	Ludzie	dzisiaj	stają	się	
nierozumni,	aby	tylko	zarobić	pieniądze.	Firmy	farmaceutyczne	
lansują	środki	antykoncepcyjne,	zapłodnienie	in vitro,	aborcję,	
bo	to	przynosi	im	znaczne	korzyści	finansowe.	To	jest	bezro-
zumność,	brak	otwarcia	się	na	Ducha	Świętego,	który	daje	nam	
mądrość,	rozumność	i	obdarza	nas	radami.	

Na	pewno	słyszeliście	o	czymś	 takim,	co	nazywamy	na-
tchnieniem	Ducha	Świętego.	Duch	Święty,	działając,	daje	nam	
pozytywne	natchnienia;	czasem	nie	wiemy,	co	robić	i	wtedy	
przychodzi	nam	do	głowy	jakaś	dobra	myśl.	Pochodzi	ona	od	
Ducha	Świętego	i	jest	przeciwna	pokusie.	Zła	myśl,	zła	rada	–	
to	pokusa	diabelska,	za	którą	czasem	podążamy,	a	dobre	rady	
zawsze	pochodzą	od	Ducha	Świętego.	Czasem	Duch	Święty	
przemawia	przez	tatę,	przez	mamę,	przez	dobrą	koleżankę.	Ty	
chcesz	iść	na	dyskotekę,	a	koleżanka	mówi:	„Nie.	Pójdziemy	
do	kościoła”.	Jeśli	jej	posłuchasz,	to	poszłaś	za	natchnieniem	
Ducha	Świętego,	bo	to,	co	jest	dobre,	co	służy	Bożej	chwale,	
pochodzi	od	Ducha	Świętego.	

Dalej	mamy	także	bardzo	ważny	dar	męstwa.	Męstwo	jest	
nam	potrzebne,	żebyśmy	odważnie	zdążali	do	dobrego	celu	i	nie	
zrażali	się	przeciwnościami.	Czasem	coś	dobrego	zamierzysz,	
po	 spowiedzi	 zrobisz	 sobie	postanowienie,	 że	 to	 albo	 tamto	
będziesz	 czynić,	 np.	 będziesz	 pilny	w	 nauce,	 nie	 będziesz	
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przeklinał,	 do	kieliszka	 zaglądał,	 a	 potem	nie	ma	 siły,	 żeby	
wytrwać	–	brakuje	męstwa.	Kto	otwiera	się	na	Ducha	Święte-
go,	ten	otrzymuje	męstwo	i	poradzi	sobie	i	z	pokusą	szatańską,	
i	z	przeszkodami,	które	się	pojawią,	gdy	coś	dobrego	zechce	
osiągnąć.	Męstwo	jest	bardzo	potrzebne,	żeby	iść	do	celu	i	wo-
bec	dobra	mówić:	„Tak.	To	jest	dla	mnie”,	a	wobec	zła	mówić:	
„Nie.	To	nie	dla	mnie,	to	nie	służy	mojemu	dobru,	dlatego	tego	
nie	wybieram”.	To	jest	mężna	postawa.

Pobożność	–	to	też	piękny	dar	i	umiejętność.	Nie	powin-
niśmy	wstydzić	 się	 bycia	 pobożnymi	 i	 świętymi.	 Świętość	
i	pobożność	to	normalność,	a	laickość	jest	nieprawidłowością.	
Czasami	wydaje	się	nam,	że	świętość	to	jest	jakaś	nadzwyczaj-
ność,	a	tymczasem	dla	człowieka	to	jest	coś	normalnego,	by	żyć	
w	zgodzie	z	rozumem,	z	naturą.	Natura	też	pochodzi	od	Boga.	To	
Pan	Bóg	jest	autorem	naszej	natury,	naszej	rozumności.	Dzisiaj	
w	świecie	trzeba	bronić	nie	tylko	wiary,	ale	także	rozumu.	Co	
słyszymy	w	mediach,	w	telewizji?	Żeby	umieć	oglądać	progra-
my	telewizyjne,	żeby	umieć	posługiwać	się	komputerem	(a	nie	
mówię	tu	o	umiejętnościach	technicznych),	żeby	wiedzieć,	cze-
go	szukać,	trzeba	mieć	światło	Ducha	Świętego	i	mądrość,	które	
pomagają	wybierać	to,	co	służy	dobremu.	Zauważcie,	ilu	ludzi	
staje	się	gorszymi	z	powodu	korzystania	z	mediów,	z	Internetu,	
słuchania	jakichś	prowodyrów	telewizyjnych,	którzy	bałamucą,	
sieją	fałsz	i	karmią	kłamstwem.	Ludzie,	a	zwłaszcza	młodzież,	
niekiedy	to	kłamstwo	bezrefleksyjnie	przyjmują.	Gdy	wizytuję	
parafie,	czasami	podejmuję	rozmowy	z	młodzieżą	i	dostrzegam,	
że	jest	wychowana	tylko	na	TVN-ie	i	Polsacie.	Z	drugiej	strony	
organizowane	marsze	i	ponad	dwa	miliony	podpisów	w	obronie	
Telewizji	Trwam	świadczą,	że	Naród	jeszcze	zachowuje	jakąś	
równowagę	 intelektualną	 i	wie,	o	co	chodzi	w	życiu.	Droga	
młodzieży,	Duch	Święty	 jest	 nam	potrzebny,	 żebyśmy	byli	
mądrzy	i	życia	nie	przegrali.
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3. Dojrzałość wyrażona w służbie bliźniemu

Na	koniec	 naszej	 refleksji	 nawiążemy	do	 słów	Pana	 Je-
zusa	z	dzisiejszej	Ewangelii.	Pan	Jezus	szedł	do	Jerozolimy,	
gdzie	miał	być	wydany	w	ręce	grzeszników,	osądzony,	zabity	
i	 złożony	do	grobu.	Wiedział	 jednak,	 że	 zmartwychwstanie.	
Uczniowie,	 którzy	byli	 przy	Nim,	 a	mowa	 jest	 tu	 o	 synach	
Zebedeusza	 –	 Jakubie	 i	 Janie,	 pomyśleli	 sobie,	 co	mogliby	
otrzymać	od	Pana	Jezusa.	Powiedzieli	to	otwarcie:	„Daj	nam,	
żebyśmy	w	Twojej	chwale	siedzieli	jeden	po	prawej,	drugi	po	
lewej	Twej	stronie”	(Mk	10,37).	Pan	Jezus	skarcił	 ich	za	to:	
„Nie	wiecie,	o	co	prosicie”	(Mk	10,38),	a	po	chwili	powiedział:	
„kto	by	między	wami	chciał	się	stać	wielkim,	niech	będzie	sługą	
waszym.	A	kto	by	chciał	być	pierwszym	między	wami,	niech	
będzie	niewolnikiem	wszystkich	(Mk	10,43-44),	na	wzór	Syna	
Człowieczego,	który	„nie	przyszedł,	aby	Mu	służono,	lecz	żeby	
służyć	i	dać	swoje	życie	na	okup	za	wielu”	(Mt	10,45).

Droga	młodzieży,	 otrzymujecie	 dzisiaj	Ducha	Świętego	
nie	tylko	po	to,	by	lepiej	się	modlić,	głębiej	wierzyć,	goręcej	
kochać	Pana	 Jezusa	 i	mieć	przekonanie,	 że	On	 jest	 dla	was	
najważniejszy.	Otrzymujecie	Go	także	po	to,	by	żyć	nauką	Pana	
Jezusa	i	świadczyć	o	Nim	przez	stosowanie	Ewangelii	w	co-
dziennym	życiu.	To	stosowanie	Ewangelii	w	życiu	codziennym	
jest	służbą.	Nie	ma	tu	miejsca	na	postawę	roszczeniową:	bo	mi	
się	to	należy	od	mamy	czy	taty.	Nie	masz	pytać,	co	może	ci	dać	
szkoła	czy	ciocia.	Pytaj	raczej,	co	ty	możesz	dać	cioci,	szkole	
czy	rodzicom.	Postawa	dawania,	postawa	służebna	pochodzi	
od	Ducha	Świętego	i	niesie	uzdrowienie.

Droga	młodzieży,	tak	mniej	więcej	wygląda	działanie	darów	
Ducha	Świętego,	dlatego	przyjmijcie	je	z	wielką	wiarą	i	poboż-
nością.	Pamiętajcie,	że	od	dzisiaj	będziecie	mieć	szczególne	
prawo	 do	 tych	wszystkich	 darów.	Trzeba	 się	modlić,	 żeby	
one	w	was	owocowały.	Bo	można	też	przyjąć	je	dzisiaj	i	–	jak	
powiedziałem	–	włożyć	do	zamrażarki;	wtedy	wasze	bierzmo-
wanie	nie	będzie	procentować	w	waszym	życiu.	Można	jednak	
wejść	w	klimat	przeobrażenia,	zyskać	energię	duchową,	która	
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przyniesie	zryw	duchowy	i	ożywi	wiarę	 i	wewnętrzne	życie	
duchowe,	modlitewne,	by	kwitło,	było	świeże,	wiosenne,	a	nie	
omdlałe,	zwiędłe.	Duch	Święty	to	jest	Boża	energia.	Niech	ona	
prowadzi	nas	w	przyszłość.	Amen.

Umiłowani w oczach Pana
Świdnica, 31 maja 2102 r.

Msza św. z okazji IX Diecezjalnego Dnia Niepełnosprawnych 
Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Maj – czas obfitujący w święta kościelne

Przeżywamy	oto	 IX	Diecezjalny	Dzień	Osób	Niepełno-
sprawnych.	Przypomnę,	że	w	poprzednich	latach	obchodziliśmy	
go	2	czerwca,	a	w	tym	roku	spotykamy	się	31	maja.	Dzisiaj	
kończy	się	maj,	miesiąc	maryjny,	pełen	życia	w	przyrodzie,	
pięknych	kwiatów,	świeżej	zieleni	i	śpiewających	ptaków,	które	
ładnie	nam	koncertują.	Kto	rano	wstaje,	może	posłuchać,	jak	
pięknie	w	maju	śpiewają	ptaki.	Bogaty	był	maj	w	przyrodzie,	ale	
bogaty	również	w	Kościele.	W	większości	parafii	odbyły	się	już	
uroczystości	pierwszokomunijne,	w	wielu	parafiach	mieliśmy	
sakrament	bierzmowania.	Biskupi	codziennie	wyjeżdżają	do	
parafii,	by	umacniać	młodzież	darami	Ducha	Świętego.	19	maja,	
w	 sobotę,	 były	 święcenia	 kapłańskie:	 czternastu	 diakonów	
zostało	wyświęconych	na	kapłanów.	A	dzisiaj	mamy	spotkanie	
z	niepełnosprawnymi,	z	ich	opiekunami	i	przyjaciółmi.

To	spotkanie	wypada	w	święto	Nawiedzenia	św.	Elżbiety	
przez	Matkę	Najświętszą,	 które	 obchodzimy	między	Zwia-
stowaniem	a	Narodzinami	św.	Jana	Chrzciciela.	Przypomnę,	
że	Zwiastowanie	obchodzimy	25	marca,	a	narodziny	św.	Jana	
Chrzciciela	24	czerwca.	Nawiedzenie	św.	Elżbiety	przez	Matkę	
Najświętszą	wspominamy	w	Polsce	31	maja.	Jak	przypomniała	
nam	Ewangelia,	„Maryja	[…]	poszła	z	pośpiechem”	(Łk	1,39)	
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do	swojej	krewnej	Elżbiety,	by	się	z	nią	spotkać	i	zanieść	jej	
wiadomość,	że	została	wybrana	na	Matkę	Syna	Bożego.	Gdy	
Maryja	 przybyła	 na	miejsce,	Duch	Święty	 napełnił	Elżbietę	
i	św.	Jan	został	uświęcony	obecnością	Syna	Bożego.	Oto	spo-
tkały	się	dwie	niewiasty	w	stanie	błogosławionym:	św.	Elżbieta	
miała	pod	sercem	św.	Jana	Chrzciciela,	poprzednika	Pańskiego,	
a	Maryja	–	samego	Zbawiciela.	Piękne	spotkanie	w	Ain	Karem.	
Gdy	pielgrzymujemy	do	Ziemi	Świętej,	to	zawsze	w	programie	
zwiedzania	miejsc	uświęconych	przez	Pana	Jezusa	jest	także	
Ain	Karem.	

2. Pełne łaskawości spojrzenie Pana

Kochana	młodzieży,	 kochane	 dzieci,	 zauważmy,	 że	 gdy	
Maryja	 przybyła	 do	Elżbiety,	wypowiedziała	 tę	 piękną	mo-
dlitwę,	którą	dzisiaj	Kościół	powtarza	każdego	dnia.	Ma	ona	
łacińską	nazwę	Magnificat,	po	polsku:	Uwielbiaj, duszo moja, 
chwałę Pana swego.	W	tej	modlitwie	Maryja	wyraziła	wielką	
wdzięczność	Bogu	za	to,	że	wejrzał	na	Nią,	że	Ją	wybrał	na	
Matkę	Syna	Bożego.	Jest	w	tej	modlitwie	powiedziane:	„Bo	
wejrzał	na	uniżenie	Służebnicy	swojej”	(Łk	1,48)	–	Pan	Bóg	
wejrzał	łaskawym	okiem	na	Matkę	Bożą.

Pan	Bóg	łaskawie	spogląda	także	na	nas.	Na	każdego	czło-
wieka	Pan	Bóg	patrzy	łaskawie,	z	miłością,	tak	jak	tylko	On	
potrafi.	Zawsze	z	miłością.	Nawet	gdy	nas	upomina,	czyni	to	
z	wielką	miłością.	Spojrzenie	Pana	Boga	na	każdego	człowieka	
jest	zawsze	spojrzeniem	miłującym.	Chciałbym	przypomnieć	
osobom	niepełnosprawnym,	by	się	nie	martwiły,	że	może	nie	są	
tak	ruchliwe	jak	inne	dzieci	czy	młodzież,	i	pamiętały,	że	Bóg	
spogląda	na	was,	kochane	dzieci,	na	was,	kochana	młodzieży,	
z	wielką	miłością.	Dla	Pana	Boga	nie	ma	różnicy,	czy	ktoś	jest	
chory	czy	zdrowy,	młody	czy	starszy,	dobry	czy	grzeszny.	Na	
każdego	 człowieka	Pan	Bóg	 spogląda	 okiem	miłosiernym,	
okiem	miłości.	Ludzie	 nie	 zawsze	nas	 zauważą,	 nie	 zawsze	
pochwalą,	nie	zawsze	wyrażą	uznanie,	ale	w	oczach	Pana	Boga	
zawsze	jesteśmy	ważni	i	to	Boże	spojrzenie	na	każdego	z	nas	
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zawsze	 jest	miłujące.	Chcemy	 to	 dzisiaj	 przypomnieć,	 gdy	
słuchamy	modlitwy	Matki	Bożej	wypowiedzianej	u	Elżbiety:	
„Bo	wejrzał	na	uniżenie	Służebnicy	swojej”	(Łk	1,48).

3. Miłować to znaczy służyć

Kochane	dzieci,	kochana	młodzieży,	w	pierwszym	czytaniu,	
w	Liście	św.	Pawła	do	Rzymian,	usłyszeliśmy	zachętę	do	miło-
ści:	„Miłość	niech	będzie	bez	obłudy.	Miejcie	wstręt	do	złego,	
podążajcie	za	dobrem.	W	miłości	braterskiej	nawzajem	bądźcie	
życzliwi.	W	okazywaniu	 czci	 jedni	 drugich	wyprzedzajcie”	
(Rz	12,9-10).	To	bardzo	ważne	pouczenie,	byśmy	w	miłości	
potrafili	drugich	wyprzedzać,	byśmy	nigdy	naszego	miłowania,	
naszej	 życzliwości	 nie	 przekładali	 na	 jutro.	 Jak	 najszybciej	
trzeba	czynić	to,	co	dobre.	Miłość	jest	postawą	bardzo	warto-
ściową,	dlatego	zawsze	powinna	wypełniać	nasze	serca.	Skoro	
Pan	Bóg	zawsze	nas	kocha	i	zawsze	spogląda	na	nas	miłosiernie,	
to	również	i	my	zawsze	powinniśmy	miłować.

Znacie	może	 księdza	 poetę	 Jana	Twardowskiego,	 który	
w	jednym	ze	swoich	wierszy	zapisał	często	powtarzane	dzisiaj	
słowa:	 „Spieszmy	 się	 kochać	 ludzi	 /	 tak	 szybko	odchodzą”.	
W	miłości	potrzebny	jest	taki	pośpiech.	„Jutro”	może	oznaczać	
„nigdy”.	To,	co	dobre,	 trzeba	czynić	dzisiaj,	 jak	najszybciej.	
„Spieszmy	się	kochać	ludzi	/	tak	szybko	odchodzą”	–	to	przy-
pomnienie	nie	tylko	dla	opiekunów	osób	niepełnosprawnych,	
ale	 także	 i	dla	was,	kochane	dzieci,	kochana	młodzieży.	Wy	
także	macie	miłować,	a	nie	 tylko	oczekiwać	gestów	miłości	
od	waszych	opiekunów	i	przyjaciół.	Darzcie	miłością	waszych	
najbliższych	i	tych,	którzy	was	uczą	i	wychowują.	Mimo	swej	
niepełnosprawności	 kochajcie	 innych	 i	 uśmiechajcie	 się,	 bo	
miłować	i	być	dobrym	można	zawsze	–	i	wtedy	gdy	jest	się	
zdrowym,	i	wówczas	gdy	jest	się	chorym,	gdy	pada	deszcz	i	gdy	
świeci	 słońce.	Każdy	 czas	 jest	 stosowny,	 żeby	być	dobrym,	
życzliwym	i	wyprzedzać	drugich	w	miłowaniu.	

Prośmy	Matkę	Najświętszą,	by	nasze	życie	było	wypełnio-
ne	miłością,	a	nasze	spojrzenie	na	innych	ludzi	było	zawsze	
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życzliwe,	podobne	do	spojrzenia	Pana	Boga	na	każdą	i	każdego	
z	nas.	Patrzmy	na	każdego	człowieka	z	miłością	i	serdecznością	
i	wyprzedzajmy	innych	w	miłości.	Amen.

Duch Święty skuteczny w każdym czasie
Bolków, 31 maja 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jadwigi

1. Duch Święty a Maryja

Przy	 okazji	 udzielania	 sakramentu	 bierzmowania	mamy	
sposobność	przypomnieć	sobie	o	roli	Ducha	Świętego	w	dzie-
jach	zbawienia	i	w	naszym	osobistym	życiu.	Duch	Święty	jest	
duszą	Kościoła	i	jak	wyznajemy	w	Credo:	„On	mówił	przez	
proroków”.	Od	samego	początku	był	duchem	działającym,	który	
wzmacniał	człowieka.	Działanie	Ducha	Świętego	szczególnie	
ujawniło	się	w	życiu	Chrystusa.	Chrystus	Pan	został	poczęty	
z	Ducha	Świętego.	W	modlitwie	Anioł	Pański	mówimy:	„Anioł	
Pański	zwiastował	Pannie	Maryi	i	poczęła	z	Ducha	Świętego”.	
Pan	Jezus	nie	zaistniał	w	łonie	Maryi	za	sprawą	mężczyzny,	ale	
został	poczęty	z	Ducha	Świętego.	Dzisiejsza	Ewangelia	ukazuje	
nam	to	wydarzenie,	kiedy	Maryja	po	Zwiastowaniu	wybrała	się	
w	odwiedziny	do	swojej	krewnej	Elżbiety.	Chciała	podzielić	się	
z	nią	tą	wielką	radością,	że	została	wybrana	na	Matkę	Mesjasza,	
ale	także	pomóc	jej,	ponieważ	w	czasie	Zwiastowania	dowie-
działa	się	od	anioła,	że	Jej	krewna	także	poczęła	syna.	Elżbieta,	
która	 była	 już	w	 sędziwym	wieku,	 poczęła	 syna,	 ponieważ	
dla	Pana	Boga	nie	ma	rzeczy	niemożliwych,	i	urodziła	Jana,	
który	stał	się	poprzednikiem	Pańskim.	Dzisiejsza	Ewangelia	
przypomina	nam,	że	kiedy	Maryja	przybyła	do	swej	krewnej,	
poruszyło	 się	 dzieciątko	w	 jej	 łonie	 i	Duch	Święty	 napełnił	
Elżbietę.	Dzięki	Duchowi	Świętemu	Elżbieta	podjęła	rozmowę	
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z	Maryją	i	pochwaliła	Jej	wiarę	i	zawierzenie	Bogu:	„Błogosła-
wiona	jesteś,	któraś	uwierzyła,	że	spełnią	się	słowa	powiedziane	
Ci	od	Pana”	(Łk	1,45).	A	Maryja,	także	wypełniona	Duchem	
Świętym,	wypowiedziała	modlitwę:	„Wielbi	dusza	moja	Pana	
i	raduje	się	duch	mój	w	Bogu,	moim	Zbawcy”	(Łk	1,46-47).	
W	dalszych	 słowach	 tej	modlitwy	Maryja	wyznała,	 że	Bóg	
uczynił	Jej	wielkie	rzeczy	i	spojrzał	na	Jej	uniżenie.	Maryja	
została	wywyższona,	bo	była	pokorna.	

2. Duch Święty przynosi duchową siłę i radość

Widzimy	zatem,	 jak	Duch	Święty	działał	w	 życiu	Matki	
Bożej	 i	 św.	Elżbiety.	W	drugim	czytaniu	była	mowa	o	 tym,	
jak	 ten	Duch	Święty	zadziałał	w	Apostołach,	gdy	został	 ze-
słany	pięćdziesiątego	dnia	po	Zmartwychwstaniu.	Pan	Jezus	
zapowiedział	Zesłanie	Ducha	Świętego	 i	 nakazał	 uczniom,	
by	nie	opuszczali	Jerozolimy,	lecz	oczekiwali	na	dar	z	nieba.	
Duch	Święty	zstąpił	na	Apostołów	w	postaci	ognistych	języ-
ków	i	przemienił	 ich	w	nowych	ludzi.	Dał	 im	moc,	zgodnie	
z	zapowiedzią	Pana	Jezusa:	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	
otrzymacie	Jego	moc	i	będziecie	moimi	świadkami”	(Dz	1,8).	
Te	same	słowa	Pan	Jezus	kieruje	do	bierzmowanych.	Aby	moc	
otrzymało	nasze	ciało,	musimy	się	odżywiać.	Człowiek	jednak	
nie	jest	samym	ciałem.	Ma	w	sobie	ducha,	dzięki	któremu	ro-
zumie,	wie	i	wierzy.	To	nie	nasze	ciało	wierzy,	ale	nasz	duch,	
dlatego	mówimy:	„ja	wierzę”,	„ja	kocham”,	„ja	mam	nadzieję”,	
„ja	jestem	wolny”,	„ja	chcę	tego”.	To	mówi	duch,	który	prze-
nika	nasze	ciało,	będące	podstawą	naszego	życia.	Gdy	gaśnie	
nasze	życie	biologiczne,	następuje	rozłączenie	ducha	i	ciała.	
Nazywamy	to	śmiercią.	Tak	zatem	jak	pokarm	wzmacnia	siły	
fizyczne	człowieka,	tak	naszego	ducha	wzmacnia	Duch	Święty.	
On	daje	nam	pokarm,	żebyśmy	potrafili	wierzyć,	modlić	się,	
miłować,	przebaczać,	być	cierpliwymi	i	prawdomównymi.	Aby	
takim	być,	trzeba	przyjmować	pokarm	od	Ducha	Świętego.	

Pokarmem	Ducha	Świętego	są	Jego	dary:	mądrość,	rozum,	
rada,	męstwo,	pobożność,	umiejętność	i	bojaźń	Boża.	Te	właśnie	



dary	wzmacniają	naszego	ducha	w	zakresie	rozumu	i	woli.	Dzię-
ki	pomocy	Ducha	Świętego	możemy	myśleć,	zdobywać	wiedzę,	
lepiej	się	nam	pracuje,	bo	mamy	zapał,	by	innym	pomagać,	by	
się	modlić	i	chodzić	do	kościoła.	Czasem	nam	się	po	prostu	nie	
chce,	ale	kiedy	wspomaga	nas	Duch	Święty,	możemy	pokonać	
niechęć.	Człowiek	ma	czasem	problemy	duchowe	z	modlitwą,	
spowiedzią,	z	regularnym	uczestniczeniem	we	Mszy	Świętej,	
ale	gdy	żyje	w	przyjaźni	 z	Duchem	Świętym,	 to	ma	wielką	
szansę,	by	to	zmieniło	się	na	lepsze.	Trzeba	uwierzyć	w	moc	
Ducha	Świętego,	którą	dzisiaj	otrzymujecie	i	która	będzie	do	
waszej	dyspozycji	już	na	całe	życie.	Powtórzmy	słowa	Pana	
Jezusa:	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	
i	będziecie	moimi	świadkami”	(Dz	1,8).	Będziemy	się	modlić,	
abyście	tę	moc	przyjęli	i	w	nią	uwierzyli,	aby	bierzmowanie	
zapoczątkowało	wiosnę	w	waszym	duchowym	życiu.	
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Maryjo z piotrkowskiej Kany, 
wstawiaj się za nami

Piotrków Trybunalski, 1 czerwca 2012 r.
Msza św. odpustowa – święto Matki Bożej Piotrkowskiej  

Klasztor Ojców Bernardynów 

1. Maryja Matką, która zawsze jest z nami

Gdy	obchodzimy	jakąś	uroczystość	maryjną,	zwykle	czyta-
my	jeden	z	trzech	najbardziej	znanych	fragmentów	Ewangelii:	
z	zapisu	św.	Łukasza	Ewangelię	o	Zwiastowaniu	Pańskim	albo	
Ewangelię	z	zapisu	św.	Jana	o	weselu	w	Kanie	Galilejskiej	lub	
też	Ewangelię	z	zapisu	św.	Jana	mówiącą	nam	o	śmierci	Pana	
Jezusa	i	o	przekazaniu	nam	Maryi,	by	stała	się	naszą	Matką,	
która	nigdy	się	nie	starzeje	i	nigdy	nie	umiera.	

Siostry	i	bracia,	tutaj,	w	sanktuarium	Ojców	Bernardynów	
w	Piotrkowie	czcicie	Matkę	Bożą	Piotrkowską,	która	nosi	tytuł	
Matki	Bożej	Pocieszenia.	W	związku	z	tym	została	wybrana	
Ewangelia	o	weselu	w	Kanie	Galilejskiej,	gdyż	ona	pokazuje	
nam	Maryję	pomagającą	ludziom.	To	Ona	pierwsza	zauważyła	
brak	na	weselu	i	przyszła	z	pomocą.	Oczywiście,	swoją	proś-
bę	skierowała	do	Syna,	który	wszystko	może	uczynić,	nawet	
z	 rzeczy	niemożliwych	może	uczynić	 rzeczy	możliwe.	Było	
to	pierwsze	wyraźne	pośrednictwo	Maryi	w	obdarzaniu	ludzi	
potrzebujących	tym,	czego	im	brakuje.

Moi	drodzy,	to	była	zapowiedź	funkcji	Maryi	w	Kościele.	
Pan	Jezus	chciał,	żeby	niebieskie	dary,	także	dary	pochodzące	
od	Niego,	trafiały	do	ludzi	poprzez	Jego	Matkę.	Pod	krzyżem	
podarował	nam	tę	Matkę,	byśmy	zawsze	mieli	Ją	w	naszym	
życiu.	Nasze	kochane	matki	 ziemskie	 towarzyszą	nam	 jakiś	
czas	w	naszej	drodze	życiowej,	a	potem	przechodzą	do	wiecz-
ności.	Matka	Jezusa,	Matka	Kościoła,	nasza	wspólna	Matka	
zostaje	i	nam	towarzyszy	przez	całą	drogę	ziemskiego	życia.	Tę	
Matkę	Jezusową	Kościół	przyjął	z	wielką	radością	i	bardzo	Ją	
pokochał.	Cieszy	się	Jej	obecnością	i	tym,	że	wędruje	z	każdym	
pokoleniem	uczniów	Pańskich.	
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2. Maryja stale wstawia się za nami – jak w Kanie

Maryja	 jako	Matka	Kościoła	 daje	 nam	znaki,	 że	 jest,	 że	
pamięta	o	nas,	że	nie	jesteśmy	Jej	obojętni,	że	nas	miłuje.	Te	
znaki	pojawiły	się	szczególnie	w	czasach	nowożytnych	i	współ-
czesnych.	Przypomnijmy,	że	w	wielu	miejscach	świata	Maryja	
ukazała	 się	 ludziom.	Zwykle	wybierała	 na	 spotkania	 dzieci.	
Nawet	nie	biskupów,	nie	papieży,	nie	filozofów	czy	polityków,	
ale	niewinne	dzieci.	W	połowie	XIX	w.	objawiła	się	w	Lourdes	
Bernadecie	Soubirou.	W	1917	r.	nastąpiło	objawienie	w	Fati-
mie	w	Portugalii.	Hiacynta,	Franciszek	i	Łucja	–	trójka	dzieci	
w	wieku	około	dziesięciu	lat	–	takich	rozmówców	wybrała	sobie	
Maryja.	Za	 kilka	 lat	 będziemy	obchodzić	 stulecie	 objawień	
Matki	Bożej	w	Fatimie.	W	niektórych	parafiach	od	13	maja	do	
13	października	każdego	trzynastego	dnia	miesiąca	odprawiane	
są	nabożeństwa	i	procesje	fatimskie.	Matka	Boża	przekazała	
dzieciom	wielkie	orędzie:	„Odmawiajcie	Różaniec,	módlcie	się	
i	czyńcie	pokutę”.	Świat	można	zmienić	na	lepszy	i	uratować	
przed	złem,	przed	tragedią,	przez	modlitwę	i	przez	pokutę.	To	
orędzie	fatimskie	jest	ważne	i	trzeba	je	sobie	przypominać.

Możemy	wspomnieć	też	Medjugorie,	gdzie	są	organizowane	
pielgrzymki,	 choć	Kościół	 oficjalnie	 jeszcze	 nie	 zatwierdził	
tych	objawień.	Moi	drodzy,	na	polskiej	ziemi	jest	wiele	sanktu-
ariów	maryjnych.	W	wielu	sanktuariach	polskich	i	światowych	
znajdujemy	tabliczki	z	wyrazami	wdzięczności	Matce	Bożej	
za	otrzymane	łaski,	zapisane	w	różnych	językach.	Europejskie	
sanktuaria	maryjne	są	wypełnione	wotami.	To	są	oznaki	ludz-
kiej	wdzięczności	za	to,	że	Maryja	pomaga	i	tak	jak	w	Kanie	
Galilejskiej	wstawia	się	za	nami	u	swojego	Syna.	Również	tutaj,	
w	Piotrkowie,	mieszkańcy	tego	miasta	od	czterystu	prawie	lat	
z	nadzieją	wpatrują	się	w	oblicze	Matki	Bożej	Piotrkowskiej,	
Matki	Bożej	Pocieszenia.	Przez	tyle	wieków	przychodzili	tutaj	
wierni	uczniowie	Pańscy,	by	doznawać	pociechy	i	Maryi	przed-
kładać	różne	sprawy	swojego	życia.	Cieszymy	się,	że	ten	kult	
Matki	Bożej	Piotrkowskiej	w	ostatnich	latach	się	pogłębił.	Jako	
mieszkańcy	Piotrkowa	ofiarowaliście	Maryi	złotą	różę,	która	
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jest	 świadectwem	waszej	wdzięczności	 i	waszej	miłości	 do	
wspólnej	Matki.	Ksiądz	Arcybiskup	ustanowił	1	czerwca	dniem	
święta	Matki	Bożej	Piotrkowskiej,	a	dziewięć	lat	temu,	1	czerw-
ca	2003	r.,	miała	miejsce	koronacja	tego	obrazu	Matki	Bożej.	
Trzeba	was	pochwalić	i	wyrazić	uznanie,	że	przychodzicie	do	
swojej	Matki,	chcecie,	by	była	obecna	w	waszym	życiu,	i	każ-
dego	roku	gromadnie	przybywacie	tutaj	tak	oficjalnie,	a	wielu	
przybywa	w	ciągu	roku,	może	w	każdą	niedzielę,	co	jakiś	czas,	
aby	dostąpić	pocieszenia	w	trudach	życia.	Wszyscy	bowiem	
niesiemy	krzyże.	 „Nie	ma	kącika	 bez	 krzyżyka”	–	wszyscy	
jesteśmy	dotknięci	przez	jakieś	zmartwienia,	duchowe	niepo-
wodzenia,	takie	czy	inne,	związane	z	naszą	ograniczonością,	
także	z	naszą	 ludzką	słabością.	Do	Maryi	przynosimy	 także	
nasze	potrzeby	doczesne,	przede	wszystkim	troskę	o	zdrowie,	
którego	nam	ciągle	brakuje,	a	chcemy	jeszcze	pożyć.	Ksiądz	
kardynał	Henryk	Gulbinowicz	mawia	często,	że	do	nieba	nie	
trzeba	się	śpieszyć,	bo	ono	i	tak	nas	nie	minie.	Trzeba	tu,	na	zie-
mi,	jak	najdłużej	pożyć,	dlatego	jest	potrzebna	także	modlitwa	
o	łaskę	zdrowia.	Zdrowie	nie	jest	najważniejsze	ze	wszystkich	
darów,	dary	duchowe	są	ważniejsze,	ale	z	darów	doczesnych	
jest	bardzo	ważne,	dlatego	Matka	Boża	z	pewnością	 się	nie	
obraża,	gdy	Ją	prosimy	także	o	łaskę	zdrowia.

3. Rodzina wspólnotą podstawową

Siostry	 i	 bracia,	 niech	 trwa	nasza	więź	 z	Maryją	 i	 niech	
będzie	odnawiana	świadomość,	że	Ona	nam	pomaga.	Jest	tyle	
znaków	tej	pomocy,	tyle	znaków	ludzkiej	wdzięczności.	Moi	
drodzy,	do	tego	wątku	chciałbym	dodać	jeszcze	jeden,	zwią-
zany	z	trwającym	w	Mediolanie	siódmym	spotkaniem	rodzin	
z	całego	świata.	Można	go	także	powiązać	z	dzisiejszą	Ewan-
gelią.	Matka	Boża	jest	na	weselu	u	małżonków,	którzy	swoje	
małżeństwo	z	pewnością	przekształcili	potem	w	rodzinę.	Jest	tu	
także	Pan	Jezus.	To	zaskakujące,	że	pierwszy	cud	Jezusa	został	
dokonany	w	rodzinie,	wśród	rodzin,	na	weselu.	Odczytujemy	
to	 jako	 dowartościowanie	 rodziny.	Rodzina	 jest	 szczególną	
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wspólnotą,	podstawową	komórką	społeczną	i	od	niej	zależy	tak	
wiele.	Mówimy	krótko:	taki	jest	naród,	jaka	jest	rodzina.	Jeśli	
rodzina	upada,	to	i	naród	upada,	upada	państwo.	Dlatego	trzeba	
odbudowywać	 ten	 fundament	 społeczny,	 jakim	 jest	 rodzina	
–	wspólnota	mężczyzny	i	niewiasty	obdarzana	potomstwem.	

Siostry	i	bracia,	błogosławiony	papież	Jan	Paweł	II	wiele	
mówił	nam	o	rodzinie	i	wskazywał,	przypominał,	że	odnowa	
Narodu,	 odnowa	Kościoła	musi	 iść	 przed	 odnowę	 rodziny.	
Przypomnijmy,	że	to	właśnie	on	przedłożył	naukę	o	małżeń-
stwie	i	o	rodzinie	w	katechezach,	które	prowadził	przez	pięć	
lat.	Myślę	tu	o	katechezach	środowych,	głoszonych	od	1984	
do	1989	r.	Jan	Paweł	II	rodzinie	poświęcił	w	tym	czasie	sto	
trzydzieści	katechez.	Mając	świadomość,	w	jakim	kryzysie	jest	
dzisiejsza	rodzina,	mając	świadomość	zagrożeń,	które	czyhają	
na	rodzinę,	mając	świadomość	szerzenia	się	cywilizacji	śmierci,	
Papież	przeciwstawił	jej	cywilizację	miłości	i	przypominał,	że	
rodzina	jest	miejscem,	gdzie	ma	się	objawiać	miłość	człowieka	
do	człowieka.	Miłość	Papież	rozumiał	 jako	dar,	dar	„ja”	dla	
„ty”,	bezinteresowny	dar	jednej	osoby	dla	drugiej	osoby.	Tak	
nas	uczył	i	przypominał	małżonkom,	że	w	ten	sposób	powinni	
postrzegać	miłość,	a	nie	traktować	ją	jako	uczucie	zredukowane	
do	doznań	erotycznych,	cielesnych.	Przecież	to	nie	palec	kocha	
czy	ucho,	lecz	duch	ludzki,	serce	ludzkie,	to	duch	ludzki	wie-
rzy,	to	duch	ludzki	ma	nadzieję,	to	duch	ludzki	otacza	drugie	
byty	osobowe	miłością	i	może	przyjąć	postawę	daru,	postawę	
służenia	drugiemu	człowiekowi	na	wzór	Chrystusa,	który	po-
wiedział,	że	Syn	Człowieczy	„nie	przyszedł,	aby	Mu	służono,	
lecz	aby	służyć	i	dać	swoje	życie	na	okup	za	wielu”	(Mt	20,28;	
por.	Mk	10,45).

Siostry	i	bracia,	mamy	świadomość	wielkiego	zagrożenia	
także	 naszej	 polskiej	 rodziny	 przez	 zarobkowe	wyjazdy	 za	
granicę.	Dawniej	była	emigracja	polityczna.	W	XIX	w.	była	
emigracja	po	powstaniach	i	wypędzenia	Polaków	za	karę	na	
Syberię,	w	czasie	drugiej	wojny	światowej	zsyłki	syberyjskie,	
ogromna	 tragedia	Narodu	 spowodowana	 przez	 sąsiadów	 ze	
Wschodu	i	z	Zachodu.	Dzisiaj	Polacy	sami	wyjeżdżają,	nikt	
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ich	 nie	wypędza.	Wyjeżdżają	 za	 pracą,	 za	 chlebem,	 jakby	
nie	było	przyszłości	w	domu	ojczystym,	w	domu	rodzinnym.	
W	tej	chwili	dwa	miliony	młodych	ludzi	jest	poza	granicami	
naszego	 kraju.	Zaraz	 po	 studiach,	 po	 zakończeniu	 edukacji	
wyjechali,	tam	płacą	podatki,	tam	są	ubezpieczeni.	Wszelkie	
profity	czerpią	z	nich	państwa,	w	których	przebywają,	a	nasza	
Ojczyzna	 staje	 się	 jakby	 sierotą.	Trzeba	 coś	 zrobić,	 żeby	 to	
się	zmieniło.	Zawsze	najważniejsza	jest	modlitwa	w	intencji	
odnowy	moralnej	naszego	Narodu,	która	idzie	przez	rodzinę.	
Jeszcze	raz	powtórzmy:	taki	naród,	jaka	rodzina.	Siłę	narodu	
mierzy	się	siłą	rodziny.

Gdy	pod	koniec	XVIII	w.	rodzina	przeżywała	głęboki	kryzys	
z	powodu	pijaństwa	i	hołdowania	złym	obyczajom,	Polska	znik-
nęła	z	map	Europy.	Na	szczęście	wiele	wartości	zostało	przecho-
wanych	właśnie	w	rodzinie,	dlatego	Polska	zmartwychwstała,	
odzyskała	niepodległość.	Właśnie	dzięki	rodzinie,	bo	rodzina	
się	obudziła	i	przechowywała	tradycje	religijne	i	patriotyczne.	
Nie	było	państwa,	ale	w	tym	doświadczonym	Narodzie,	który	
sąsiedzi	rozebrali	i	skuli	niewolą,	pozostała	rodzina,	która	pa-
trzyła	w	stronę	Jasnej	Góry.	Polacy	przyjeżdżali	ze	wszystkich	
zaborów	do	Matki,	Królowej	naszego	Narodu,	i	tam	czuli	się	
wolni,	co	przypomniał	nam	Jan	Paweł	II,	gdy	po	raz	pierwszy	
jako	papież	odwiedził	Jasną	Górę.	

4. Zadania rodziny

Siostry	i	bracia,	przypomnijmy	sobie	główne	zadania,	jakie	
pełni	rodzina.	Zadanie	pierwsze	to	zadanie	prokreacyjne.	Ro-
dzina	jest	miejscem,	gdzie	nowi	ludzie	przychodzą	na	świat.	
Świat	odmładza	się	przez	rodzinę.	Prokreacyjna	funkcja	rodziny	
jest	dzisiaj	zagrożona,	bo	wiele	poczętych	dzieci	się	nie	rodzi.	
Przerażające	są	liczby	opisujące,	ilu	dzieciom	nie	pozwolono	się	
urodzić.	Jan	Paweł	II	nieprzypadkowo	ustanowił	sanktuarium	
Miłosierdzia	Bożego	w	Krakowie-Łagiewnikach	 i	 pokazał	
światu	św.	Faustynę	 i	obraz	z	napisem:	„Jezu,	ufam	Tobie”.	
Musimy	prosić	o	miłosierdzie	Boże	dla	nas	i	całego	świata	–	
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świata,	który	się	zapomniał	i	staje	na	głowie,	zamiast	stać	na	
nogach.	Ten	świat	staje	się	dzisiaj	nierozumny;	to,	co	słyszy-
my	w	telewizji	komercyjnej	czy	publicznej	jest	czasem	wręcz	
absurdalne.	Gdy	oglądamy	wiadomości	w	telewizji	publicznej	
o	godzinie	19.30,	a	potem	o	godzinie	20.00	informacje	dnia	
w	Telewizji	Trwam,	możemy	odnieść	wrażenie,	że	mamy	dwie	
Polski.	Który	obraz	jest	prawdziwy?	–	pytamy.	Obydwa	praw-
dziwe	być	nie	mogą.	Jesteśmy	karmieni	kłamstwami	i	w	takiej	
aurze	lansuje	się	nieludzkie	hasła.	Jeśli	bowiem	ktoś	mówi,	że	
opowiada	się	za	in vitro,	bo	jest	za	życiem	–	i	mówi	to	głowa	
państwa	i	ludzie	z	trybuny	sejmowej,	przedstawiciele	Narodu	
–	mogłoby	to	oznaczać,	że	biskupi,	którzy	są	przeciw	in vitro,	
występują	przeciwko	życiu,	a	 to	byłaby	obraza	 i	nieprawda.	
Moi	 drodzy,	 hasła	 te	 lansują	 firmy	 farmaceutyczne,	 którzy	
zbijają	na	tym	wielki	kapitał.	Motorem	ich	działania	jest	zysk,	
dlatego	produkują	środki	antykoncepcyjne,	które	niszczą	ludzi,	
a	potem	tym	samym	ludziom,	którzy	nie	są	w	stanie	w	naturalny	
sposób	spłodzić	potomstwa,	proponują	zapłodnienie	na	szkle,	
pozaustrojowe.	A	to	jest	nowa	forma	aborcji,	w	wyniku	której	
ginie	wielu	ludzi.	

Siostry	i	bracia,	jeśli	to	mówimy,	to	po	to,	żeby	sobie	uświa-
domić,	jak	ważna	i	potrzebna	jest	modlitwa	–	modlitwa	o	miło-
sierdzie	Boże	 i	o	 to,	by	Naród	 to	zrozumiał	 i	 chronił	 życie,	
a	także	bronił	go,	gdy	trzeba.	Papież	kilkakrotnie	powiedział	na	
polskiej	ziemi:	„Naród,	który	niszczy	życie,	jest	narodem	bez	
przyszłości”.	Żaden	dziki	zwierz	nie	wydrapuje	sobie	płodu	ze	
swego	łona,	tylko	człowiek	jest	do	tego	zdolny,	bo	ma	rozum.	Nie-
stety,	czasem	używa	tego	rozumu	w	kierunku	zła,	a	nie	dobra.	
Koniecznie	musimy	troszczyć	się	o	ochronę	życia,	zwłaszcza	
tego	najbardziej	bezbronnego:	na	pierwszym	etapie,	płodowym,	
i	na	etapie	końcowym,	gdzie	zagraża	widmo	eutanazji.	

Moi	 drodzy,	 jeszcze	 krótko	 o	 drugiej	 funkcji	 rodziny,	
mianowicie	o	funkcji	wychowawczej.	Rodzina	jest	pierwszą	
szkołą	wychowania.	Nie	wolno	 o	 tym	 zapominać.	 Zanim	
Kościół	wspomoże	rodzinę	w	wychowaniu,	zanim	szkoła	też	
włączy	 się	w	wychowanie,	 narodzony	 człowiek	przechodzi	
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przez	rodzinę,	która	jest	pierwszą	szkołą	wychowania.	Co	jest	
potrzebne	do	dobrego	wychowania?	Odpowiednia	atmosfera	
miłości	do	dziecka	i	miłości	między	małżonkami.	Dzisiaj	miłość	
do	dziecka	jest	czasem	bałwochwalcza,	bo	polega	na	tym,	że	
zaspokaja	się	wszystkie	jego	zachcianki.	Ustawy,	które	przyjęto,	
są	jakieś	absurdalne.	Nie	wolno	dziecku	dać	klapsa,	bo	jest	to	
zagrożone	postawieniem	przed	sąd!	Do	czego	to	dochodzi?	Moi	
drodzy,	wychowujemy	przez	stawianie	wymagań,	a	nie	przez	
rozpieszczanie.	Wychowujemy,	stawiając	rozsądne	wymagania	
i	ucząc	dzieci	dawania,	a	nie	tylko	brania.	Dzieci	nie	powinny	
pytać,	co	otrzymają,	na	przykład	z	okazji	Pierwszej	Komunii	
Świętej,	lecz	powinny	zastanawiać	się,	co	same	mogłyby	dać	
innym.	Od	początku	trzeba	je	uczyć	takiej	postawy,	bo	jeśli	nie	
nauczą	się	tego	w	rodzinie,	to	potem,	wchodząc	w	dorosłe	życie,	
będą	kalekami.	W	życiu	bowiem	nie	wszystko	się	otrzymuje.	
Na	ogół	trzeba	samemu	dawać	i	się	starać.	Tak	też	powinno	
być	w	rodzinie.	

Niedawno	pewien	ksiądz	opowiadał	mi,	 jak	kiedyś	przed	
Bożym	Narodzeniem	 przyszedł	 do	 niego	 jakiś	mężczyzna	
i	 poprosił	 go,	 by	odwiedził	 z	 nim	 jego	 chorą	 żonę.	Było	 to	
w	Legnicy,	a	kobieta	od	kilku	miesięcy	leżała	obłożnie	chora	
we	Wrocławiu.	Ksiądz	się	zgodził	i	pojechali	do	szpitala.	Przed	
wejściem	do	budynku	mężczyzna	zaproponował:	„Proszę	księ-
dza,	najpierw	pójdziemy	do	kaplicy,	która	jest	tu,	na	parterze,	
a	dopiero	potem	wejdziemy	na	drugie	piętro	na	salę	chorych.	
Pójdziemy	do	kaplicy,	żeby	się	pomodlić	o	to,	byśmy	zastali	
żonę	w	dobrej	kondycji	psychicznej.	Przyjeżdżam	tu	codziennie	
po	pracy	i	zawsze	zaczynam	od	kaplicy”.	Oczywiście,	ksiądz	
przystał	na	propozycję.	Pomodlili	się	i	dopiero	wtedy	poszli	na	
salę,	gdzie	leżała	chora	kobieta.	Mężczyzna	podszedł	do	łóżka	
żony,	by	się	przywitać.	Z	wielką	czcią	wziął	w	swoje	ręce	jej	
zsiniałe	od	kroplówek	dłonie,	podniósł	 je	do	ust	 i	ucałował.	
Ksiądz	 zauważył	 ten	 gest.	Rozmowa	 trwała	 około	 godziny,	
a	 gdy	wyszli	 ze	 szpitala,	 ksiądz	 powiedział:	 „Proszę	 pana,	
dziękuję	za	 ten	piękny	 i	wzruszający	gest,	który	widziałem.	
Bardzo	dziękuję	panu	za	takie	świadectwo	miłości”.	Mężczyzna	
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odpowiedział:	 „Proszę	księdza,	 nie	 pierwszy	 raz	ktoś	mi	 za	
to	dziękuje”.	Okazało	się,	że	na	jednej	sali	z	jego	żoną	leżała	
pewna	kobieta,	która	również	zauważyła	ten	jego	gest	szacunku	
wobec	żony.	Wyszła	wtedy	za	nim	na	korytarz	i	powiedziała:	
„Dziękuję	za	to,	co	uczynił	pan	wobec	swojej	żony.	Ja	też	mam	
męża,	ale	takiego,	który	mnie	bije,	który	mi	dokucza	i	nigdy	nie	
wykonał	wobec	mnie	takiego	serdecznego	gestu”.

Siostry	i	bracia,	są	ludzie,	którzy	potrafią	miłować,	którzy	
potrafią	żyć	w	postawie	daru	dla	drugiego.	Jeśli	dziecko	ma	
takich	rodziców	–	takiego	ojca,	taką	mamę	–	to	jest	szansa,	że	
wyrośnie	na	porządnego	człowieka.	I	 jeśli	nawet	zagubi	się,	
gdy	dorośnie,	bo	wejdzie	w	jakieś	środowisko	antykościelne	
czy	antyrodzinne,	to	ma	do	czego	wrócić.	Przyjdzie	taka	chwila,	
że	zrozumie,	jak	trudno	wytrzymać	z	łobuzami,	i	wróci	do	tego	
wiana,	które	wyniosło	z	rodzinnego	domu.

W	rodzinie	ważny	jest	nie	tylko	klimat	miłości,	ale	też	kli-
mat	religijności.	Zadaniem	rodziców	jest	ukierunkować	dzieci	
na	Pana	Boga	i	 tu	decydujące	znaczenie	ma	przykład.	Same	
nakazy,	 bez	 przykładu	dawanego	przez	 rodziców,	 będą	 nie-
skuteczne.	Kiedyś	w	telewizji	pokazywano	nagranie	w	formie	
wywiadu	z	członkami	licznej	rodziny.	Spośród	dziewięciorga	
dzieci	wszystkie	się	wykształciły,	a	rodzice	już	pomarli.	Zapy-
tano	lekarza	wychowanego	w	tej	rodzinie,	co	wyniósł	z	domu	
rodzinnego,	co	najlepiej	zapamiętał.	Mężczyzna	bez	wahania	
odpowiedział:	„Do	dzisiaj	pamiętam	takie	zdarzenie,	które	jest	
drogowskazem	w	moim	życiu.	Pewnej	 nocy,	 około	 godziny	
drugiej,	 obudziłem	 się	 i	wyszedłem	do	 toalety.	Zobaczyłem	
klęczącego	przy	 łóżku	ojca.	Oświetlał	 go	księżyc,	więc	 do-
brze	widziałem:	modlił	się	na	różańcu.	Nic	nie	mówiłem,	ale	
po	śniadaniu	rano	zapytałem	mamę,	dlaczego	tato	modlił	się	
w	nocy.	Mama	odpowiedziała,	że	jako	małżonkowie	mają	taką	
jedną	noc	w	miesiącu,	kiedy	się	modlą	–	pół	nocy	modli	się	
ojciec,	pół	nocy	matka.	„Modlimy	się	w	intencji	naszych	dzieci,	
żebyście	wyszli	na	ludzi,	żebyście	byli	dobrzy,	religijni,	żeby	
wam	Pan	Bóg	błogosławił”	–	wyznała.	Minęło	wiele	lat,	a	ten	
lekarz,	starszy	już	człowiek,	wspominał	to,	co	było	najważniej-
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sze	w	domu	rodzinnym	i	jakie	wyniósł	z	niego	wiano.	Drodzy	
rodzice,	słowa	uczą,	przykład	pociąga.

Zakończenie

Kończąc	tę	refleksję,	którą	można	by	snuć	jeszcze	długo,	
popatrzmy	na	Matkę	Najświętszą,	waszą	Panią	Piotrkowską.	
Ona	czeka	na	was.	Dzisiaj	też	czekała	i	przyszliście.	To	bardzo	
dobrze,	że	tu	jesteście.	Popatrzcie	na	Nią.	W	kraju	jest	nielekko,	
panuje	zakłamanie,	bezrobocie,	co	innego	mówią	w	mediach,	
a	co	innego	widzimy.	Czy	jest	możliwy	ratunek,	czy	jest	możli-
we	wyjście	z	sytuacji?	Jest!	Dla	Boga	nie	ma	nic	niemożliwego.	
To	 samo	Maryja	 usłyszała	w	 czasie	Zwiastowania.	 Siostry	
i	bracia,	owszem,	ważne	są	marsze,	protesty	i	pisma	w	obronie	
Telewizji	Trwam.	Nadal	trzeba	je	wysyłać	i	domagać	się,	bo	
byłoby	źle,	gdyby	zamknięto	usta	Kościołowi.	Katolicy	mają	
prawo	dostępu	do	mediów,	żeby	mogli	się	wypowiadać	o	Bogu,	
a	nie	tylko	słuchać	jakichś	historii	nie	z	tej	ziemi.	Pamiętajmy	
jednak,	że	tym	wszystkim	naszym	działaniom	powinna	towa-
rzyszyć	modlitwa	w	intencji	Narodu,	rodzin	i	Ojczyzny,	która	
jest	także	naszą	matką.	Kościół	jest	naszą	matką	i	Ojczyzna	jest	
naszą	matką,	dlatego	gdy	spoglądamy	na	Maryję,	to	owszem,	
polecajmy	 Jej	 nasze	 potrzeby	 osobiste,	 rodzinne,	 ale	 także	
prośmy	o	pokój	w	domu	ojczystym,	o	jedność,	o	poprawę	sy-
tuacji	gospodarczej,	tak	by	znalazło	się	tu	miejsce	dla	wszyst-
kich	Polaków,	żeby	Kościół	mógł	być	dla	wszystkich	domem	
i	w	wolności	mógł	wypełniać	swoje	zadanie.	

Matko	Boża	 Piotrkowska,	 przyjmij	 nas	 dzisiaj	w	 piotr-
kowskiej	Kanie,	popatrz	w	nasze	życie.	Słyszymy	Twój	głos:	
„Zróbcie	wszystko,	 cokolwiek	wam	powie”	 (J	 2,5),	 dlatego	
pochylamy	się	ciągle	nad	Ewangelią	Twojego	Syna.	Chcemy	
robić	to,	co	Jezus	nam	mówi,	ale	nie	zawsze	nam	to	wychodzi.	
Ty,	Matko,	widzisz,	 czego	 nam	najbardziej	 potrzeba,	 jakie	
są	niedomagania	naszych	rodzin	 i	naszej	Ojczyzny.	Popatrz,	
Matko,	i	pociesz,	i	wspomóż.	Amen.
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Odwaga, wierność i przebiegłość 
w sprawach Bożych

Bardo, 2 czerwca 2012 r.
Pielgrzymka samorządowców 

Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary

1. Metoda ewangelizacyjna Jezusa

W	dzisiejszej	Ewangelii	widzimy	Jezusa	w	Jerozolimie.	Było	
to	najważniejsze	miasto,	które	 Jezus	nawiedzał	dość	 często.	
W	tym	mieście	nauczał	w	świątyni.	Tutaj	miał	zostać	pojmany	
i	powieszony	na	krzyżu.	W	tym	mieście	spoczywał	w	grobie,	
w	tym	mieście	zmartwychwstał	i	z	tego	miasta	odszedł	do	nieba.	
W	Jerozolimie	znajdowała	się	elita	narodu.	W	dzisiejszym	frag-
mencie	Ewangelii	widzimy	Chrystusa	w	dyskusji	z	kapłanami,	
uczonymi	w	Piśmie	i	starszymi.	Była	to	z	pewnością	inteligencja	
miasta,	 elita	 intelektualna	 odpowiedzialna	 za	 religijne	 życie	
mieszkańców	Jerozolimy	i	całego	narodu	izraelskiego.	Chrystus	
wiedział,	że	uczeni	i	faryzeusze	nie	szukają	rzetelnej	prawdy,	
lecz	 tylko	słownej	żonglerki	 i	 jałowej	dyskusji.	Nie	była	 im	
w	głowie	ewentualna	zmiana	poglądów	i	zmiana	postępowa-
nia,	ponieważ	pycha	i	pewność	siebie	zablokowały	całkowicie	
ich	umysły	i	serca.	Chrystus	zastosował	odpowiednią	metodę	
w	dyskusji	z	tymi	hipokrytami.	Na	agresywne	pytanie,	jakim	
prawem	porusza	się	w	świątyni	jak	suwerenny	jej	pan,	odpo-
wiedział	pytaniem,	co	sądzą	o	chrzcie	Janowym.	Najwygodniej	
było	 im	dać	wykrętną	odpowiedź:	 „Nie	wiemy”.	Lepiej	 nie	
wiedzieć,	nie	znać	prawdy,	aby	nie	trzeba	było	dostosować	do	
niej	swojego	życia.	

Kiedy	opowiadanie	ewangeliczne	uzupełnimy	przestrogami	
Judy	Apostoła,	które	tak	bardzo	kojarzą	się	nam	z	upomnieniami	
i	przestrogami	ostatnich	papieży,	utwierdzamy	się	w	przekona-
niu,	że	prawdziwa	uczoność	i	mądrość	to	nie	tylko	błyskotliwa	
finezja	intelektualna,	ale	konkretna	postawa	życiowa,	osadzona	
na	walorach	moralnych.	Święty	 Juda,	 brat	 Jakuba,	wystąpił	
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gwałtownie	przeciw	fałszywym	doktorom,	piętnując	ich	błędy	
doktrynalne	i	niemoralne	postępowanie.

Jest	to	przesłanie	i	dla	nas,	abyśmy	i	dzisiaj,	w	rozdysku-
towanych	czasach,	trzymali	się	tradycji,	tego,	czego	nauczali	
Apostołowie,	i	tego,	czego	naucza	ustami	biskupa	Rzymu	dzi-
siejszy	Kościół.	Mamy	dzisiaj	wielu	reformatorów	Kościoła.	
W	naszym	kraju	też	ich	spotykamy.	Mówią	oni,	że	papież	Jan	
Paweł	II	był	dobry,	prowadził	Kościół	we	właściwym	kierunku,	
ale	biskupi	i	księża	rzekomo	nie	poszli	za	nim	i	hamują	odno-
wę	Kościoła,	jego	otwarcie	się	na	świat	i	jego	wezwania.	Owi	
reformatorzy	są	bardzo	niebezpieczni	dla	Kościoła.	Musimy	
być	bardzo	rozważni	i	ostrożni.

2. Przesłanie do samorządowców

W	dzisiejszym	społeczeństwie	szczególną	misję	do	spełnie-
nia	mają	samorządowcy,	którzy	w	duchu	Ewangelii	powinni	
spełniać	swoje	powołanie,	jakim	zostali	obdarzeni	przez	Pana	
Boga	za	pośrednictwem	Narodu.	Jesteśmy	dzisiaj	w	specyficz-
nej	 sytuacji.	Spróbujmy	ocenić	 ją	przed	wizerunkiem	Matki	
Bożej	Bardzkiej.

Patrząc	na	lata	transformacji	ustrojowej	po	roku	1989,	chce-
my	zapytać:	Gdzie	są	polskie	fabryki,	polskie	huty,	kopalnie,	
stocznie,	koleje?	Gdzie	się	podziały	polskie	banki?	Co	się	dzieje	
z	 polskimi	 szpitalami,	 służbą	 zdrowia,	 szkołami,	mediami?	
Dlaczego	katolicka	Telewizja	Trwam	 jest	 dyskryminowana?	
W	Polsce	zebrano	dwa	miliony	dwieście	tysięcy	podpisów	za	
tym,	by	przyznać	jej	miejsce	na	cyfrowym	multipleksie.	Jako	
katolicy	chcemy	przecież	wiedzieć,	co	się	dzieje	w	Kościele,	jak	
pracuje	Ojciec	Święty.	Potrzebne	są	nam	programy		katolickie.	
Proszą	o	nie	nie	tylko	ludzie	chorzy,	emeryci	i	starcy,	ale	co-
raz	częściej	z	mediów	katolickich	korzystają	dzieci,	młodzież	
i	dorośli.	Nie	chcemy,	żeby	mówili	o	nas	jedynie	nieżyczliwi	
dziennikarze,	 czasem	bardzo	wrogo	nastawieni	 do	Kościoła	
i	do	chrześcijaństwa.	Dlaczego	młodzi	wyjeżdżają	z	ojczystego	
kraju	i	osłabiają	nasz	duchowy	i	materialny	kapitał?	Nie	chcemy,	
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żeby	nam	 robiono	przysłowiową	wodę	 z	mózgu	 i	mówiono	
nam,	że	jest	inaczej,	niż	my	to	widzimy.	Zauważamy,	że	do-
szło	do	upolitycznienia	i	upartyjnienia	mediów	komercyjnych	
i	publicznych.	Obowiązuje	w	nich	„poprawność	polityczna”.	
Jeżeli	ludzie	nauki,	fachowcy,	chcą	powiedzieć	coś	ważnego	
i	 sprzeciwić	 się	 lansowanym	poglądom,	 to	muszą	 jechać	do	
Torunia,	do	Radia	Maryja,	gdzie	swoje	poglądy	mogą	wyrazić.	
Doszło	do	niezdrowej	nieprawidłowości,	że	to	nie	media	kon-
trolują	rząd,	ale	właśnie	rząd	kontroluje	media.	

Jeśli	takie	dyspozycje	przyszły	z	zewnątrz,	to	trzeba	się	im	
przeciwstawić.	Bł.	Jan	Paweł	II	dwukrotnie,	w	czasie	pierwszej	
i	drugiej	pielgrzymki	do	Ojczyzny,	powtarzał	w	Belwederze	
wobec	władz	 zdanie	 papieża	 Pawła	VI:	 „Polska	 dostatnia	
i	 szczęśliwa	 leży…	w	 interesie	 pokoju	 i	 dobrej	współpracy	
między	narodami	Europy”.	

Jest	 jasne,	 że	 samorządowcy	 nie	mają	 bezpośredniego	
wpływu	na	politykę,	chociaż	często	się	ich	upolitycznia.	Wielka	
polityka	uwikłana	jest	dzisiaj	w	zależności	międzynarodowe.	
Nierzadko	kierują	nią	wielcy,	ukryci	finansiści,	bankierzy,	wła-
ściciele	międzynarodowych	korporacji.	To	właśnie	oni	od	czasu	
do	czasu	wywołują	kryzysy,	na	których	się	bogacą,	a	ciężary	
i	koszty	kryzysów	ponoszą	zwykli,	niewinni	obywatele.	

Jeśli	Polska	dziś	jeszcze	jako	tako	prosperuje	i	radzi	sobie	
z	 różnymi	 trudnościami,	 to	w	 dużej	mierze	 zawdzięcza	 to	
samorządom.	Jest	dobrze,	że	jest	jeszcze	polski	wójt,	polska	
gmina,	burmistrz	myślący	po	polsku,	prezydent	miasta	z	radą,	
który	jest	dobrym	gospodarzem.	

Dobrze,	że	dziś	przybywamy	do	sanktuarium	Matki	Bożej	
Bardzkiej,	Strażniczki	naszej	wiary.	Powinno	być	nas	jeszcze	
więcej.	Ludzie,	którzy	decydują	o	życiu	naszych	miast,	wsi,	
gmin,	którzy	myślą	o	miejscowej	szkole,	aby	ją	ratować	przed	
zamknięciem	–	oni	wszyscy	powinni	dzisiaj	być	tutaj	z	nami.	
Po	to	są	samorządy,	aby	uczestniczyć	w	życiu	swoich	miesz-
kańców	i	nie	dopuścić,	aby	Polska	miała	nowych	analfabetów	
i	 aby	 ludzie	byli	 ogłupiani	przez	władze	wykorzystujące	do	
tego	media,	które	kontrolują.	



233

Samorządy	 zawsze	 budowały	 prawdziwą,	 sprawiedliwą	
Polskę.	Nawet	pod	zaborami	polski	dwór	ratował	Polskę.	Przy-
pomnijmy,	że	w	okresie	międzywojennym,	po	trudnym	czasie	
niewoli	narodowej,	właśnie	samorządy	podjęły	budowę	Polski	
silnej	i	zasobnej.	Niestety,	nasi	sąsiedzi	nie	pozwolili	nam	zbyt	
długo	budować	narodowy	dobrobyt.

Można	dziś	 pytać,	 jakie	 są	 owoce	ostatniego	odrodzenia	
Polski	po	1989	r.	Owszem,	odzyskaliśmy	nieco	wolności	i	nie	
ma	więźniów	politycznych,	ale	pojawiła	się	korupcja,	malwer-
sacje	przy	prywatyzacji	majątku	narodowego,	uwłaszczanie	się	
	dawnej	nomenklatury.	Trzeba	podjąć	dobre	działania,	 trzeba	
obudzić	 Polskę.	Trzeba	 obudzić	 nasze	 parafie.	Trzeba	 nas	
wszystkich	obudzić,	również	polskich	radnych,	żeby	wiedzieli,	
że	są	odpowiedzialni	za	losy	swoich	wsi,	miast	i	powiatów.	Nie	
trzeba	angażować	się	w	świat	wielkiej	polityki.	Trzeba	wiedzieć,	
gdzie	mieszkamy,	co	robimy,	co	jemy,	z	kim	się	spotykamy,	
z	kim	współpracujemy,	kogo	popieramy,	jakie	cele	sobie	sta-
wiamy	i	czy	to	wszystko,	co	czynimy,	służy	dobru	drugiego	
człowieka,	dobru	lokalnej	społeczności.

Wokół	nas	pojawiają	się	nowe	absurdy,	przychodzą	wytycz-
ne,	które	mają	na	celu	niszczenie	naszego	Narodu,	niszczenie	
rodziny.	Samorząd	ma	bronić	zwyczajności	polskiego	życia.	
Samorząd	jest	po	to,	by	pilnować,	aby	prawo	Boże	było	respek-
towane,	bo	to	jest	gwarancja	ludzkiej	pomyślności.	

3. Ewangeliczna odwaga i aktywność 

Nie	obrażamy	się	na	demokrację,	ale	chcemy	nadać	jej	ewan-
geliczny	charakter.	W	adhortacji	apostolskiej	Christifideles laici 
Jan	Paweł	II	pisał:	„[Katolicy]	nie	mogą	rezygnować	z	udziału	
w	polityce,	czyli	 różnego	rodzaju	działalności	gospodarczej,	
społecznej	i	prawodawczej,	która	w	sposób	organiczny	służy	
wzrastaniu	dobra	wspólnego”	(ChL,	nr	42).	Przypomnijmy,	że	
także	w	procesie	Chrystusa	nieobecność	jego	uczniów	przyczy-
niła	się	do	zwycięstwa	Barabasza.	Do	zwycięstwa	zła	w	świe-
cie	 potrzeba	 tylko	–	 jak	przypominał	 św.	 Josemaría	Escrivá	
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de		Balaguer	–	bezczynności	ludzi	dobrych.	I	tej	bezczynności	
ludzi	dobrych	w	Polsce	jest	dzisiaj	zbyt	wiele.

Matce	Bożej	Bardzkiej,	Strażniczce	Wiary	Świętej,	polećmy	
nasze	trudne	sprawy	–	sprawy	życia	społecznego	w	naszych	
regionach,	sprawy	naszej	Ojczyzny,	byśmy	wszyscy	naszym	
wspólnym	wysiłkiem	czynili	świat	lepszym.	Amen.

Budować dom na skale
Gniewków, 2 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
Kościół pw. św. Barbary

1. Etapy ludzkiego życia

Ludzkie	życie	można	podzielić	na	trzy	etapy.	Etap	pierwszy,	
szkolny,	obejmuje	dzieciństwo	i	młodość.	To	jest	czas,	kiedy	się	
uczymy,	najpierw	w	szkole	podstawowej,	potem	w	gimnazjum,	
w	szkole	średniej,	a	czasem	i	na	studiach	wyższych.	Drugi	etap	
to	okres	dorosłości,	kiedy	się	pracuje,	tworzy	rodzinę,	wycho-
wuje	dzieci.	Wreszcie	etap	trzeci	to	wiek	emerytalny,	czasami	
nazywany	okresem	starości	czy	jesienią	życia.	

W	tym	pierwszym	okresie	–	szkolnym	–	nasze	myśli	wy-
biegają	w	przyszłość.	Zastanawiamy	się,	kim	będziemy,	jaki	
wybierzemy	kierunek	 studiów	czy	zawód,	 jaką	podejmiemy	
pracę.	Planujemy	sobie	drogę	naszego	życia;	niektórzy	chcą	
być	kierowcami,	inni	nauczycielami	czy	inżynierami.	Są	różne	
zawody	i	w	młodym	wieku	rodzą	się	marzenia	o	podjęciu	pracy	
w takim czy innym zawodzie. 

W	okresie	życia	dorosłego	żyjemy	aktualnymi	problemami,	
które	przynosi	nam	każdy	nowy	dzień	życia.	Trzeba	się	zmagać	
z	trudnościami,	gdy	rodzą	się	dzieci	–	trzeba	je	wychowywać,	
posyłać	do	szkoły,	leczyć,	bo	często	chorują.	Rodzice	wiedzą,	
ile	jest	tych	różnych	trosk,	czasem	jeszcze	przychodzi	budo-
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wa	domu,	remont	mieszkania.	To	są	troski	dnia	codziennego	
w	dorosłym	życiu.

A	w	wieku	sędziwym	lubimy	myśleć	o	przeszłości.	Starsi	
chętnie	rozmawiają	o	 tym,	 jak	to	było	za	Franciszka	Józefa,	
jak	to	było	podczas	wojny,	i	chętnie	wspominają	lata	przeżyte	
w	dzieciństwie	i	w	młodości.	Taka	jest	prawidłowość.

Droga	młodzieży,	wy	wybiegacie	waszą	myślą	w	przyszłość,	
macie	budować	dom	waszego	życia.	Pan	Jezus	kiedyś	mówił	
do	ludzi	o	budowie	domu	i	przypomnijmy	sobie,	że	kazał	go	
budować	na	mocnym	fundamencie,	na	skale,	czyli	na	prawie	
Bożym.	

2. Fundament ewangelicznych błogosławieństw

Przed	chwilą	przeczytaliśmy	błogosławieństwa,	które	Pan	
Jezus	wygłosił	na	Górze	Błogosławieństw.	To	jest	jakby	kon-
stytucja	Kościoła,	który	Pan	Jezus	założył.	Znajdziemy	w	niej	
wskazówki,	na	jakich	zasadach	trzeba	budować	dom	życia,	żeby	
się	nie	rozpadł,	żeby	go	nie	zmiotły	wichury,	trzęsienia	ziemi	
czy	inne	nieszczęścia,	żeby	w	tych	trudnych	okolicznościach	
ostał	się	i	nie	został	zburzony.	

I	oto	Pan	Jezus	proponuje	nam,	żebyśmy	byli	ubodzy	w	du-
chu,	cisi,	żebyśmy	pragnęli	sprawiedliwości.	Dalej	Pan	Jezus	
mówi,	 żebyśmy	byli	miłosierni:	 „Błogosławieni	miłosierni,	
albowiem	oni	miłosierdzia	dostąpią”	(Mt	5,7),	 tak,	żebyśmy	
mieli	czyste	serce,	w	którym	mieszka	Bóg,	nie	diabeł,	ale	Duch	
Święty.	Dalej	mówi,	żebyśmy	byli	ludźmi,	którzy	wprowadzają	
pokój,	nie	sieją	nienawiści,	nie	dzielą	innych,	nie	szczują	jed-
nych	na	drugich,	ale	są	zwiastunami	pokoju,	i	żebyśmy	cier-
pliwie	znosili	prześladowania	dla	sprawiedliwości.	Na	takich	
zasadach	trzeba	budować	dom	życia.	

Droga	młodzieży,	ta	budowa	jest	jeszcze	przed	wami.	My,	
starsi,	dorośli,	już	ją	prowadzimy,	a	wy	dopiero	do	niej	przy-
stąpicie.	Dzisiaj,	w	dzień	waszego	bierzmowania,	Pan	Jezus	
przypomina	wam,	że	dom	życia	 trzeba	budować	na	dobrym	
fundamencie,	na	Bożym	prawie,	na	nauce	Pana	Jezusa,	której	
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sednem	 są	 Jego	 błogosławieństwa.	Trzeba	 zatem	 starać	 się	
być	pokornym,	cichym,	trzeba	starać	się	być	miłosiernym	dla	
drugich,	łatwo	innym	przebaczać,	trzeba	być	czystego	serca,	
trzeba	dbać	o	czystość,	o	przyjaźń	z	Panem	Bogiem	i	przeżywać	
tę	czystość	w	sposób	właściwy	w	stosunku	do	swoich	przyja-
ciół,	tak	jak	chce	tego	Pan	Jezus,	a	nie	jak	proponują	źli	ludzie.	
Trzeba	również	być	cierpliwym	zwiastunem	pokoju	i	w	pokorze	
znosić	przykrości	i	różne	doświadczenia.

3. Dary Ducha Świętego wsparciem w procesie 
kształtowania udanego życia

Droga	młodzieży,	abyśmy	byli	zdolni	do	budowania	domu	
naszego	życia	na	Bożym	prawie,	na	ewangelicznych	błogosła-
wieństwach,	 jest	nam	potrzebna	pomoc.	Skąd?	Nie	 tylko	ze	
strony	ludzi,	bo	wszyscy	ludzie	potrzebują	pomocy.	Skuteczna	
pomoc	dla	człowieka	płynie	od	Pana	Boga.	Takiej	pomocy	po-
trzebuje	nasz	ludzki	duch,	który	ożywia	ciało,	poznaje,	rozumie,	
jest	wolny	i	może	powtarzać	wypisane	tu	słowa:	„Jezu,	ufam	
Tobie”.	Takich	 słów	nie	wypowie	 bocian,	 piesek	 ani	 kotek,	
żadne	zwierzę.	Może	powiedzieć	je	tylko	człowiek	i	są	ludzie,	
którzy	często	je	powtarzają,	mają	kontakt	z	Bogiem,	ich	duch	
jest	otwarty	na	Pana	Boga	i	z	Nim	rozmawia,	czyli	się	modli,	
potrafi	miłować	i	ma	zaufanie.	Są	ludzie,	którzy	mogą	mówić	
w	 swoim	duchu:	 „Jezu,	ufam	Tobie,	 Jezu,	wierzę	w	Ciebie,	
Jezu,	kocham	Ciebie”.	Żeby	to	mówić,	trzeba	mieć	moc	Ducha	
Świętego.	Bez	pomocy	Ducha	Świętego	możemy	powiedzieć,	
że	w	tej	chwili	jest	zimno,	że	świeci	słońce,	że	dzisiaj	jest	sobota,	
ale	nie	możemy	szczerze	i	z	wiarą	powiedzieć:	„Jezu,	ufam	To-
bie”.	Bez	pomocy	Ducha	Świętego,	bez	łaski	Bożej	nie	możemy	
wierzyć	w	Pana	Jezusa,	w	Jego	naukę,	nie	możemy	Go	kochać	
ani	wyznawać,	że	jest	dla	nas	najważniejszy,	że	warto	Go	słu-
chać	i	za	Nim	iść.	Jest	powiedziane:	„Nikt	nie	może	powiedzieć	
bez	pomocy	Ducha	Świętego:	Panem	jest	Jezus”	(1	Kor	12,3).	
Nie	możemy	zatem	bez	pomocy	Ducha	Świętego	wyznawać,	
że	Jezus	jest	prawdziwym	Bogiem	i	prawdziwym	człowiekiem.	
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Również	te	piękne	przymioty,	które	dzisiaj	wymienia	św.	Paweł	
w	Liście	do	Galatów	–	radość,	miłość,	mądrość,	wytrwałość,	
gościnność	–	mogą	się	w	nas	pojawiać	wtedy,	gdy	otrzymujemy	
wsparcie	Ducha	Świętego.	

Dzisiaj,	droga	młodzieży,	otrzymujecie	siedem	darów	Ducha	
Świętego	po	to,	abyście	umieli	budować	dom	waszego	życia	
na	prawie	Bożym,	na	ewangelicznych	błogosławieństwach,	na	
wierze,	na	nadziei	i	na	miłości.	Bez	pomocy	Ducha	Świętego	
–	jeszcze	raz	to	powtórzymy	–	jest	to	niemożliwe.	Przyjmuje-
cie	te	wielkie	dary	na	progu	waszej	dorosłości,	gdy	jesteście	
w	wieku	dojrzewania	i	fizycznie	przeobrażacie	się	w	mężczyzn	
i	w	kobiety.	To	bardzo	ważny	czas	dla	ludzkiej	psychiki	i	dla	
ludzkiej	biologii,	ale	także	dla	waszego	życia	duchowego,	które	
na	tym	etapie	może	doświadczać	różnego	rodzaju	kryzysów.	
Jeśli	robicie	sobie	rachunek	sumienia,	to	macie	świadomość,	
że	w	młodości	jest	wam	trudniej	się	modlić	i	do	kościoła	nie	
idzie	się	tak	chętnie	jak	wtedy,	gdy	było	się	dziewczynką	czy	
chłopcem	 i	 łatwiej	 było	 się	modlić	 i	 słuchać	 rodziców.	Być	
może	wydaje	się	wam,	że	wszystko	wiecie,	że	mama	i	tato	są	
zacofani,	a	babcia	i	ciocia	są	z	innego	świata,	podczas	gdy	wy	
jesteście	nowocześni,	potraficie	korzystać	z	Internetu,	uczycie	
się	i	jesteście	zorientowani	w	nowinkach	technicznych.	Łatwo	
w	 takiej	 sytuacji	 o	 kłopoty	 z	 posłuszeństwem,	 z	 uznaniem	
autorytetu,	z	okazywaniem	szacunku.	Dlatego	właśnie	w	tym	
przejściowym	i	–	powiedzmy	szczerze	–	kryzysowym	okresie	
jest	wam	potrzebne	wsparcie	ze	strony	Ducha	Świętego	i	oto	
dzisiaj	ono	przychodzi.

W	 znaku	 sakramentalnym,	 który	 za	 chwilę	 przyjmiecie,	
otrzymacie	dary	Ducha	Świętego.	To	dar	mądrości,	dar	rozu-
mu,	dar	 rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	dar	pobożności	
i	dar	bojaźni	Bożej.	Wszystkie	one	są	potrzebne,	byśmy	byli	
mądrzejsi,	 czyli	 poprawnie	myśleli,	mieli	 dobre	 poglądy	
na	życie,	byśmy	wierzyli	 i	byli	przekonani,	że	Pan	Bóg	 jest	
najważniejszy	i	powinien	być	w	naszym	życiu	na	pierwszym	
miejscu.	To	Duch	Święty	 usposabia	 nas	 do	 przyjęcia	 takiej	
postawy,	ale	 także	pomaga,	byśmy	byli	nie	 tylko	mądrzejsi,	
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ale	i	lepsi,	żeby	w	nas	było	więcej	miłości,	więcej	cierpliwości,	
więcej	usłużności	i	pilności.	Do	tego	jest	potrzebne	męstwo,	
które	jest	jednym	z	darów	Ducha	Świętego.	Ono	pomaga	nie	
zrażać	się	przeszkodami	na	drodze	ku	dobremu,	ale	też	daje	
siłę,	by	powiedzieć	„nie”,	gdy	koleżanka	czy	kolega	namawia	
nas	do	złego,	do	narkotyków,	do	alkoholu	czy	do	nieczystości.	
W	sytuacji,	gdy	ktoś	zachęca	nas	do	czegoś	złego,	trzeba	być	
mocnym,	mężnym	i	powiedzieć	„nie”	dla	grzechu,	dlatego	że	
to	nie	podoba	się	Bogu,	i	„tak”	dla	Chrystusa.

Kochani	 rodzice,	 otoczcie	wasze	 córki	 i	waszych	 synów	
rodzicielską	modlitwą,	żeby	Duch	Święty	przeobraził	ich	w	lep-
szych	ludzi,	żebyście	mieli	lepsze	córki	i	lepszych	synów,	a	wy,	
młodzi	przyjaciele,	otwórzcie	się	na	działanie	Ducha	Świętego	
i	te	dary	przyjmijcie	w	postawie	wiary.	Nie	schowajcie	ich	do	
zamrażarki,	do	lodówki,	bo	one	powinny	być	aktywne.	Po	czym	
poznamy	tę	aktywność?	Po	naszym	otwarciu	się	na	działanie	
Ducha	Świętego	i	po	naszej	modlitwie	do	Niego.	Od	dzisiaj	
macie	większe	prawo	do	modlitwy	do	Ducha	Świętego	 i	do	
tego,	by	was	wspomagał.

Niech	to	dzisiejsze	bierzmowanie	będzie	dla	was	wielkim	
doświadczeniem	darów	Ducha	Świętego.	Niech	te	dary	spo-
wodują	przynajmniej	w	części	to,	co	spowodowały	w	czasie	
pierwszego	bierzmowania,	o	którym	była	mowa	w	pierwszym	
czytaniu	–	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego	Apostołowie	wyszli	
z	Wieczernika	 jako	 inni	 ludzie,	 odważni,	 niebojący	 się	 już	
Żydów,	 przekonani,	 że	 dla	 Jezusa	 trzeba	 oddać	wszystko.	
Niech	pod	wpływem	tego	świętego	sakramentu	bierzmowania	
taka	postawa	ukształtuje	się	również	w	was	i	we	wszystkich	tu	
obecnych.	Amen.
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Dziękujmy Bogu i ludziom za dobro 
nam udzielane

Kudowa-Zdrój, 3 czerwca 2012 r.
Słowo końcowe podczas Mszy św. 

sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Dominika Duki 
w Kudowie-Czermnej z okazji siedemdziesięciolecia śmierci 

bł. Gerharda Hirschfeldera

Dobiega	końca	nasza	eucharystyczna	celebracja,	w	której	
dziękowaliśmy	Trójcy	Świętej:	Bogu	Ojcu	 przez	Chrystusa	
w	Duchu	Świętym	za	świętość	wielkiego	syna	 tej	ziemi,	bł.	
ks.	Gerharda	Hirschfeldera.	 Jak	wiemy,	 jest	 on	 zwornikiem	
łączącym	trzy	narody:	niemiecki,	czeski	i	polski.	W	tym	roku	
obchodzimy	siedemdziesiątą	rocznicę	jego	bohaterskiej	śmierci	
w	obozie	koncentracyjnym	w	Dachau.	Odchodził	do	wieczności	
jako	więzień,	wycieńczony	głodem,	 zniszczony	obozowymi	
chorobami.	Odchodził	z	tego	świata	jako	bohater	wiary,	jako	
rzecznik	 sprawiedliwości,	 jako	 obrońca	 człowieka,	 obrońca	
wiary	i	wartości	chrześcijańskich.	To	on	posługiwał	przy	tym	
kościele	w	latach	1932–1939	jako	wikariusz	i	tutaj	wydeptywał	
sobie	drogi	ku	świętości.

Zachowujemy	pamięć	o	nim	w	naszych	sercach.	Zachowu-
jemy	tę	pamięć	szczególnie	od	19	września	2010	r.,	kiedy	kard.	
Joachim	Meisner,	arcybiskup	Kolonii,	w	katedrze	w	Münster	
w	imieniu	Ojca	Świętego	Benedykta	XVI	zaliczył	go	w	poczet	
błogosławionych.	Pamiętamy	nasze	dziękczynienie	za	beaty-
fikację,	które	miało	miejsce	tu,	w	Kudowie,	10	października	
2010	r.

W	ubiegłym	roku,	w	czerwcu	2011	r.,	w	klasztorze	Ojców	
Franciszkanów	w	Kłodzku	odbyło	się	sympozjum	poświęcone	
naszemu	Błogosławionemu.	W	ostatnich	dniach	sierpnia	i	na	po-
czątku	września	odbyły	się	dwie	pielgrzymki	kapłanów	naszej	
diecezji	do	grobu	bł.	Gerharda.	W	tym	kościele	sprawowaliśmy	
Eucharystię	i	modliliśmy	się	przy	grobie	tego	Świadka	wiary.	
Przyjechaliśmy	tutaj,	by	uczyć	się	w	jego	stylu	pełnić	posługę	
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kapłańską,	 która	 i	 dzisiaj	wymaga	 od	 nas	wielkiej	 odwagi,	
męstwa,	wierności	Kościołowi	i	człowiekowi.	

Dzisiaj	modlimy	się,	wspominając	siedemdziesiątą	rocznicę	
śmierci	 tego	wielkiego	duchem	Kapłana.	Po	wakacjach,	we	
wrześniu,	spotkamy	się	na	sympozjum	naukowym	w	Bystrzy-
cy	Kłodzkiej,	gdzie	został	aresztowany,	a	stąd	przewieziony	
i	osadzony	najpierw	w	więzieniu	w	Kłodzku,	a	potem	w	obozie	
koncentracyjnym	w	Dachau.	Przypomnijmy	to	odważne	zdanie	
wypowiedziane	z	ambony,	które	stało	się	bezpośrednim	powo-
dem	pozbawienia	go	wolności:	„Wer	der	Jugend	den	Glauben	
an	Christus	aus	dem	Herzen	reisst,	ist	ein	Verbrecher”	–	„Kto	
wyrywa	wiarę	w	Chrystusa	z	serca	młodzieży,	jest	przestępcą”.	

W	naszej	Eucharystii	biorą	dziś	udział	przedstawiciele	trzech	
narodów:	czeskiego,	niemieckiego	i	polskiego,	bowiem	nasz	
Błogosławiony	łączy	je	swoją	osobą.	

Jako	biskup	młodej	diecezji	świdnickiej	pragnę	wszystkim	
wyrazić	wdzięczność	za	przybycie	do	Kudowy	i	za	wspólną	
modlitwę.	Dziękuję	 bardzo	 serdecznie	Eminencji	Księdzu	
Kardynałowi	Dominikowi	Duce,	arcybiskupowi	Pragi	 i	Pry-
masowi	Czech,	za	przyjazd	do	Kudowy,	za	przewodniczenie	
naszej	modlitwie	i	za	wygłoszenie	głębokiego	słowa	Bożego	
w	trzech	językach.	Eminencjo,	bardzo	cenimy	sobie	obecność	
Księdza	Kardynała	wśród	nas.	Wiemy,	że	kardynałowie	należą	
do	najbliższych	współpracowników	Ojca	Świętego,	stanowią	
jego	senat.	Eminencja	przybywa	do	nas,	do	Kudowy,	po	raz	
pierwszy	jako	kardynał.	W	latach	minionych	bywał	tutaj	jako	
biskup	ordynariusz	diecezji	Hradec	Králové.	Dziś	ma	Eminen-
cja	jakby	prymicje	kardynalskie	tutaj,	w	Kudowie.	Bardzo	się	
cieszę,	że	przed	trzema	tygodniami,	w	sobotę	12	maja,	mogłem	
sprawować	Mszę	Świętą	w	katedrze	 św.	Wita,	 św.	Wacława	
i	św.	Wojciecha	w	Pradze	z	okazji	czterechsetpięćdziesięciolecia	
odnowienia	arcybiskupstwa	praskiego.	Eucharystii	przewodni-
czył	wiedeński	kardynał	Christoph	Schönborn.	

Na	ręce	Księdza	Kardynała	składam	serdeczne	podziękowa-
nie	dla	wszystkich	pielgrzymów	przybyłych	z	Czech.	Serdeczne	
„Bóg	zapłać”	za	wasz	pątniczy	trud.
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Serdeczne	podziękowanie	kieruję	do	pielgrzymów	przyby-
łych	z	Niemiec.	Spróbuję	wyrazić	je	w	ich	języku:	„Herzlichen	
Dank	möchte	ich	allen	Pilgern	von	Deutschland	aussprechen.	
Zuerst	danke	ich	dem	Herrn	Erzbischof	Erwin	Ender	für	seine	
Anwesenheit,	Exzellenz,	vielen	Dank	für	Ihr	Ankommen	und	
für	Ihre	Teilnahme	an	dieser	Eucharistiefeier.	Herzlichen	Dank	
spreche	ich	auch	dem	Herrn	Grossdechant,	Franz	Jung.	Lieber	
Herr	Prälat,	wir	wissen	gut,	dass	Sie	so	viel	zur	Seligsprechung	
von	Gerhard	Hirschfelder	getan	haben.	Nochmals	vielen	Dank	
dafür.	Ich	bedanke	mich	allen	Pilgern	die	von	Deutschland	nach	
Kudowa	gekommen	sind”.

Przechodzę	do	podziękowań	naszym	kapłanom	i	wiernym	
świeckim.	Bardzo	 serdecznie	 dziękuję	wszystkim	kapłanom	
z	kraju	i	zza	granicy	za	przybycie	do	Kudowy	i	udział	w	kon-
celebrze.	Szczególne	słowa	wdzięczności	kieruję	do	tutejszego	
proboszcza	–	księdza	prałata	Romualda	Brudnowskiego,	który	
to	spotkanie	modlitewne	zorganizował	i	przygotował.	Wiemy	
dobrze,	że	jest	szczególnym	promotorem	kultu	bł.	Gerharda.	

Dziękuję	 serdecznie	 księżom	 przełożonym	 i	 klerykom	
naszego	Wyższego	 Seminarium	Duchownego	w	Świdnicy.	
Te	podziękowania	składam	na	ręce	księdza	rektora	Tadeusza	
Chlipały.	

Dziękuję	obecnym	tu	siostrom	zakonnym.	Dziękuję	przed-
stawicielom	parlamentarzystów	 i	 samorządowców.	Dziękuję	
panu	posłowi	Andrzejowi	Dąbrowskiemu	wraz	 z	małżonką.	
Dziękuję	Panu	Staroście	Kłodzkiemu.	W	szczególny	sposób	
dziękuję	 gospodarzowi	 tego	miasta	 –	 panu	 burmistrzowi	
Czesławowi	Kręcichwostowi,	który	na	początku	skierował	do	
nas	ciepłe	słowa	i	który	bardzo	wspiera	działania	i	inicjatywy	
Kościoła	na	tym	terenie.	

Dziękuję	scholi	i	służbie	liturgicznej	za	uświetnienie	naszej	
modlitwy.	Dziękuję	wszystkim	tu	obecnym.

Na	koniec	chciałbym	zachęcić	do	kierowania	do	Pana	Boga	
modlitw,	 zwłaszcza	 próśb,	 za	 pośrednictwem	bł.	Gerharda.	
Są	 sygnały	 od	wiernych,	 że	 te	modlitwy	 są	wysłuchiwane.	
Będziemy	nadal	modlić	się	i	szerzyć	kult	naszego	Błogosła-
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wionego,	by	doprowadzić	do	jego	rychłej	kanonizacji.	Gorąco	
ufam,	że	pomoże	nam	w	tym	ksiądz	prałat	Franz	Jung	i	jego	
współpracownicy,	którzy	mają	wielkie	znajomości	w	niebie,	
w	Watykanie	i	w	Niemczech.	Księże	Prałacie,	liczymy	na	dalszą	
pomoc	i	obecność	w	tej	sprawie.	

Pierwsze miejsce w życiu dla Boga
Lewin Kłodzki, 3 czerwca 2012 r.

Msza św. odpustowa 
Kościół pw. Trójcy Świętej

1. „Imieniny” Pana Boga

Kiedyś	na	katechezie	uczeń	zapytał	katechetę,	kiedy	Pan	Bóg	
ma	swoje	imieniny.	Katecheta	znalazł	się	w	trudnej	sytuacji,	
ale	chyba	pod	wpływem	Ducha	Świętego	dał	taką	odpowiedź:	
„Pan	Bóg	ma	imieniny	w	dzień,	kiedy	Kościół	obchodzi	uro-
czystość	Trójcy	Świętej”.	Możemy	więc	powiedzieć,	że	dzisiaj	
przeżywamy	imieniny	Pana	Boga.	Tak	jak	mamy	własne	imie-
niny,	gdy	czcimy	naszą	patronkę	czy	naszego	patrona,	czyli	
świętą	lub	świętego,	którego	imię	otrzymaliśmy	na	chrzcie,	tak	
dzisiaj	możemy	powiedzieć,	że	Pan	Bóg	ma	swoje	imieniny,	
bo	oddajemy	cześć	Bogu	w	Trójcy	Jedynemu	–	Bogu	Ojcu,	
Bogu	 Synowi	 i	 Bogu	Duchowi	 Świętemu.	 Zauważmy,	 że	
tylko	chrześcijaństwo	wyznaje	wiarę	w	Trójcę	Świętą.	Wśród	
wielkich	religii	świata	mamy	trzy	religie	monoteistyczne.	Są	
to	 judaizm,	 chrześcijaństwo	 i	 islam.	Z	 tych	 trzech	wielkich	
religii	tylko	chrześcijaństwo	wierzy	w	Boga,	który	jest	Trójcą	
Osób.	Jest	jedna	natura,	ale	są	Trzy	Osoby	Boskie:	Ojciec,	Syn	
i	Duch	Święty.	

2. Osoba Ojca

Moi	drodzy,	w	nauce	Kościoła	Osobom	Boskim	przypisuje-
my	różne	działania,	ale	trzeba	powiedzieć,	że	Pan	Bóg	zawsze	
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działa	jako	Trójca	Święta.	Boże	działanie	jest	jedno	na	zewnątrz,	
ale	my	–	w	oparciu	o	Boże	Objawienie	–	poszczególnym	Oso-
bom	Boskim	przypisujemy	specjalne	dzieła.	Jakie	to	są	dzieła?	
Bogu	Ojcu	przypisujemy	dzieło	stworzenia.	Mówimy:	„Wierzę	
w	Boga	Ojca	Wszechmogącego,	stworzyciela	nieba	i	ziemi”.	
Bóg	Ojciec	jest	zatem	stwórcą	nieba	i	ziemi,	dwóch	kręgów:	
niebiańskiego	i	ziemskiego.	Krąg	niebiański	jest	przeznaczo-
ny	dla	Aniołów,	duchów	czystych,	a	także	dla	nas.	To	jest	ten	
dom,	do	którego	zmierzamy	przez	ziemię,	dom	naszego	stałe-
go	zameldowania.	Krąg	ziemski	natomiast	jest	przeznaczony	
dla	 różnych	bytów	materialnych:	 roślin	 i	 zwierząt.	 Spośród	
wszystkich	stworzeń	my,	ludzie,	jesteśmy	najbardziej	podobni	
do	Pana	Boga,	 ponieważ	 potrafimy	myśleć,	 jesteśmy	wolni	
i	zdolni	do	miłowania.	Poprzez	te	cechy	jest	w	nas	zakodowane	
podobieństwo	Boże.	Właśnie	ze	względu	na	to	podobieństwo	
do	Pana	Boga,	ukryte	w	naszym	duchu,	można	powiedzieć,	
że	człowiek	jest	przedstawicielem	Pana	Boga	wśród	stworzeń	
na	ziemi.	Z	drugiej	strony	można	też	powiedzieć,	że	jesteśmy	
reprezentantami	całego	stworzenia	wobec	Pana	Boga,	bo	jeste-
śmy	tutaj	najważniejsi.	

Bogu	Ojcu	 przypisujemy	dzieło	 stworzenia.	Cały	 świat,	
w	którym	jesteśmy,	to	nie	jest	nasze	dzieło.	Nie	człowiek	po-
wołał	świat	do	istnienia.	To	jest	dzieło	Boże,	zatem	jesteśmy	
w	domu	Bożym.	Psalmista	Pański	powiada:	„Do	Pana	należy	
ziemia	i	to,	co	ją	napełnia,	świat	i	jego	mieszkańcy”	(Ps	24,1).	
Z	tej	prawdy,	że	Bój	Ojciec	jest	stwórcą	świata,	nieba	i	ziemi,	
wynika	także	to,	że	Bogu	Ojcu	zawdzięczamy	nasze	osobiste	
istnienie.	Wiemy,	że	urodziliśmy	się	z	rodziców,	że	rodzice	dali	
nam	życie,	ale	wiemy	też,	że	nasze	mamusie,	gdy	były	małymi	
dziewczynkami,	nie	wiedziały,	że	akurat	takie,	a	nie	inne	dzieci	
wydadzą	na	świat.	Przecież	mogliśmy	się	narodzić	w	wieku	
piątym	po	Chrystusie	czy	dziesiątym	albo	osiemnastym,	a	jeste-
śmy	w	wieku	dwudziestym	pierwszym.	Kto	z	nas	wybrał	sobie	
czas	życia	na	ziemi?	Dlaczego	akurat	teraz	żyjemy,	w	takim	
pokoleniu,	w	takim	czasie	i	w	takiej	przestrzeni?	Przyszliśmy	
na	świat	w	Narodzie	polskim,	jesteśmy	Polakami.	Nikt	z	nas	
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sobie	tego	nie	wybierał,	bo	nas	przedtem	nie	było,	 i	dlatego	
trzeba	odczytać	nasze	zaistnienie,	nasze	życie	jako	pierwszy	dar	
Boży,	dar	istnienia,	dar	życia.	Dlatego	to	Bóg	jest	pierwszym	
i	ostatecznym	dawcą	naszego	życia.	 Jesteśmy	 tu	dlatego,	że	
Bóg	jest	i	jest	to	Bóg	Ojciec,	który	nas	miłuje.	Gdyby	nas	nie	
miłował,	to	by	nas	nie	stworzył.	Słowa	„żyję”,	„istnieję”	trzeba	
tłumaczyć:	„jestem	kochany,	jestem	kochana	przez	Pana	Boga”.	
Kimkolwiek	jestem,	jakiekolwiek	mam	dary,	przymioty,	dary	
naturalne,	uzdolnienia,	to	wszystko	w	jakiś	sposób	pochodzi	
od	Pana	Boga.	Bracia	i	siostry,	powtórzmy,	że	pierwsza	Osoba	
Boska,	Bóg	Ojciec,	 jest	autorem	i	dawcą	stworzenia.	To	On	
także	nas	powołał	do	istnienia.

3. Osoba Syna Bożego

Druga	Osoba	Boska,	równa	pierwszej	–	Syn	Boży,	Odwiecz-
ne	Słowo,	które	stało	się	Ciałem	–	to	jest	ta	Osoba	Boska,	która	
stała	się	człowiekiem.	Znamy	Ją	najlepiej,	bo	Ona	była	na	ziemi.	
Jezus	narodził	się	dwa	tysiące	dwanaście	lat	temu	i	lata	naszej	
ery	liczymy	od	czasu	Jego	przyjścia	na	świat.	Słowo	stało	się	
ciałem	i	zamieszkało	na	ziemi,	Syn	Boży,	który	był	od	wieków,	
nie	przestając	być	Bogiem,	 stał	 się	człowiekiem.	W	obrębie	
swojej	Bożej	natury	przybrał	naszą	ludzką	naturę	 i	w	jednej	
Osobie	zjednoczył	naturę	Bożą	z	naturą	ludzką.	Dlatego	wierzy-
my,	że	Jezus	Chrystus	jest	prawdziwym	Bogiem	i	prawdziwym	
człowiekiem.	Wiemy,	że	narodził	się	z	Maryi	Dziewicy,	a	zo-
stał	poczęty	za	sprawą	Ducha	Świętego.	Znamy	historię	Pana	
Jezusa,	zwłaszcza	trzy	ostatnie	lata	Jego	życia.	Było	to	życie	
publiczne,	wypełnione	nauczaniem,	czynieniem	cudów	i	jakby	
malowaniem	oblicza	Pana	Boga.	Jezus	Chrystus	najwięcej	nam	
opowiedział	o	Bogu	Ojcu.	Zresztą,	zawsze	mówił,	że	jest	Jego	
wysłannikiem,	i	przypominał	ludziom,	że	Ojciec	miłuje	Jego	
jako	Syna,	ale	taką	samą	miłością	miłuje	ludzi	i	świat.	Jezus	
objawił	nam	tę	miłość	i	kazał	napisać	swojemu	uczniowi:	„Bóg	
jest	miłością”	(1	J	4,8;	4,16).

Moi	drodzy,	ten	Syn	Boży,	który	zaistniał	w	ludzkiej	naturze	
jako	Człowiek	i	Bóg,	oddał	za	nas	swoje	życie.	Dlatego	Drugiej	
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Osobie	Boskiej,	Synowi	Bożemu,	który	w	języku	naszej	ziemi	
ma	imię	Jezus	Chrystus,	przypisujemy	dzieło	odkupienia.	Tego	
dzieła	odkupienia	Jezus	dokonał	na	krzyżu.	Dobrowolnie	zgo-
dził	się	przyjąć	wyrok	śmierci,	chociaż	miał	wielką	moc	i	mógł	
uwolnić	się	od	wszelkich	oprawców.	Poddał	się	jednak	osądo-
wi	ludzi,	którzy	wydali	Go	na	śmierć	krzyżową,	wziął	krzyż,	
zaniósł	go	na	Kalwarię,	dał	się	przybić	do	niego	i	pozwolił,	
by	wyszydzał	Go	jeden	z	łotrów.	Zgodził	się	na	to	wszystko	
i	umarł	za	nas,	a	ta	śmierć	została	odczytana	jako	ofiara	za	ludzi,	
żeby	zostali	oczyszczeni	z	grzechów.	Mówił	o	tym	sam	Jezus,	
a	potem	tak	odczytali	ją	Apostołowie,	którzy	byli	świadkami	
Jego	życia,	Jego	nauczania,	Jego	śmierci,	Jego	cudów	i	Jego	
Zmartwychwstania.	Tak	odczytuje	ją	nadal	Kościół,	który	ciągle	
przypomina,	że	Jezus	Chrystus,	Bóg	Wcielony,	jest	naszym	Zba-
wicielem.	On	za	nas	wycierpiał	rany,	byśmy	mieli	odpuszczone	
grzechy	i	by	nas	ogarnęło	miłosierdzie	Boże.	Dlatego	do	Jezusa	
mówimy:	„Jezu,	ufam	Tobie”,	dlatego	powtarzamy:	„Któryś	za	
nas	cierpiał	rany,	Jezu	Chryste,	zmiłuj	się	nad	nami”.

Ten	Jezus	żyje	nadal.	W	dzisiejszej	Ewangelii	padły	ważne	
dla	nas	słowa:	„A	oto	Ja	jestem	z	wami	przez	wszystkie	dni,	
aż	do	skończenia	świata”	(Mt	28,20).	Jezus	odszedł	do	nieba,	
zasiadł	po	prawicy	Ojca,	ale	także	został	z	nami	i	jest	z	nami	
na	ziemi.	W	Eucharystii	spotykamy	się	z	Nim	jako	Zmartwych-
wstałym.	On	jest	wśród	nas,	ale	najwyraźniej	doświadczamy	Go,	
cieszymy	się	Jego	obecnością	i	wychwalamy	Go	w	świątyni.	
Dlatego	są	nam	potrzebne	świątynie,	gdzie	w	tajemnicy	Eucha-
rystii	możemy	świętować	Jego	odkupieńczą	śmierć	i	cudowne	
Zmartwychwstanie.	Nie	dziwmy	się	zatem,	że	w	ciągu	dziejów	
ludzie	odejmowali	sobie	z	budżetów	osobistych	i	rodzinnych,	
by	tam,	gdzie	mieszkają,	były	także	świątynie,	w	których	mogą	
się	gromadzić	i	spotykać	się	z	Jezusem	Zmartwychwstałym,	by	
adorować	 Jego	 świętą	 obecność	w	najświętszej	Eucharystii.	
W	 czwartek	 będziemy	 świętować	Boże	Ciało.	Wyjdziemy	
z	Jezusem	na	ulice	naszych	miejscowości,	by	cieszyć	się	Jego	
obecnością.	Słowa:	„A	oto	Ja	jestem	z	wami	przez	wszystkie	dni,	
aż	do	skończenia	świata”	(Mt	28,20)	dotyczą	przede	wszystkim	
obecności	Pana	Jezusa	w	znaku	chleba	w	Eucharystii.
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4. Osoba Ducha Świętego

Moi	drodzy,	 do	naszych	 refleksji	 dołączmy	 jeszcze	kilka	
zdań	o	Duchu	Świętym	–	Trzeciej	Osobie	Boskiej.	O	ile	Bogu	
Ojcu	przypisujemy	dzieło	stworzenia,	Synowi	Bożemu	dzieło	
odkupienia,	to	Duchowi	Świętemu	przypisujemy	dzieło	uświę-
cenia	–	czy	lepiej:	uświęcania	–	świata.	Bóg	Ojciec	i	Syn	Boży	
działają	teraz	przez	Ducha	Świętego,	który	jest	duszą	Kościoła	
i	mieszka	w	nas.	Kościół	prowadzi	swoją	działalność	w	mocy	
Ducha	Świętego,	podobnie	jak	w	mocy	Ducha	Świętego	na-
uczał,	czynił	cuda,	cierpiał	i	zmartwychwstał	Pan	Jezus.	Pew-
nego	razu	Jezus	odniósł	do	siebie	te	słowa	proroka	Izajasza:	
„Duch	Pański	 spoczywa	na	Mnie,	 ponieważ	Mnie	namaścił	
i	posłał	Mnie”	(Łk	4,18;	por.	Iz	61,1).	Powiedział	w	ten	sposób,	
że	jest	posłany	przez	Ducha	Świętego.	A	gdy	Jezus	odszedł	do	
nieba,	w	dzień	Zielonych	Świąt	zesłał	Ducha	Świętego,	który	
jest	mocą	dla	Kościoła.	Dlatego	możemy	nie	bać	się	jakichś	tam	
Palikotów	czy	oprawców,	którzy	chcą	ośmieszyć	i	zelżyć	Ko-
ściół.	Kościół	jest	wielki	i	silny	mocą	Ducha	Świętego,	dlatego	
Pan	Jezus	powiedział,	że	„bramy	piekielne	go	nie	przemogą”	
(Mt	 16,18).	Chociaż	 jest	 prześladowany,	 to	 jednak	 zawsze	
ostatecznie	zwycięża,	ponieważ	nie	jest	dziełem	ludzkim,	lecz	
dziełem	Boga.	Duch	Święty	nadaje	Kościołowi	młodość,	daje	
mu	energię	i	uzdalnia	do	odważnego	głoszenia	Ewangelii,	do	
celebracji	 sakramentów	 świętych	 i	 do	 składania	 świadectwa	
miłości.	Także	nam	daje	moc	do	bycia	cierpliwym,	wytrwałym,	
daje	nam	moc	do	przebaczania	i	do	zwyciężania	zła	dobrem.	

Bracia	i	siostry,	powinniśmy	być	bardziej	otwarci	na	dzia-
łanie	Ducha	Świętego	 i	modlić	 się	 o	dobre	poglądy	 i	 dobre	
myślenie.	Tym	myśleniem	manipulują	dzisiaj	media	przesycone	
trendami	liberalnymi	i	bezbożnymi,	które	chcą	nam	obrzydzić	
Kościół	i	ośmieszyć	chrześcijaństwo.	Widać	to	gołym	okiem.	
Traktujmy	to	jednak	jako	rzecz	normalną,	bo	taki	jest	świat,	
że	trwa	w	nim	walka	dobra	ze	złem	i	prawdy	z	kłamstwem.	
Niech	 nas	 nie	 przerażają	 rozmiary	 tego	 zła.	Czasem	 ludzie	
pytają,	 gdzie	 jest	 Pan	Bóg,	 skoro	 istniały	 na	 polskiej	 ziemi	
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niemieckie	obozy	koncentracyjne	albo	w	1940	r.	wywożono	
naszych	rodaków	na	zsyłki	syberyjskie,	gdzie	ginęli	z	głodu	
i	zimna.	To	jednak	nie	Pan	Bóg	powodował	takie	cierpienie.	
To	ludzie	ludziom	gotowali	taki	los	–	ludzie,	którzy	walczyli	
z	Bogiem.	Kto	bowiem	walczy	z	Bogiem,	potem	walczy	także	
z	człowiekiem.	Kto	chce	zniszczyć	Pana	Boga,	także	czasem	
przechodzi	do	niszczenia	człowieka.	Tę	prawidłowość	widać	
gołym	okiem,	dlatego	 trzeba	się	modlić	do	Ducha	Świętego	
o	dobre	poglądy.	Duch	Święty	uzdalnia	nas	też	do	wiary,	do	
modlitwy	i	do	tego	przekonania,	że	Chrystus	jest	najważniejszy,	
że	jest	naszym	Odkupicielem,	że	warto	Go	słuchać,	i	daje	nam	
moc	do	miłości,	do	wytrwania	pod	krzyżem.	Na	ziemi	doświad-
czamy	wielu	 krzyży,	 ale	 św.	 Paweł	 powiedział:	 „Wszystko	
mogę	w	Tym,	który	mnie	umacnia”	(Flp	4,13).	Cokolwiek	się	
w	życiu	zdarza,	możemy	zwyciężyć,	jeśli	jesteśmy	otwarci	na	
Pana	Boga.	Czasem	to	zwycięstwo	jest	oddalone	w	czasie,	ale	
ono	przychodzi.

Zakończenie

Kończąc	 tę	 homilijną	 refleksję	w	 dzień	Trójcy	 Świętej,	
chciałbym	zachęcić,	byśmy	zawsze	w	naszym	życiu	robili	miej-
sce	dla	Pana	Boga,	by	On	zawsze	był	na	pierwszym	miejscu.	
Papież	Benedykt	XVI,	obecny	Ojciec	Święty,	powtarzał	Niem-
com:	„Gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	przyszłość”.	Co	papież	mówi	
do	jednego	narodu,	mówi	też	do	wszystkich	innych	narodów,	
dlatego	możemy	odnieść	te	słowa	także	do	Unii	Europejskiej:	
jeśli	nie	będzie	w	niej	Boga,	 to	cała	 ta	struktura	się	 rozpad-
nie.	Nie	będzie	sprawiedliwości,	nie	będzie	 ładu,	nie	będzie	
spokoju,	jeżeli	Bóg	będzie	spychany	na	margines,	a	nietrudno	
zaobserwować	taką	tendencję.	Trzymajmy	się	tego,	co	ważne,	
trzymajmy	się	Pana	Boga.	Ten	sam	Papież,	przytaczając	słowa	
św.	Augustyna,	powiedział	w	Berlinie	do	parlamentu	niemiec-
kiego,	że	jeżeli	rząd	czy	parlament	nie	respektuje	Bożego	Prawa	
i	nie	uchwala	ludzkiego	prawa	na	bazie	prawa	Bożego,	to	staje	
się	bandą	złoczyńców.	Dlatego	trzymajmy	się	Pana	Boga.
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Zwróćmy	uwagę,	mamy	wiele	 okazji,	 by	oddawać	 cześć	
Bogu	w	Trójcy	 Jedynemu.	Trójca	 Święta	 jest	wymieniana	
w	znaku	krzyża,	gdy	mówimy:	„W	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	
Świętego”.	Dlatego	znak	krzyża	jest	taki	ważny	i	dajemy	go	
zawsze	na	początku	i	na	końcu	modlitwy.	Także	Mszę	Świętą	
zaczynamy	znakiem	krzyża	 i	kończymy	błogosławieństwem	
w	imię	Trójcy	Świętej.	Zwróćmy	więc	uwagę	na	oddawanie	
czci	Trójcy	Świętej	poprzez	pobożne	czynienie	znaku	krzyża.	
Trójcę	Świętą	przywołujemy	także	w	doksologii:	„Chwała	Ojcu	
i	Synowi,	 i	Duchowi	Świętemu”.	Warto	te	słowa	powtarzać,	
bo	to	jest	oddawanie	chwały	Bogu	w	Trójcy	Jedynemu.	Niech	
tak	będzie	w	naszym	życiu.	Będziemy	się	modlić,	byśmy	dalej	
szli	z	podniesioną	głową,	z	wiarą	w	sercu,	że	Bóg	nas	kocha,	
i	z	miłością	oraz	przekonaniem,	że	Bóg	będzie	dla	nas	szczę-
ściem	wiecznym.	Amen.

Umocnieni Darem z Wysoka na czas 
dawania świadectwa o Chrystusie

Wałbrzych, 4 czerwca 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

1. Trójjedyny Bóg

Wczoraj	 obchodziliśmy	w	Kościele	 uroczystość	Trójcy	
Świętej.	Przypomnieliśmy	sobie,	że	Bóg,	w	którego	wierzymy,	
jest	w	Trzech	Osobach.	Ma	jedną	naturę,	ale	trzy	osoby.	Jest	
Bóg	Ojciec,	Bóg	Syn	i	Bóg	Duch	Święty.

Uświadomiliśmy	sobie,	że	Bogu	Ojcu	zawdzięczamy	dzieło	
stworzenia,	bo	On	jest	stwórcą	nieba	i	ziemi,	a	także	stwórcą	
każdego	z	nas,	który	chciał,	żebyśmy	zaistnieli,	dlatego	poprzez	
rodziców	dał	nam	życie.	To	nasze	 istnienie	 jest	nieutracalne	
i	będzie	trwać	wiecznie.	Ziemskie	życie	jest	czasowe	i	zamyka	



249

się	w	chwili	śmierci,	ale	w	momencie	śmierci	–	jak	wierzymy	
ze	względu	na	słowa	Pana	Jezusa	–	nasze	istnienie	otwiera	się	
na	wieczność.	Warto	pamiętać	zatem,	że	Pan	Bóg	stworzył	nas	
już	na	zawsze	i	nie	będzie	ani	chwili,	żeby	nas	nie	było.	Boga	
Ojca	czcimy	jako	Stwórcę	nieba	i	ziemi,	i	nas	wszystkich.

Druga	Osoba	Boska	to	Syn	Boży,	Jezus	Chrystus.	Tę	Osobę	
znamy	najlepiej,	bo	Ona	stała	się	Człowiekiem.	Syn	Boży	stał	
się	 człowiekiem,	 przybrał	 naturę	 ludzką	 i	 jest	 prawdziwym	
Bogiem	i	prawdziwym	Człowiekiem.	Jezusowi	przypisujemy	
dzieło	odkupienia.	Jezus	przyszedł,	żeby	umrzeć	za	nas,	aby	
nasze	grzechy	 zostały	 zmyte	miłosierdziem	Bożym.	On	 jest	
naszym	Wybawicielem,	Odkupicielem,	jest	Kimś,	kto	uwalnia	
nas	od	grzechów.	Człowiek	sam	grzeszy,	ale	nie	ma	mocy,	by	
te	grzechy	zmyć,	zniszczyć.	Pan	Bóg	jest	 tym,	kto	zastrzegł	
sobie	odpuszczanie	grzechów.	

Trzecia	Osoba	Boska	to	Duch	Święty,	któremu	przypisujemy	
dzieło	uświęcania	świata.	Czas	Kościoła	to	jest	czas	działania	
Ducha	Świętego.	Bóg	Ojciec	 działa	w	Kościele	 przez	Syna	
w	Duchu	Świętym.	Dzisiaj	Kościół	w	mocy	Ducha	Świętego	na-
ucza,	a	więc	głosi	słowo	Boże,	Ewangelię	Pana	Jezusa,	i	w	mocy	
Ducha	Świętego	sprawuje	liturgię	świętą.	Dzięki	mocy	Ducha	
Świętego	kapłani	mają	zdolność	przemieniania	chleba	w	Ciało	
Pańskie	i	wina	w	Krew	Pana	Jezusa.	Mocą	Ducha	Świętego	
kapłani	mają	zdolność	odpuszczania	grzechów,	co	jest	prakty-
kowane	w	sakramencie	pokuty.	Mocą	Ducha	Świętego	Kościół	
pomaga	biednym,	służy	chorym	i	tym,	którzy	są	w	potrzebie.

2. Czwarty sakrament w życiu

Droga	młodzieży,	sakrament	bierzmowania,	który	za	chwilę	
przyjmiecie,	jest	sakramentem	szczególnie	związanym	z	Du-
chem	Świętym.	Jest	to	czwarty	sakrament,	który	otrzymujecie	
w	swoim	życiu.	Na	początku	życia	był	sakrament	chrztu	świę-
tego,	 potem	był	 sakrament	 pokuty	 i	Eucharystii	 –	 pierwsza	
spowiedź	i	pierwsza	Komunia	Święta.	Dzisiaj	zostaniecie	obda-
rzeni	czwartym	sakramentem	–	sakramentem	Ducha	Świętego.
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Po	 co	 udzielamy	wam	 sakramentu	 bierzmowania?	Aby	
wzmocnić	waszego	ducha,	byście	byli	mądrzejsi	i	mieli	dobre	
poglądy	na	życie,	a	przede	wszystkim,	byście	wierzyli	i	Jezusa	
nazywali	Bogiem,	Panem,	by	On	był	dla	was	najważniejszy,	by-
ście	Go	słuchali	i	fascynowali	się	Jego	Ewangelią.	Duch	Święty	
przychodzi,	 aby	 odsłonić	 przed	 nami	 cały	 nadprzyrodzony	
świat,	żebyśmy	przyjęli	z	wiarą	naukę	Pana	Jezusa,	ale	Duch	
Święty	przychodzi	także	po	to,	by	nas	uzdolnić	do	wypełniania	
Ewangelii.	Wiemy,	że	treścią	Ewangelii	jest	miłość,	i	najważ-
niejsze	zadanie,	które	zostawił	nam	Pan	Jezus,	to	jest	miłość	do	
Boga	i	bliźniego.	Do	wypełnienia	tego	zadania	potrzebujemy	
wsparcia	Ducha	Świętego.	Dlaczego?	Z	natury	jesteśmy	ego-
istami,	wszystko	chcemy	dla	siebie	zagarnąć	i	wydaje	się	nam,	
że	najlepiej	znamy	się	na	wszystkim.	Moc	Ducha	Świętego	jest	
potrzebna,	żeby	pokonać	taką	egoistyczną	postawę.	

3. Pan Bóg gospodarzem wszystkiego

Droga	młodzieży,	wysłuchaliśmy	przed	chwilą	Ewangelii,	
którą	Kościół	czyta	dzisiaj	na	zwykłych	Mszach	Świętych.	Przy-
pomina	nam	ona,	że	właścicielem	i	gospodarzem	winnicy,	którą	
jest	świat,	jest	Pan	Bóg.	My	jesteśmy	jedynie	dzierżawcami.	
Ziemia	i	świat	to	jest	Boże	dzieło	i	Boża	własność,	której	Pan	
Bóg	nam	użycza,	żebyśmy	mogli	tu	żyć,	zanim	On	przyjmie	nas	
do	nieba.	Pan	Jezus	opowiedział	przypowieść,	że	władca	win-
nicy,	Bóg	Ojciec,	wysyłał	do	dzierżawców	swoich	posłańców,	
aby	odbierali	należność	z	dzierżawy.	Ci	posłańcy	byli	jednak	
przeklinani,	bici,	a	niektórzy	nawet	zostali	zabici.	Gospodarz	
winnicy	posłał	więc	swojego	syna,	pewny,	że	dzierżawcy	go 
uszanują.	Gdy	ten	jednak	przyszedł,	i	jego	zabili.	Wtedy	gospo-
darz	zapowiedział	karę.	Pan	Jezus	mówił	o	prorokach,	których	
Bóg	wysyłał	do	narodu	wybranego,	do	swojej	winnicy.	Wszyscy	
prorocy	byli	prześladowani.	Wreszcie	Bóg	wysłał	najważniej-
szego	Proroka,	swojego	Syna	Jezusa	Chrystusa,	którego	ludzie	
też	zabili.	Bibliści	twierdzą,	że	karą	za	to	było	zburzenie	Jerozo-
limy	w	60	r.,	kiedy	całe	święte	miasto	legło	w	gruzach,	i	to,	że	
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wszystko,	co	otrzymał	naród	wybrany,	zostało	mu	odjęte	i	dane	
wszystkim	narodom	świata,	a	w	miejsce	synagogi,	w	miejsce	
ludu	wybranego	Starego	Przymierza,	wszedł	 nowy	 lud,	 lud	
Kościoła	–	ci	ludzie,	który	uwierzyli	w	Chrystusa	jako	Mesjasza.	

Droga	młodzieży,	żeby	przyjąć	to	pouczenie,	też	trzeba	mieć	
dar	Ducha	Świętego.	Pamiętajmy,	że	nie	jesteśmy	na	swoim,	
że	jesteśmy	tylko	dzierżawcami,	a	pierwszym	gospodarzem	tej	
ziemi	jest	Pan	Bóg.	Zauważcie,	że	niektórzy	ludzie	zachowują	
się,	jakby	to	oni	byli	władcami	ziemi,	i	stanowią	prawa	w	par-
lamentach,	które	są	przeciwne	nauce	Bożej,	przeciwne	Bożemu	
Prawu,	jakie	Pan	Bóg	dał	ludziom	–	przeciwne	Dekalogowi.	

W	ostatnich	dniach,	od	30	maja	do	3	czerwca,	odbyło	się	
w	Mediolanie	VII	Światowe	Spotkanie	Rodzin.	Na	ostatnie	trzy	
dni	tego	spotkania	przybył	sam	Biskup	Rzymu,	Ojciec	Święty,	
by	zobaczyć	 się	 z	 rodzinami.	We	wczorajszej	Mszy	Świętej	
uczestniczyło	 ponad	 osiemset	 tysięcy	wiernych.	W	homilii	
Papież	mówił	 o	 znaczeniu	 rodziny.	Rodzina	 jest	 tak	ważna,	
ponieważ	właśnie	 ona	 jest	 środowiskiem,	w	 którym	 ludzie	
przychodzą	na	świat	i	są	wychowywani	przez	rodziców.	Zanim	
spotkamy	nauczycieli	w	szkole	podstawowej,	w	gimnazjum,	
w	szkole	średniej	czy	na	studiach	wyższych,	naszymi	pierw-
szymi	nauczycielami	i	wychowawcami	są	nasi	rodzice	–	mama	
i	tata.	Zauważcie,	dzisiaj	próbuje	się	zakwestionować	ten	model	
rodziny,	 który	 dał	 nam	Pan	Bóg,	 czyli	 związek	mężczyzny	
i	kobiety.	Parlament	europejski	po	raz	kolejny	wydał	polecenie,	
by	państwa	należące	do	Unii	Europejskiej	prawnie	umożliwiły	
zawieranie	małżeństw	homoseksualnych.	W	myśl	tego	prawa	
dwóch	mężczyzn	 albo	dwie	kobiety	 to	 też	 jest	małżeństwo,	
a	to	się	sprzeciwia	prawu	Bożemu.	Ludzie	chcą	poprawić	Pana	
Boga.	Zdarza	się	to	nie	po	raz	pierwszy	w	dziejach	świata.	Uto-
pii	było	wiele,	zwłaszcza	w	czasach	nowożytnych.	Były	utopie	
społeczne,	filozoficzne,	 polityczne,	 na	 czele	 z	marksizmem.	
Wszystkie	one	unieszczęśliwiały	ludzi,	ale	także	przyczyniały	
się	do	ich	unicestwiania.	W	XX	w.	prawie	dwieście	milionów	
ludzi	 zginęło	 za	 sprawą	 tych,	 którzy	odwrócili	 się	 od	Boga	
i	Jego	nauki.



252

Droga	młodzieży,	Duch	Święty	jest	nam	potrzebny,	byśmy	
poprawnie	myśleli	i	nie	szli	za	tymi	głupcami,	którzy	głoszą,	że	
postęp	to	coś	nowego,	ważnego,	lepszego	niż	to,	co	było.	Nie	
wszystko	co	nowe	jest	lepsze.	Musimy	pilnować	tych	wartości,	
które	chrześcijaństwo	zawsze	otaczało	wielką	czcią	i	troską.	Te	
podstawowe	wartości	to	człowiek,	osoba,	małżeństwo	–	jako	
związek	kobiety	i	mężczyzny,	rodzina.	Jeżeli	mielibyśmy	same	
tylko	małżeństwa	homoseksualne	między	kobietami	i	między	
mężczyznami,	to	za	kilkanaście	lat	nie	byłoby	ludzi	na	ziemi.	
Skąd	wezmą	się	dzieci?	Z	dwóch	mężczyzn	czy	z	dwóch	kobiet?

Jeżeli	dzisiaj	uwydatniam	 tę	myśl,	 to	dlatego,	że	żyjemy	
w	 takim	czasie,	 kiedy	 trwa	walka	 z	Bogiem	 i	 z	Kościołem.	
Macie	 dostęp	 do	 Internetu,	 czytacie	 różne	 blogi,	 śledzicie	
wypowiedzi	internautów.	Zauważcie,	ile	tam	jest	złośliwości	
i	 pomówień,	 którymi	 szkaluje	 się	Kościół,	 a	 ostatnio	Ojca	
Świętego.	Każda	okazja	jest	dobra,	żeby	zaszkodzić	Kościołowi,	
biskupom,	kapłanom.

Droga	młodzieży,	 potrzebujemy	Ducha	 Świętego,	 żeby	
nas	prowadził	drogą	prawdy	i	miłości	i	żebyśmy	nie	poszli	za	
głupimi	ludźmi,	którzy	mącą	nam	w	głowach.	Potrzebujemy	
światła	Ducha	Świętego,	by	wiedzieć,	gdzie	jest	prawda,	kogo	
słuchać,	komu	ufać	i	jak	budować	dom	życia.	Przed	wami		życie	
dorosłe	i	trzeba	je	jakoś	pięknie	ukształtować.	Pytanie:	Na	jakich	
zasadach?	Czy	na	tych,	które	lansują	ludzie	nieżyczliwi	Kościo-
łowi	i	Panu	Bogu,	czy	budować	na	zasadach	sprawdzonych,	
na	Bożym	prawie,	na	Ewangelii.	W	Warszawie	dzień	po	dniu	
odbyły	się	dwie	manifestacje.	W	sobotę	była	Parada	Równości	
–	homoseksualiści	przechodzili	ulicą	Marszałkowską,	a	wczoraj	
był	Marsz	w	Obronie	Życia	i	Rodziny.	Takie	marsze	odbyły	się	
w	pięćdziesięciu	miastach	Polski,	mimo	że	pogoda	nie	sprzyjała	
takiej	manifestacji	przywiązania	do	tradycyjnych	wartości.

Zakończenie

Droga	młodzieży,	żyjemy	w	środku	tego	świata,	w	którym	
jest	napięcie	między	dobrem	i	złem,	między	prawdą	i	fałszem,	



253

dlatego	Kościół	daje	wam	dzisiaj	w	darze	Ducha	Świętego,	któ-
ry	podpowiada,	co	robić,	jak	się	zachować,	za	kim	pójść	i	kogo	
słuchać.	Otrzymujecie	dary	mądrości,	rozumu,	rady,	męstwa,	
wiedzy	i	umiejętności,	pobożności	i	bojaźni	Bożej.	Za	chwilę	
te	dary	zostaną	wam	przekazane	w	świętym	znaku.	Zechciejcie	
przyjąć	je	z	wiarą	i	miłością,	w	postawie	pobożności.	Niech	one	
przekształcą	was	wewnętrznie,	 tak	 jak	przekształciły	 pierw-
szych	Apostołów	i	przekształcały	tylu	ludzi,	którzy	byli	przed	
nami,	abyście	byli	ludźmi	lepszymi	i	mądrzejszymi.	Amen.

Uczeń Chrystusa wobec świata
Wałbrzych, 5 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Barbary

1. Bierzmowanie – parafialna Pięćdziesiątnica

Często	podczas	Mszy	Świętej,	gdy	jest	udzielany	sakrament	
bierzmowania,	wybieramy	czytanie	z	Dziejów	Apostolskich,	
które	 opowiada	 nam	o	 pierwszym	wielkim	Zesłaniu	Ducha	
Świętego	w	Kościele.	Dzisiaj	także	usłyszeliśmy	o	pierwszym	
Zesłaniu	Ducha	Świętego,	które	miało	miejsce	pięćdziesiątego	
dnia	 po	Zmartwychwstaniu.	Apostołowie	 byli	 zgromadzeni	
w	Wieczerniku,	była	tam	również	Matka	Najświętsza.	Pan	Jezus	
wcześniej	prosił	uczniów,	żeby	nie	rozchodzili	się	z	Jerozolimy,	
ale	oczekiwali	na	dar	Ducha	Świętego.	Apostołowie	z	Maryją	
oczekiwali	na	ten	dar,	modląc	się	nieustannie.	Zgodnie	z	obietni-
cą	Duch	Święty	zstąpił	w	znaku	widzialnym:	były	ogniste	języki	
i	szum	wichru.	Duch	Święty,	zstępujący	w	takim	widzialnym	
i	słyszalnym	znaku,	wypełniał	serca	Apostołów.	

Droga	młodzieży,	 dzisiaj	 to	 się	 powtarza.	Ta	 świątynia	
jest	Wieczernikiem.	Za	 chwilę	Duch	Święty	 zstąpi	 na	was.	
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	Będziecie	 podchodzić	 do	mnie	 i	 przez	 znak	 sakramentalny	
otrzymacie	Jego	dary.	Nie	będzie	ognistych	języków	i	szumu	
wichru,	ale	będzie	widzialny	znak	namaszczenia	krzyżmem	wa-
szego	czoła	i	wypowiedzenie	słów	sakramentalnych.	Przez	ten	
znak	widzialny	i	słyszalny	otrzymacie	Ducha	Świętego.	Wiecie,	
jakimi	 darami	 zostaniecie	 napełnieni,	 potraficie	 je	 nazwać,	
z	pewnością	omawialiście	je	na	katechezie.	Jest	siedem	darów	
Ducha	Świętego.	Przypomnijmy:	dar	mądrości,	dar	 rozumu,	
dar	rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	dar	pobożności	i	dar	
bojaźni	Bożej.	Wszystkie	one	są	potrzebne	naszemu	duchowi,	
który	 jest	 ograniczony	 i	 słaby.	Światło	Ducha	Świętego	dla	
naszego	ducha	sprawia,	że	staje	się	on	silniejszy,	mądrzejszy,	
lepiej	poznaje,	więcej	wie	i	rozumie.

2. Światło Ducha Świętego

W	starożytności	żył	pewien	filozof,	który	nazywał	się	Augu-
styn.	Został	świętym,	ale	wcześniej	był	grzesznikiem.	Znalazł	
jednak	Chrystusa	i	Nim	się	zafascynował.	Stworzył	on	teorię	
iluminizmu,	według	której	człowiek	nie	może	poznać	prawdy	
bez	Bożej	 pomocy.	 Św.	Augustyn	 powiedział,	 że	 jest	 nam	
potrzebne	światło	Ducha	Świętego,	iluminacja	duchowa,	żeby	
wiedzieć,	po	co	żyjemy,	po	co	cierpimy,	dlaczego	powinniśmy	
miłować	i	służyć,	dokąd	idziemy	i	jaki	jest	cel	życia.	Duch	Świę-
ty	niekiedy	jest	przedstawiany	w	znaku	ognia.	Tak	jak	ogień	nas	
oświeca,	daje	światło	i	nas	ogrzewa,	tak	i	Duch	Święty	oświeca	
nasz	umysł,	uzdalnia	nas	do	poznania	prawdy,	do	wiary,	do	do-
brych	poglądów,	a	także	daje	nam	miłość,	która	ogrzewa	nasze	
serce,	i	dlatego	pod	Jego	wpływem	jesteśmy	bardziej	zdolni	do	
miłowania	i	do	służenia.	Kto	ma	Ducha	Świętego,	ten	nie	doga-
duje	rodzicom,	jest	bardziej	posłuszny,	chętniej	zmyje	naczynia,	
pójdzie	do	sklepu	czy	wykona	inną	pracę	zleconą	przez	mamę,	
tatę	albo	babcię.	Jeśli	mamy	Ducha	Świętego,	przychodzi	to	
nam	łatwiej,	a	jeśli	Go	nie	mamy	w	swoim	sercu,	to	jesteśmy	
oporni,	obgadujemy,	pyskujemy	do	naszych	najbliższych,	jeste-
śmy	niezadowoleni,	ciągle	narzekamy.	Duch	Święty	w	naszej	
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duszy	pomaga	nam	być	dobrymi	i	szlachetnymi.	Dzięki	Niemu	
jesteśmy	bardziej	podobni	do	Pana	Jezusa.	

3. Wspólnota cywilna i kościelna

W	dzisiejszej	Ewangelii	Pan	Jezus	daje	nam	ważne	poucze-
nie.	Oto	widzimy	Go	na	spotkaniu	z	faryzeuszami.	Rozmówcy	
najpierw	Go	pochwalili:	„Nauczycielu,	wiemy,	że	jesteś	praw-
domówny	i	drogi	Bożej	w	prawdzie	nauczasz.	Na	nikim	Ci	też	
nie	zależy,	bo	nie	oglądasz	się	na	osobę	ludzką”	(Mt	22,16).	
Była	to	jednak	obłudna	pochwała,	nieszczera.	Tu	jest	dla	nas	
pierwsza	wskazówka,	byśmy	się	wystrzegali	obłudy	i	nigdy	nie	
byli	faryzeuszami,	nie	chwalili	wbrew	swoim	przekonaniom,	
nie	 oszukiwali	 drugich,	 nie	 używali	 podstępu.	 Idźmy	dalej:	
faryzeusze	 chcieli	 skompromitować	 Jezusa,	 dlatego	 zadali	
Mu	pytanie:	„Czy	wolno	płacić	podatek	Cezarowi,	czy	nie?”	
(Mt	22,17).	Gdyby	Jezus	odpowiedział	„tak”	lub	„nie”,	każda	
odpowiedź	byłaby	dla	Niego	niekorzystna	i	mogła	być	powo-
dem	do	postawienia	Go	w	stan	oskarżenia.	Gdyby	powiedział,	
że	podatek	należy	płacić,	naraziłby	się	narodowi	izraelskiemu,	
który	był	w	niewoli	i	był	zmuszony	płacić	podatki	cezarowi.	
Gdyby	powiedział,	że	nie	trzeba	płacić,	naraziłby	się	władzom	
rzymskim	i	cezarowi	i	zostałby	oskarżony.	Pan	Jezus	jednak	
uniknął	 takich	 odpowiedzi	 i	 bardzo	 pięknie	wyszedł	 z	 tego	
impasu.	Kazał	podać	sobie	monetę	i	zapytał,	czyj	wizerunek	
jest	umieszczony	na	monecie.	Odpowiedziano,	że	cezara.	Jezus	
powiedział	wtedy:	„Oddajcie	więc	Cezarowi	to,	co	należy	do	
Cezara,	a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga”	(Mt	22,21).	Pan	Jezus	
wskazał	zatem	na	obowiązki,	jakie	człowiek	ma	wobec	Boga	
i	wobec	władzy	cywilnej,	wobec	ludzi.	Trzeba	oddawać	Bogu,	
co	się	należy	Bogu,	a	ludziom	to,	co	należy	się	ludziom.	Mamy	
tutaj	wskazanie	na	dwie	niezależne	wspólnoty.	Jest	wspólnota	
Boża,	kościelna,	i	jest	wspólnota	państwowa,	cywilna,	które	są	
autonomiczne,	ale	nie	powinny	być	względem	siebie	antago-
nistyczne,	nie	powinny	sobie	przeszkadzać.	Idealnie	jest,	gdy	
Kościół	i	państwo	współpracują	i	pomagają	sobie	nawzajem.
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Popatrzmy,	jak	jest	w	Polsce	i	w	innych	krajach.	Częsty	jest	
antagonizm	i	walka.	W	tych	dniach	obchodzimy	dwudziestą	
pierwszą	rocznicę	pielgrzymki	Ojca	Świętego	do	wolnej	Polski.	
Ojciec	Święty	przyleciał	w	czerwcu	1991	r.	do	wolnej	Polski,	
bo	poprzednio,	cztery	 lata	wcześniej,	w	1987	 r.,	był	 jeszcze	
w	Polsce	komunistycznej.	Ludzie	widzieli,	że	Papież	płakał,	
widząc,	co	dzieje	się	w	Polsce,	która	nie	potrafi	zagospoda-
rować	wolności.	Wcześniej	prosił	o	możliwość	pobytu	przez	
dwa–trzy	dni	w	Zakopanem,	w	górach,	które	tak	bardzo	ukochał.	
Gdy	jednak	dowiedział	się,	że	wielu	nie	życzy	sobie	tej	jego	
podróży,	a	liberałowie	ze	strony	rządzących	wyliczają,	ile	to	
będzie	kosztować	i	ile	Naród	będzie	musiał	zapłacić	ze	swo-
jej	kieszeni,	zrezygnował	z	pomysłu	wypoczynku	w	Tatrach.	
W	kazaniach	Jan	Paweł	II	mówił	wtedy	na	temat	Dekalogu,	
omawiał	 dziesięć	 przykazań.	 Przyjechał	 jak	 nowy	Mojżesz	
do	Narodu,	 który	 zrzucił	 jarzmo	niewoli.	Wojska	 sowieckie	
już	 opuszczały	 nasz	 kraj,	 Polska	 stawała	 się	 coraz	 bardziej	
wolna.	W	tej	sytuacji	Ojciec	Święty	chciał	pokazać	nam,	jak	
zagospodarować	 tę	dopiero	odzyskaną	wolność.	Wielu	 ludzi	
odwróciło	się	wtedy	od	Kościoła	i	od	Papieża.	W	napisanym	
po	pewnym	czasie	liście	do	„Tygodnika	Powszechnego”	Jan	
Paweł	II	zauważył,	że	„odzyskanie	wolności	w	1989	r.	zbiegło	
się	paradoksalnie	ze	wzmożonym	atakiem	sił	lewicy	laickiej	
i	ugrupowań	liberalnych	na	Kościół,	na	Episkopat	i	na	Papie-
ża”.	„Wyczułem	 to	zwłaszcza	w	kontekście	moich	ostatnich	
odwiedzin	w	Polsce	w	roku	1991”	–	pisał	dalej	Ojciec	Święty.	
A	„Tygodnik	Powszechny”	 to	krakowskie	pismo	o	 tematyce	
społeczno-kulturalnej,	z	którym	Papież	był	związany	jeszcze	
jako	Karol	Wojtyła.	 Po	 odzyskaniu	wolności	 pismo	 uległo	
jednak	nurtom	liberalnym	i	w	cytowanym	liście	Papież	pisze:	
„W	tym	trudnym	momencie	Kościół	w	«Tygodniku»	nie	zna-
lazł,	niestety,	takiego	wsparcia	i	obrony,	jakiego	miał	poniekąd	
oczekiwać”.	Także	członkowie	Solidarności,	którzy	wcześniej	
chronili	się	w	Kościele	i	korzystali	z	jego	pomocy,	teraz	stali	się	
jego	nieprzyjaciółmi	i	chcieli	go	ośmieszyć.	Głośne	były	hasła	
typu:	„Byli	czerwoni,	a	przyszli	czarni”,	pomawiające	Kościół	
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o	chęć	rządzenia	Polską,	a	wręcz	twierdzące,	że	Kościół	przejął	
władzę	polityczną	w	kraju.

Droga	młodzieży,	wspominamy	o	 tym,	 by	przypomnieć,	
że	całe	nasze	życie	toczy	się	w	dwóch	porządkach:	jesteśmy	
dziećmi	Kościoła	i	Kościół	jest	naszym	domem,	ale	jesteśmy	
też	 dziećmi	Ojczyzny,	Narodu,	 państwa	polskiego.	Dbajmy	
o	to,	żeby	między	tymi	dwoma	porządkami	zawsze	była	zgoda	
i	dobra	współpraca.	Oczywiście,	potrzebna	jest	również	autono-
mia:	trzeba	wiedzieć,	co	oddawać	Bogu,	i	to	Mu	oddawać,	a	co	
należy	się	państwu,	i	to	przekazywać	państwu.	Mamy	obowiązki	
wobec	Boga	i	wobec	państwa,	ale	nie	wolno	prowadzić	wojny.	
Wojna nie prowadzi do niczego dobrego. 

Droga	młodzieży,	abyśmy	mogli	Bogu	oddawać	to,	co	się	
Bogu	należy,	jest	nam	potrzebna	mądrość	od	Ducha	Święte-
go.	Co	należy	się	Bogu?	Najpierw	–	nasze	praktyki	religijne,	
nasza	modlitwa,	udział	we	Mszy	Świętej,	przystępowanie	do	
sakramentów	 świętych,	 pokuta,	 udział	w	pielgrzymkach.	To	
należy	się	Panu	Bogu,	ale	i	jeszcze	coś	więcej.	Można	bowiem	
te	praktyki	spełniać,	ale	prowadzić	życie	rodzinne	niezgodne	
z	Bożą	wolą,	z	Bożymi	przykazaniami.	Są	tacy,	którzy	chodzą	
do	Kościoła	i	do	spowiedzi,	a	mają	nieuporządkowane	życie	
rodzinne.	Tu	musi	 być	 zgodność.	Bogu	oddajemy	 cześć	 nie	
tylko	przez	naszą	modlitwę,	przez	obecność	w	kościele,	udział	
w	nabożeństwach	religijnych,	majowych,	październikowych	czy	
w	kółkach	różańcowych,	ale	przez	uczciwe	życie,	którego	tre-
ścią	jest	miłość.	Musi	być	zgodność	między	wiarą	wyznawaną	
a	wiarą	praktykowaną	w	codziennym	życiu.	Aby	żyć	w	takiej	
uczciwości	wobec	Pana	Boga,	 trzeba	mieć	Ducha	Świętego.	
Dlatego	Duch	 Święty	 przybędzie	 dzisiaj	 do	was,	 żebyście	
byli	uczciwi	wobec	Pana	Boga	i	oddawali	Mu	cześć,	pełniąc	
praktyki	religijne,	a	przede	wszystkim	uczestnicząc	we	Mszy	
Świętej	niedzielnej,	modląc	się	codziennie,	ale	także	prowadząc	
uczciwe	życie,	w	którym	nie	ma	obłudy,	napastliwości,	szczucia	
jednych	na	drugich,	kłamstwa,	lecz	jest	prawość.	Żyjąc	w	ten	
sposób,	 będziecie	 też	 dobrymi	 synami	 i	 córkami	Ojczyzny.	
Jeśli	będziecie	uczciwi,	państwo	będzie	z	was	zadowolone,	bo	
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wobec	niego	też	mamy	obowiązki:	płacimy	podatki,	czasem	za	
wysokie,	i	wykonujemy	różne	inne	zobowiązania.

Wskazanie	Pana	Jezusa	z	dzisiejszej	Ewangelii	jest	dla	nas	
takie	ważne	 zwłaszcza	 teraz,	 gdy	 jesteśmy	 świadkami	kon-
fliktu	na	linii	państwo	–	Kościół.	To	nie	Kościół	wywołuje	ten	
konflikt.	Zwróćcie	uwagę	na	napastliwość	 i	stronniczość	we	
współczesnych	mediach.	Rzadko	kiedy	powiedzą	coś	dobrego	
o	księdzu.	Pewien	ksiądz,	który	ma	bliski	kontakt	z	pierwszym	
i	drugim	programem	publicznej	 telewizji,	powiedział	mi,	że	
redaktorzy	 i	 dziennikarze	mają	 cichy	 nakaz,	 by	 o	Kościele	
mówić	 jak	najmniej,	a	 jeżeli	 już	mówić,	 to	 tylko	źle	 i	 tylko	
o	tym,	co	jest	negatywne.	Zauważcie,	Papież	przez	kilka	dni	
był	w	Mediolanie,	a	w	 telewizji	publicznej	nie	wspomniano	
o	tym	ani	słówkiem.	Zwykle	nie	oglądam	dzienników,	ale	w	nie-
dzielę	chciałem	zobaczyć	wiadomości	o	pół	do	ósmej.	Mówili	
o	 różnych	paradach,	bo	w	 sobotę	była	w	Warszawie	Parada	
Równości,	o	piłce	oczywiście,	bo	jest	tego	mnóstwo	z	powodu	
Euro	2012,	a	o	Ojcu	Świętym,	który	spotkał	się	z	rodzinami	
całego	świata,	nie	usłyszałem	ani	słóweczka,	jakby	to	nie	było	
ważne.	Naród	tymczasem	stoi	na	rodzinie.	Jeśli	nie	będziemy	
mieć	dzisiaj	silnej	rodziny,	to	i	nie	będzie	silnego	Narodu.	Stąd	
taka	troska	o	Telewizję	Trwam,	żeby	nie	była	dyskryminowa-
na,	marginalizowana,	 żeby	miała	 takie	 same	prawa	 jak	 inne	
kanały	telewizyjne.	Ci,	którzy	rządzą,	pokazują	swoje	oblicze,	
pokazują,	kim	są.	Niektórzy	udają	katolików,	udają	wierzących,	
czasem	nawet	głośno	o	tym	mówią,	ale	co	innego	czynią.	To	
jest	obłuda,	to	jest	hipokryzja.

Zakończenie

Kochana	młodzieży,	w	takiej	rzeczywistości	żyjemy.	Aby	
być	mądrym,	aby	wiedzieć,	gdzie	jest	prawda,	a	gdzie	fałsz,	
gdzie	dobro,	a	gdzie	zło,	za	kim	iść,	kogo	słuchać,	trzeba	mieć	
Ducha	Świętego.	Tego	Ducha	Świętego	dzisiaj	otrzymujecie.	
Uwierzcie	w	 Jego	moc	 i	 podejmijcie	 zobowiązanie,	 by	 być	
świadkami	Chrystusa.	Świadkiem	Jezusa	można	być	tylko	dzię-
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ki	Duchowi	Świętemu.	Jezus	na	was	liczy.	Zobaczcie,	ilu	was	tu	
jest.	Brakuje	połowy,	a	może	nawet	więcej	niż	połowy.	Niech	
was	to	boli,	niech	was	to	smuci,	że	wasze	koleżanki	i	koledzy	
nie	idą	do	bierzmowania.	Tutaj,	w	Kościele,	jest	wielka	wartość	
do	wzięcia,	a	oni	są	gdzie	indziej.	Zadbajcie	o	wasze	koleżanki	
i	kolegów,	pokazując	 im,	że	warto	wierzyć,	że	warto	Jezusa	
słuchać,	że	warto	żyć	Jego	Ewangelią,	warto	być	człowiekiem	
uczciwym	wobec	Boga	i	wobec	ludzi.	Amen.

Przyjąć za życiowy drogowskaz 
ewangeliczne błogosławieństwa

Świdnica, 6 czerwca 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Ducha Świętego 

1. Namaszczeni i posłani do świata

W	dzisiejszym	pierwszym	czytaniu	słyszeliśmy,	jak	dwaj	
Apostołowie	udali	się	do	Samarii,	żeby	tam	obdarzyć	darami	
Ducha	Świętego	tych,	którzy	już	byli	ochrzczeni	–	już	uwie-
rzyli	w	Jezusa	Chrystusa,	uznali	Go	za	Zbawiciela	i	zarazem	
największego	Przyjaciela	swojego	życia.	Apostołowie	wkładali	
na	nich	ręce	 i	–	 jak	przypomniał	nam	tekst	biblijny	–	w	ten	
sposób	przekazywali	 im	Ducha	Świętego.	Dzisiaj,	 za	 chwi-
lę,	każdy	i	każda	z	was	podejdzie	do	mnie	i	ja	też	położę	na	
waszej	głowie	rękę	i	uczynię	na	waszym	czole	znak	krzyża.	
To	uczynienie	znaku	krzyża	będzie	połączone	z	namaszcze-
niem	krzyżmem	świętym	–	specjalnym	olejem,	który	biskup	
poświęca	w	Wielki	Czwartek	i	którym	namaszcza	ludzi	przy	
trzech	 sakramentach	 świętych:	 przy	 chrzcie,	 bierzmowaniu	
i	święceniach	kapłańskich	–	sakramentach,	które	przyjmujemy	
tylko	raz	w	życiu.	Raz	w	życiu	jesteśmy	chrzczeni,	raz	w	ży-
ciu	przyjmujemy	bierzmowanie	i	raz	w	życiu	można	przyjąć	
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sakrament	kapłaństwa.	To	namaszczenie	krzyżmem	świętym	
oznacza	namaszczenie	Duchem	Świętym,	dlatego	Pan	Jezus	
do	siebie	odniósł	słowa	Proroka:	„Duch	Pański	spoczywa	na	
Mnie,	ponieważ	Mnie	namaścił	i	posłał	Mnie”	(Łk	4,18;	por.	
Iz	61,1).	Wy	też	zostaniecie	namaszczeni	i	posłani.	Miejscem	
waszego	posłania	jest	życie	codzienne;	zostaniecie	posłani	do	
domu	rodzinnego,	do	szkoły,	na	wakacje.	Wszędzie	tam,	gdzie	
się	znajdziecie,	powinniście	odtąd	czuć	się	posłani,	aby	być	
świadkami	Jezusa	Chrystusa.	Dzisiaj	dokonuje	się	w	waszym	
życiu	 namaszczenie	 i	 posłanie.	 Pamiętajmy,	 że	 dary	Ducha	
Świętego	nie	są	nasze,	ludzkie.	To	jest	dar	Boży,	wzmocnienie	
naszego	ducha	przez	Ducha	Świętego	–	Trzecią	Osobę	Boską.

2. Charakterystyka człowieka otwartego na działanie 
Ducha Świętego

Wasza	 parafia	ma	 piękne	 wezwanie	 Ducha	 Świętego	
i	z	pewnością	o	Duchu	Świętym	wiele	się	tu	mówi.	Niedawno	
świętowaliśmy	uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego.	Duch	
Święty	odgrywa	w	naszym	życiu	wielką	 rolę	 i	powinniśmy	
być	otwarci	na	 Jego	dary,	nosić	 je	w	 sobie	 i	promieniować	
nimi	na	otoczenie.	Do	kogo	można	porównać	człowieka,	któ-
ry	jest	pełen	Ducha	Świętego	i	pozostaje	do	Jego	dyspozycji,	
oraz	 człowieka,	 który	 jest	 zamknięty	 na	Ducha	 Świętego,	
który	może	 nawet	 przystąpił	 do	 sakramentu	 bierzmowania,	
ale	dary	Ducha	Świętego	włożył	jakby	do	zamrażarki	i	są	one	
zastygłe?	Możemy	przeprowadzić	eksperyment.	Wyobraźmy	
sobie,	że	do	jednej	ręki	bierzemy	kamień,	a	do	drugiej	–	gąb-
kę	nasyconą	wodą.	Jeśli	będziemy	ściskać	rękę	z	kamieniem,	
nasz	wysiłek	okaże	się	bezowocny,	ponieważ	niczego	z	ka-
mienia	 nie	wyciśniemy.	Natomiast	 ściskając	 rękę	 z	 gąbką,	
wyciśniemy	wodę.	Ręka	 z	 kamieniem	 oznacza	 człowieka	
zamkniętego	na	Ducha	Świętego,	w	którym	Duch	Święty	nie	
działa,	bo	człowiek	Mu	na	to	nie	pozwolił	przez	brak	wiary	
albo	lekceważenie.	Ręka	z	gąbką	natomiast	symbolizuje	czło-
wieka,	który	jest	pełen	Ducha	Świętego	i	w	którym	Jego	dary	
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są	aktywne	i	wpływają	na	postępowanie	tego	człowieka,	tego	
ucznia	Pańskiego.

3. Błogosławieństwa darem dla wszystkich pokoleń 
uczniów Pańskich

Droga	młodzieży,	wysłuchaliśmy	także	Ewangelii	świętej.	
Był	to	fragment	kazania,	które	Pan	Jezus	wygłosił	na	początku	
swojej	 działalności	 publicznej	 nad	 Jeziorem	Tyberiadzkim,	
zwanym	też	Jeziorem	Genezaret	albo	Jeziorem	lub	Morzem	Ga-
lilejskim.	Nad	taflą	wody	wznosi	się	tam	Góra	Błogosławieństw,	
z	której	rozpościera	się	piękny	widok	na	całą	okolicę.	Wszyscy	
obecni	tu	księża	byli	w	Ziemi	Świętej,	ja	byłem	tam	już	sześć	
razy.	Ilekroć	tam	jesteśmy,	pozostajemy	pod	urokiem	tego,	co	
się	tam	dokonało.	Będąc	na	tej	górze,	zawsze	przypominamy	
sobie	błogosławieństwa	odczytane	na	dzisiejszej	Mszy	Świętej.	
W	wersji	św.	Mateusza	jest	ich	osiem	i	one	wyznaczają	nam	styl	
życia,	który	prowadzi	do	szczęścia	już	tutaj,	na	ziemi.	Szczę-
ście	bowiem	można	zdobyć	już	na	ziemi.	Oczywiście,	będzie	
ono	niepełne,	ponieważ	tutaj	nigdy	nie	zaspokoimy	tęsknoty	
naszego	serca	za	szczęściem,	za	pełną	miłością,	za	pełną	wiarą,	
za	nadzieją,	za	sprawiedliwością	i	za	świętością.	Pełne	zaspo-
kojenie	tych	wszystkich	pragnień	będzie	miało	miejsce	dopiero	
w	wieczności,	ale	w	jakimś	stopniu	można	je	zaspokoić,	jeśli	
obierzemy	drogę	wskazaną	przez	Pana	Jezusa	w	tych	błogo-
sławieństwach;	kiedy	staramy	się	być	ubogimi	w	duchu,	kiedy	
jesteśmy	cisi,	pokorni	i	miłosierni	na	wzór	Pana	Jezusa,	na	wzór	
Ojca	Niebieskiego,	który	jest	miłosierny,	bo	jest	powiedziane:	
„Błogosławieni	miłosierni,	albowiem	oni	miłosierdzia	dostąpią”	
(Mt	5,7).	Sami	dostępujemy	miłosierdzia	od	Boga	i	wielokrotnie	
są	nam	odpuszczane	grzechy.	Tutaj	mamy	wezwanie,	byśmy	
sami	chętnie	okazywali	miłosierdzie	drugim.	Bycie	miłosiernym	
to	też	ważna	ścieżka	prowadząca	do	szczęścia.	Miłosierdzie	nie	
jest	słabością,	ale	piękną	ewangeliczną	postawą.

„Błogosławieni	czystego	serca”	(Mt	5,8).	Droga	młodzieży,	
czystość	nie	jest	lubiana.	Dzisiaj	jest	ośmieszana	i	po	prostu	
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deprawowana.	Wystarczy	 otworzyć	 Internet	 czy	wziąć	 do	
ręki	prasę	liberalistyczną,	żeby	się	przekonać,	że	czystość	jest	
uważana	za	coś,	co	jest	staroświeckie,	nieaktualne,	anormalne,	
niepostępowe,	niedzisiejsze.	A	Pan	Jezus	mówi:	„Błogosławieni	
czystego	serca”	(Mt	5,8)	i	te	Jego	słowa	ciągle	są	ważne.	Jeśli	
popatrzymy	w	życie,	jeśli	przyjrzymy	się	losom	ludzkiej	miło-
ści,	konkretnej	kobiety,	konkretnego	mężczyzny,	okaże	się,	że	
ci	spotykają	w	życiu	taką	miłość,	która	człowieka	uszczęśliwia,	
którzy	 idą	drogą	czystości,	drogą	Pana	 Jezusa,	według	 Jego	
wskazań.	A	ile	nieszczęść	w	świecie	jest	skutkiem	niesłuchania	
Pana	Boga,	odejścia	od	Ewangelii!	

„Błogosławieni,	którzy	wprowadzają	pokój”	(Mt	5,9).	Zo-
baczcie,	ile	dzisiaj	jest	ludzi,	którzy	buntują	jednych	przeciw	
drugim,	nawet	na	szczytach,	ile	tam	przekłamań,	a	Pan	Jezus	
mówił:	„Błogosławieni,	którzy	wprowadzają	pokój”	(Mt	5,9).	
Jesteśmy	posłani,	żeby	być	zwiastunami	pokoju,	żeby	łączyć	
ludzi	przy	Ewangelii	i	przy	wartościach	chrześcijańskich,	a	nie	
dzielić.	

I	wreszcie	Pan	 Jezus	 powiedział:	 „Błogosławieni,	 którzy	
cierpią	prześladowanie	dla	sprawiedliwości”	(Mt	5,10)	–	ci	są	
szczęśliwi,	błogosławieni.	Zobaczcie,	ile	jest	dzisiaj	niesłusz-
nych	posądzeń,	ataków	na	kapłanów,	na	Kościół.	Nie	muszę	
wam	tego	opowiadać,	wystarczy	wziąć	do	ręki	„Gazetę	Wybor-
czą”	czy	jakąś	inną	gazetę,	żeby	się	przekonać,	jak	niepochleb-
nie	pisze	się	o	Kościele,	o	księżach	i	jak	skrzętnie	wyłapuje	się	
każdą	słabość	ludzi	Kościoła,	żeby	Kościół	zniesławić,	żeby	
zniechęcić	ludzi	do	chodzenia	do	kościoła	i	czytania	Ewangelii.	

4. Wybrać wartości, które się nie starzeją

Droga	młodzieży,	otrzymujecie	Ducha	Świętego,	żebyście	
wybrali	ten	kierunek,	który	Pan	Jezus	wytyczył	w	błogosławień-
stwach.	Warto,	bo	na	tej	drodze	już	tu,	na	ziemi,	doświadczycie	
jakiejś	porcji,	jakiejś	części	szczęścia,	za	którym	tęskni	każde	
ludzkie	 serce,	 także	wasze.	Któż	 nie	 chciałby	 być	w	 życiu	
szczęśliwy?	A	uszczęśliwiają	nas	właśnie	te	wartości:	dobrze	



263

rozumiana	miłość,	 pokój,	miłosierdzie,	 radość,	 cierpliwość,	
wytrwałość	w	cierpieniu,	pokora.	To	są	te	wartości,	które	nigdy	
się	nie	starzeją.

Kończąc	to	pouczenie	przed	przyjęciem	sakramentu	bierz-
mowania,	 chciałbym	wam	 życzyć,	 abyście	 od	 dzisiejszej	
Eucharystii,	 od	 tej	 godziny	włożenia	 na	wasze	 głowy	 rąk	
i	przekazania	wam	Ducha	Świętego,	zawsze	byli	otwarci	na	
Ducha	Świętego	 i	 się	 do	Niego	modlili,	 żebyście	mieli	 siłę	
sprzeciwiać	się	złu,	kłamstwu	i	iść	za	Chrystusem	drogą	Jego	
błogosławieństw,	i	być	Jego	świadkiem.	Jezus	na	was	liczy	od	
dzisiaj,	liczy	na	to,	że	będzie	dla	was	najważniejszy,	że	będzie	
waszym	przewodnikiem,	 że	 będziecie	Go	 słuchać.	 Jezus	 na	
was	 liczy,	 że	 będziecie	 Jego	 świadkami,	 a	możecie	 się	 stać	
nimi	tylko	wtedy,	jeśli	przyjmiecie	z	wiarą	i	z	wielką	miłością	
dary	Ducha	Świętego	 i	 będziecie	 na	 te	 dary	 ciągle	 otwarci	
i	dzięki	tym	darom	będziecie	się	przemieniać	w	ludzi	lepszych	
i	mądrzejszych.	Amen.

Eucharystia – pokarm do spożywania 
i skarb do adoracji

Świdnica, 7 czerwca 2012 r.
Msza św. z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa  

Katedra pw. Świętych Stanisława i Wacława

1. Eucharystia – żywa pamiątka Jezusa Chrystusa

Ludzie	odchodzący	z	tego	świata	zostawiają	po	sobie	jakieś	
pamiątki.	Ci,	 którzy	 ich	 kochali,	 skrzętnie	 je	 przechowują.	
Zachowują	 zdjęcia,	 używane	 przedmioty.	 Pamiętają	 słowa	
i	 gesty.	W	ostatnich	 latach	wielu	Polaków	przechowuje	 pa-
miątki	po	bł.	Janie	Pawle	II.	W	kościołach	wiszą	jego	obrazy	
i	portrety.	W	mieszkaniach,	zwłaszcza	księży,	wyeksponowane	
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są		fotografie	dokumentujące	spotkania	z	Ojcem	Świętym	w	Wa-
tykanie	czy	podczas	jego	pielgrzymek	do	Ojczyzny.	Na	półkach	
bibliotek	prywatnych	i	publicznych	stoją	książki	autorstwa	Jana	
Pawła	II,	zwłaszcza	teksty	jego	homilii,	encyklik,	adhortacji,	
listów	apostolskich,	a	także	książki	o	Papieżu,	w	tym	piękne,	
kolorowe	albumy	z	podróży	papieskich,	ze	spotkań	z	różnymi	
ludźmi.	W	wielu	miastach	świata	stoją	pomniki	naszego	wielkie-
go	Rodaka.	W	Wadowicach,	w	rodzinnym	mieście	Papieża,	jest	
muzeum,	w	którym	można	zobaczyć	pamiątki	po	Ojcu	Świętym	
z	różnych	okresów	jego	życia.	W	Krakowie	powstało	Centrum	
Jana	Pawła	 II	–	 centrum	dokumentacji	 jego	pontyfikatu.	Na	
uczelniach	katolickich	są	pisane	prace	magisterskie,	doktorskie	
i	habilitacyjne	o	różnych	wątkach	papieskiego	nauczania.	

Dzisiaj,	drodzy	bracia	i	siostry,	patrzymy	na	najważniejszą	
pamiątkę,	 jaka	 pozostała	 po	 największej	Osobie	 na	 ziemi.	
Ta	pamiątka	 jest	 szczególna,	 inna	od	wszystkich	 innych.	Tą	
pamiątką	jest	Eucharystia.	Jest	to	pamiątka	żywa,	gdyż	jest	to	
żywa	obecność	wśród	nas	Boga-Człowieka	–	Jezusa	Chrystusa	
–	obecność	pod	postacią	chleba	i	wina.	Jezus	został	z	nami	po	
wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata	(por.	Mt	28,20).	Ob-
rawszy	taką	sakramentalną	formę	swojej	obecności	wśród	nas,	
Jezus	jest	obecny	na	wszystkich	kontynentach	świata	i	swoją	
obecność	dzięki	Eucharystii	rozciąga	na	wszystkie	czasy.	Dzięki	
tej	eucharystycznej	obecności	staje	się	dostępny	dla	każdego	
człowieka	we	wszystkich	miejscach	i	każdym	czasie.	Wystarczy	
tylko	przyjść	tam,	gdzie	kapłan	sprawuje	Eucharystię.	Podczas	
każdej	Mszy	Świętej	kapłan	mocą	Ducha	Świętego	otrzymaną	
w	czasie	święceń	przemienia	chleb	w	Ciało	Chrystusa	i	wino	
w	Jego	Krew.	Ten	przemieniony	Chleb	staje	się	naszym	po-
karmem,	a	także	jest	przez	nas	adorowany	i	wielbiony.	Jezus	
w	 tej	Najświętszej	Obecności	 dał	 nam	wszystko	 –	 zostawił	
samego	siebie.

Na	cmentarzu	polskim	na	Monte	Cassino	we	Włoszech	jest	
umieszczony	napis:	 „Ciało	 swe	oddali	 ziemi	włoskiej,	 serca	
swoje	Polsce,	a	dusze	–	Panu	Bogu”.	Chrystus	wszystko	oddał	
Ojcu	 i	nam.	Eucharystia,	Jego	żywa	obecność,	 jest	najwięk-
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szym	skarbem	naszej	ziemi.	Jest	nam	dana	do	spożywania	i	do	
adoracji.

2. Eucharystia jest do spożywania

Wszystko,	 co	 żyje,	 potrzebuje	 pokarmu.	Rośliny	 czerpią	
z	ziemi	wodę	i	składniki	mineralne.	Zwierzęta	karmią	się	rośli-
nami	i	innymi	zwierzętami.	My,	ludzie,	spożywamy	pokarmy	
roślinne,	mięso	z	drobiu,	ze	zwierząt,	ryby,	a	przede	wszystkim	
przyjmujemy	napoje.	Pokarm	fizyczny	podtrzymuje	nasze	życie	
biologiczne,	jednakże	człowiek	nie	jest	tylko	organizmem	biolo-
gicznym.	W	naszym	organizmie	biologicznym,	w	naszym	ciele,	
jest	obecny	duch.	I	jak	nasz	organizm	biologiczny	potrzebuje	
do	życia	pokarmu,	tak	specjalnego	pokarmu	potrzebuje	także	
nasz	duch.	Tym	pokarmem	jest	na	przykład	dobre,	prawdziwe,	
życzliwe	słowo,	a	 także	prawda	 i	miłość.	Prawdziwe,	dobre	
słowo	jest	pokarmem	dla	naszego	ducha.	Najzdrowszym	po-
karmem	dla	naszego	ducha	jest	słowo	Boże.	Ono	zawsze	jest	
prawdziwe	i	przypomina	nam,	że	jest	Ktoś,	Kto	nas	stworzył,	
Kto	nas	kocha	i	Kto	nas	przyjmie	do	siebie	po	ustaniu	w	nas	
życia	biologicznego.	

Oprócz	słowa	Bożego	–	drugim	najzdrowszym	pokarmem	
dla	naszego	ducha	jest	Ciało	i	Krew	Pańska,	Eucharystia.	Jezus	
mówi:	„Jeżeli	nie	będziecie	jedli	Ciała	Syna	człowieczego	ani	
pili	Krwi	Jego,	nie	będziecie	mieli	życia	w	sobie.	Kto	spoży-
wa	moje	Ciało	i	pije	moją	Krew,	ma	życie	wieczne,	a	Ja	go	
wskrzeszę	w	dniu	ostatecznym.	Ciało	moje	jest	prawdziwym	
pokarmem,	a	Krew	moja	jest	prawdziwym	napojem.	Kto	spo-
żywa	moje	Ciało	i	Krew	moją	pije,	trwa	we	Mnie,	a	Ja	w	nim”	
(J	6,53b-56).

Ks.	Władysław	Skalny	 pokazał	 kiedyś	 swojemu	przyja-
cielowi	–	bp.	Kazimierzowi	Ryczanowi	–	okienko	w	piwnicy	
w	Rzeszowie	przy	ulicy	 Jagiellońskiej,	 gdzie	 po	wojnie	był	
osadzony	przez	władze	komunistyczne.	W	owej	piwnicy	było	
uwięzionych	kilkunastu	mężczyzn.	Byli	wśród	nich	prawnicy,	
lekarze,	 nauczyciele	 i	 on	 –	 jedyny	 ksiądz.	 „Całymi	 nocami	
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–	wspomina	ksiądz	–	dyskutowaliśmy	o	sprawach	religijnych	
i	patriotycznych.	Przemycono	do	celi	jeden	mały	komunikant	
i	odrobinę	wina.	Chciałem	odprawić	Mszę	Świętą.	Więźniowie	
zaczęli	się	spowiadać.	Jak	tu	iść	do	Stołu	Pańskiego	z	nienawi-
ścią	w	sercu?	Trudna	sprawa.	Jak	tu	nie	mieć	urazu	do	ubeków	
wybijających	 zęby	 na	 przesłuchaniu?	Potem	padło	 pytanie,	
kto	przystąpi	 do	Komunii	Świętej,	 bo	mały	komunikant	 nie	
wystarczy	dla	kilkunastu.	Zdecydowali:	ci	przystąpią,	którzy	
już	dawno	nie	przyjmowali	Komunii	Świętej	–	były	to	długie	
lata”.	Ksiądz	Władysław	w	koszuli	i	kalesonach,	bo	tylko	takie	
miał	 odzienie,	 na	 taborecie,	w	kącie	w	piwnicy,	 sprawował	
Mszę	Świętą.	Pokazując	to	miejsce	i	wspominając	tamte	ciężkie	
chwile,	powiedział,	że	nigdy	tego	nie	zapomni.

Drodzy	bracia	i	siostry,	takie	były	czasy.	Nasi	poprzednicy	
w	wierze,	 czciciele	Eucharystii,	 nie	mieli	 takich	warunków	
do	przeżywania	Mszy	Świętej	jak	my	dzisiaj.	Ceńmy	to	sobie	
i	wzmacniajmy	naszego	ducha	ciałem	Pańskim.	Ten	pokarm	
uzdalnia	nas	do	wiary,	nadziei	 i	miłości	 i	 daje	nam	moc	do	
wytrwałego	niesienia	krzyża,	uzdalnia	nas	do	przebaczenia,	do	
zwyciężania	zła	dobrem,	do	służby	drugim,	do	bycia	dobrym,	
cierpliwym	 i	wytrwałym.	Przyjmujmy	 zatem	Ciało	Pańskie	
zawsze	z	wiarą	i	miłością,	zawsze	z	potrzeby	serca.

3. Eucharystia jest do adorowania

Eucharystia	 jest	dana	nam	także	do	adoracji.	Dzisiaj	wy-
nosimy	Chrystusa	Eucharystycznego	na	ulice	naszych	miast,	
Jezus	 pójdzie	wśród	naszych	domów,	 sklepów,	 biur,	miejsc	
pracy.	Idąc	z	Nim	poza	mury	świątyni,	wyznamy	naszą	wiarę,	
że	jest	nam	potrzebny,	że	chcemy	Go	słuchać	i	naśladować,	że	
chcemy	Jego	obecności	w	przestrzeni	naszego	życia	rodzinnego	
i	publicznego.

Pamiętajmy	także,	że	Jezus	przebywa	w	naszych	świątyniach	
i	tam	na	nas	czeka.	Przychodźmy	do	Niego	na	adorację.	Powie-
rzajmy	Mu	sprawy	naszego	codziennego	życia,	nabierajmy	sił	
do	dawania	o	Nim	świadectwa.	
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Zakończmy	nasze	rozważanie	słowami	pieśni	eucharystycz-
nej:	„Zróbcie	Mu	miejsce,	Pan	idzie	z	nieba,	pod	przymiotami	
ukryty	 chleba.	Zagrody	 nasze	widzieć	 przychodzi	 i	 jak	 się	
dzieciom	 Jego	 powodzi.	Otocz	Go	wkoło,	 rzeszo	wybrana,	
przed	Twoim	Bogiem	zginaj	kolana!	Pieśń	chwały	Jego	śpiewaj	
z	weselem,	On	twoim	Ojcem,	On	Przyjacielem”.	Amen.

Trwać w jedności z Chrystusem 
w Kościele

Świdnica, 7 czerwca 2012 r.
Homilia przy czwartym ołtarzu podczas procesji Bożego Ciała 

1. Wyznawać Chrystusa idącego z nami przez życie

Przy	ostatnim,	czwartym	ołtarzu	zawsze	wypowiadamy	sło-
wo	podsumowania	i	słowo	wdzięczności.	Chcemy	zauważyć,	
że	ta	procesja	z	Chrystusem	ulicami	naszego	miasta	uwydatnia	
nam dwie prawdy. 

Prawda	pierwsza	mówi,	że	Chrystus	idzie	z	nami	przez	życie.	
Często	jest	tym	wędrowcem	nierozpoznanym,	jak	to	się	zda-
rzyło	uczniom	uciekającym	do	Emaus,	ale	idzie	z	nami	i	rzecz	
w	tym,	żebyśmy	mieli	świadomość,	że	On	jest,	że	przychodzi	
do	nas	w	innych	ludziach,	zwłaszcza	biednych,	że	przychodzi	
do	nas	w	innych	sytuacjach	i	pod	osłoną	różnych	znaków.	Jezus	
wędruje	z	nami	przez	życie	–	to	prawda	pierwsza.	

Prawda	druga:	wyszliśmy	dzisiaj	z	Jezusem	Chrystusem	na	
ulice	naszego	miasta,	a	nasi	bracia	i	siostry	wychodzą	z	Nim	na	
ulice	w	innych	miastach	i	wioskach,	żeby	wyznać	publicznie	
wiarę	w	Jego	obecność,	żeby	Mu	podziękować	za	to,	że	nas	
pokochał,	że	został	z	nami	przez	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	
świata	(por.	Mt	28,20),	że	nas	do	końca	umiłował	(por.	J	13,1).	
Nie	 chcemy	kryć	 swojej	wiary	w	naszych	 sercach,	 jak	nam	
niektórzy	doradzają.	Są	tacy,	którzy	chcieliby	zamknąć	naszą	
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wiarę	w	naszym	sercu,	a	obecność	Pana	Boga	zamknąć	w	na-
szych	świątyniach.	My	jednak	pamiętamy	słowa	Ojca	Świętego	
z	początku	jego	pontyfikatu:	„Otwórzcie	drzwi	Chrystusowi”.	
Chrystus	chce	być	obecny	nie	tylko	w	naszych	sercach	i	w	na-
szych	świątyniach,	ale	także	w	przestrzeni	życia	publicznego,	
w	naszym	życiu	 zawodowym,	 gospodarczym,	 kulturowym,	
politycznym,	wszędzie.	Ma	prawo	do	nas	wszystkich,	bo	za	
wszystkich	oddał	swoje	życie.

Chrystusa	wynosimy	na	ulice	naszych	miast,	na	pola	i	łąki,	
żeby	przez	to	pokazać,	że	chcemy,	aby	był	z	nami	wszędzie,	
żebyśmy	wszędzie	czuli	się	Jego	uczniami,	nie	tylko	wtedy	gdy	
jesteśmy	na	Mszy	Świętej	czy	na	innym	nabożeństwie,	ale	za-
wsze.	To	bardzo	ważne,	bo	gdy	Pana	Boga	nie	ma	wszędzie,	gdy	
nie	ma	Jezusa	na	przykład	w	życiu	gospodarczym	czy	politycz-
nym,	to	przychodzi	zły	duch,	który	kieruje	wszystkimi		sercami	
i	 powoduje	wielkie	 nieszczęścia.	 Przychodzą	wtedy	wojny,	
kryzysy	gospodarcze	i	finansowe,	a	to	jest	sygnał,	że	Bóg	jest	
wypierany	z	życia	publicznego.	Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	
ciągle	powtarza:	„Tam,	gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	przyszłość”.	
Obecny	Papież	jest	zatroskany	o	to,	żeby	ludzie	mieli	świado-
mość	obecności	Boga,	żeby	wierzyli,	żeby	liczyli	się	z	Jego	
prawem,	bo	kto	buduje	na	prawie	Bożym,	ten	buduje	na	skale.	

W	Berlinie	do	parlamentarzystów	Benedykt	XVI	powiedział,	
że	jeżeli	rząd	odrzucaja	Boże	prawo	i	uchwala	ustawy,	które	nie	
wyrastają	z	prawa	naturalnego,	z	prawa	Bożego,	to	taki	rząd	
staje	się	bandą	złoczyńców.	To	są	słowa	św.	Augustyna,	które	
Papież	zacytował,	żeby	nas	przestrzec	i	uświadomić	nam,	jak	
ważna	jest	obecność	Jezusa	Chrystusa,	wysłannika	Ojca,	we	
wszystkich	sferach	naszego	życia,	a	więc	także	w	przestrzeni	
życia	publicznego.

2. Przesłanie czterech ołtarzy

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	 przy	 czwartym	ołtarzu	wracamy	
myślami	do	słów	Pana	Jezusa,	które	były	czytane	przy	czterech	
ołtarzach.	
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Przypomnijmy,	przy	pierwszym	ołtarzu	rozważaliśmy	temat:	
„Eucharystia	jest	ofiarą”,	który	przypomina	nam,	że	Chrystus	
Pan	złożył	za	nas	ofiarę	ze	swego	życia.	Złożył	 ją	w	Wielki	
Piątek,	a	wcześniej	w	sposób	bezkrwawy	w	Wieczerniku,	gdzie	
się	 narodziła	Eucharystia.	 Ilekroć	 to	wspominamy,	 jesteśmy	
wdzięczni	Chrystusowi,	że	zgodził	się	umrzeć	za	nas,	abyśmy	
mogli	żyć	na	wieki	i	mieli	zagwarantowane	niebo.	Gdy	wspo-
minamy	ofiarę	Chrystusa	za	nasze	grzechy,	za	nasze	zbawienie,	
to	chcemy	uczyć	się	składać	ofiarę	z	siebie	dla	drugich	i	dla	
Pana	Boga.	Dzieje	się	źle,	jeśli	żyjemy	tylko	dla	siebie,	jeśli	
myślimy	tylko	o	sobie,	jeśli	jesteśmy	egoistami,	a	dzieje	się	do-
brze,	gdy	się	poświęcamy	dla	drugich,	gdy	żyjemy	w	postawie	
daru,	w	postawie	służby,	w	postawie	ofiary.	Takie	jest	przesłanie	
Ewangelii	pierwszego	ołtarza.

Przy	 drugim	 ołtarzu	 zatrzymaliśmy	 się	 nad	 tematem:	
„Eucharystia	 jest	 naszym	 pokarmem”.	Dzisiaj	w	 katedrze	
mówiliśmy,	 jak	ważny	 jest	 to	pokarm,	który	daje	nam	życie	
Boże	i	uzdalnia	nas	do	poznawania	prawdy,	do	miłowania,	do	
niesienia	krzyży,	do	wytrwania	w	dobrym,	do	zwyciężania	zła	
dobrem.	Dlatego	nie	możemy	zapominać	o	przyjmowaniu	tego	
pokarmu,	który	otrzymujemy	nie	dlatego,	że	na	to	zasługujemy,	
ale	dlatego,	że	Chrystus	nam	się	daje.	To	Jego	miłość	nam	się	
udziela	wtedy,	gdy	przyjmujemy	Jego	Najświętsze	Ciało.	

Przy	ołtarzu	trzecim	wysłuchaliśmy	Ewangelii	o	ukazaniu	
się	Jezusa	dwóm	uczniom,	którzy	szli	do	Emaus.	Ten	ołtarz	
ma	temat:	„Eucharystia	zadatkiem	życia	wiecznego.	(…)	Kto	
spożywa	Moje	Ciało,	żyć	będzie	na	wieki”.	Moi	drodzy,	nasze	
życie	płynie	w	jednym	kierunku	i	nigdy	nie	ma	powrotu.	Idzie-
my	drogą,	którą	nigdy	nie	będziemy	wracać,	każdy	dzień	jest	
nowy,	każdy	odcinek	drogi	niepowtarzalny.	Trzeba	zapamiętać,	
że	ta	droga	tu,	na	ziemi,	kiedyś	dobiegnie	kresu.	Kiedyś	nastąpi	
dla	nas	ostatni	wschód	słońca,	ostatni	zachód	słońca,	ostatni	
dzień	naszego	życia.	Przypominają	nam	o	tym	cmentarze.	Taka	
jest	rzeczywistość.	Jednak	patrząc	na	Chrystusa,	nie	boimy	się	
tego,	co	przed	nami.	Nie	idziemy	bowiem	w	pustkę	i	w	nicość,	
ale	do	niebieskiego	domu.	Dlatego	tak	często	przy	obrzędach	
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pogrzebowych	czytamy	słowa	Jezusa:	„Idę	[…]	przygotować	
wam	miejsce.	A	gdy	odejdę	i	przygotuję	wam	miejsce,	przyjdę	
powtórnie	i	zabiorę	was	do	siebie,	abyście	i	wy	byli	tam,	gdzie	
Ja	jestem”	(J	14,2-3).	Pamiętajmy	też	o	innych	Jego	słowach:	
„Kto	spożywa	Moje	Ciało	i	pije	moją	Krew,	ma	życie	wiecz-
ne”	(J	6,54)	i	wołajmy	razem	z	uczniami	z	Emaus:	„[Panie],	
zostań	z	nami”	(Łk	24,29).	Bądź	z	nami	zawsze	–	i	w	młodości,	
i	w	życiu	dojrzałym,	i	w	jesieni	życia,	gdy	przybywa	chorób,	
a	ubywa	sił.	Panie,	zostań	z	nami	i	bądź	naszą	siłą,	naszą	mocą,	
naszą	Drogą,	Prawdą	i	Życiem.

Jesteśmy	z	Panem	Jezusem	przy	czwartym	ołtarzu.	Przed	
chwilą	wysłuchaliśmy	Ewangelii,	 która	 zawierała	 fragment	
modlitwy	Pana	Jezusa,	wypowiedzianej	w	Wieczerniku	przed	
męką,	w	czasie	Ostatniej	Wieczerzy.	Pamiętamy,	że	modlitwa	
ta	zawierała	prośbę	o	jedność:	„Ojcze,	spraw,	aby	byli	jedno”	
(por.	J	17,21).	Pan	Jezus	miał	na	myśli	jedność	uczniów,	któ-
rych	wybrał.	Jeden	spośród	nich	Go	zdradził	i	rozbił	jedność	
kolegium	apostolskiego.	Pan	Jezus	miał	jednak	na	myśli	także	
tych	wszystkich,	którzy	uwierzą	w	Niego	i	w	to,	co	będą	mówić	
Jego	uczniowie,	i	przez	to	staną	się	Jego	uczniami.	Tymczasem	
widzimy,	że	ciągle	jesteśmy	chorzy	na	brak	jedności.	Nawet	
Kościół	–	owczarnia	Chrystusa	jest	podzielona,	bo	ma	także	
wymiar	 ludzki	 i	w	 tym	 ludzkim	wymiarze	 doznaje	 choroby	
rozbicia.	Społeczności	świeckie	również	są	podzielone,	także	
w	naszych	rodzinach	czasem	brakuje	 jedności.	Wiele	 rodzin	
jest	chorych	na	brak	 jedności.	Moi	drodzy,	dotyczy	 to	 także	
naszych	wspólnot	 regionalnych,	miejskich,	 gminnych,	 po-
wiatowych,	wojewódzkich,	a	także	narodowych…	Wystarczy	
włączyć	 telewizor,	 by	 zobaczyć,	 jak	bardzo	poróżniony	 jest	
dzisiaj	świat	polskiej	polityki.	Trzeba	nam	jednoczyć	się	przy	
wartościach,	 tych	 najbardziej	 sprawdzonych,	 tych,	 które	 są	
prawdziwe.	Jednoczenie	 jest	bardzo	ważne,	dlatego	prosimy	
Jezusa,	żeby	przez	Ducha	Świętego	nas	jednoczył,	byśmy	byli	
jedno	i	nie	dali	się	podzielić.	Oto	dzisiaj	w	Polsce	dostrzegamy	
niegodne	 próby	wbicia	 klina	między	biskupów	 i	 kapłanów,	
między	księży	i	wiernych.	Ośmiesza	się	kapłanów,	biskupów,	
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Kościół,	żeby	ludzi	zdystansować	wobec	Kościoła.	Nie	dajmy	
się	podzielić	i	bądźmy	w	jedności.	W	jedności	jest	nasza	siła,	
w	 jedności	 jest	 nasze	 szczęście.	 „Gdzie	 jedność	włada,	 tam	
szczęście	wpada”	–	głosi	znane	powiedzenie,	dlatego	przy	tym	
ostatnim	ołtarzu,	gdy	będziemy	otrzymywać	błogosławieństwo,	
poprosimy	również	o	jedność	–	jedność	w	naszych	rodzinach,	
w	naszych	zakładach	pracy,	w	naszym	Narodzie.	Poprosimy,	
byśmy	byli	jedno	i	tę	jedność	budowali	na	Ewangelii	i	na	Bożym	
prawie.	Jedności	nie	można	budować	na	kłamstwie	i	na	złych	
interesach,	zamierzeniach.	Najtrwalsza	jest	jedność	rodząca	się	
w	prawdzie	i	w	miłości.

3. Podziękowania

Dzwonią	dzwony,	przychodzi	czas	podziękowań.	Chciałbym	
wam	wszystkim	podziękować	za	waszą	obecność	i	za	wasze	
publiczne	wyznanie	wiary	dzisiaj,	w	Boże	Ciało,	za	obecność	
na	Mszy	Świętej	i	za	udział	w	procesji	eucharystycznej.	Dzię-
kuję	wszystkim,	którzy	 tę	procesję	przygotowali,	 zbudowali	
cztery	ołtarze	i	ładnie	je	przystroili.	Chciałbym	podziękować	
wszystkim	obecnym	tutaj	kapłanom,	szczególnie	tym	z	parafii	
katedralnej	 i	 z	 parafii	 św.	 Józefa.	Chciałbym	podziękować	
naszym	alumnom,	którzy	są	tu	pod	przewodnictwem	Księdza	
Wicerektora,	diecezjalnego	mistrza	liturgii	świętej.	Chciałbym	
podziękować	wszystkim	obecnym	siostrom	zakonnym,	Bractwu	
św.	Józefa,	które	nam	towarzyszy,	a	 także	chórowi	katedral-
nemu,	który	w	tych	ważnych	momentach	zawsze	z	nami	jest	
i	upiększa	naszą	modlitwę.	Chciałbym	podziękować	wszystkim	
dziewczynkom	 i	mamusiom	za	 sypanie	kwiatów,	które	było	
bardzo	piękne	 i	pobożne;	miałem	możność	z	bliska	patrzeć,	
jak	dziewczynki	ładnie	sypią	kwiaty.	Dziękujemy	wam,	dziew-
czynki,	dziękujemy	mamusiom,	katechetkom,	katechetom	i	tym	
wszystkim,	którzy	zadbali	o	to,	żeby	dziewczynki	były	dobrze	
przygotowane	do	tej	posługi.

Nie	chciałbym	nikogo	pominąć,	dziękuję	więc	wszystkim	
i	proszę	czuć	się	odbiorcami	wdzięczności	waszego	biskupa	
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za	udział	w	procesji	Bożego	Ciała	i	za	gesty	życzliwości	dla	
Kościoła,	za	wszelkie	znaki	waszej	wiary	w	Pana	Boga	i	miłości	
do	Kościoła	i	do	pasterzy.	Niech	przy	czwartym	ołtarzu	Jezus	
Chrystus	nas	wszystkich	napełni	swoim	błogosławieństwem,	
niech	ono	idzie	z	nami	przez	życie	i	niech	sprawia,	byśmy	tę	
drogę	życiową,	która	jest	przed	nami,	mogli	pięknie	przebyć,	
w	dobrym	stylu.	Podziękowanie	należy	się	jeszcze	policjantom	
i	strażnikom	miejskim,	którzy	bardzo	ładnie	nas	tu	prowadzili	
i	pilnowali	porządku,	żeby	nic	złego	się	nie	stało.	Panowie	z	po-
licji	i	ze	straży	miejskiej,	przyjmijcie	też	naszą	wdzięczność	za	
obecność	przy	nas,	za	stanie	na	straży	naszego	bezpieczeństwa.	
Dziękuję	wszystkim	za	wszystko.

Miłość – podstawowe prawo 
Wambierzyce, 9 czerwca 2012 r. 

Msza św. podczas pielgrzymki krwiodawców  
Bazylika Nawiedzenia NMP

1. Krew przelana przez Chrystusa z miłości 
do człowieka

Umiłowani	w	Panu,	mamy	za	sobą	liturgię	słowa.	To	jest	
ta	pierwsza	część	Eucharystii,	podczas	której	Pan	Bóg	do	nas	
przemawia,	kieruje	do	nas	swoje	słowo.	Pierwszy	pokarm,	który	
przyjmujemy,	to	pokarm	Bożego	słowa.	Za	chwilę,	w	liturgii	
eucharystycznej,	będzie	też	drugi	bardzo	ważny	pokarm	–	Ciało	
Pana	Jezusa,	Najświętszy	Chleb,	który	przyjmujemy	jako	wielki	
dar	od	Pana	Jezusa.	

Dzisiejsza	liturgia	słowa	była	wypełniona	tekstami	o	miłości,	
ponieważ	są	tu	pielgrzymi,	którzy	są	krwiodawcami.	Oddanie	
krwi	dla	kogoś	to	jest	gest	miłości,	to	jest	jakby	wzięcie	jakiejś	
cząstki	ze	swojego	życia,	by	oddać	ją	komuś,	kogo	życie	jest	
zagrożone.	To	bardzo	czytelny	znak	miłości.
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Moi	drodzy,	musimy	wyjść	od	początku,	od	 tego,	co	 jest	
najważniejsze,	 i	przypomnieć	sobie,	że	wśród	miłujących	 to	
Pan	Jezus	 jest	pierwszy,	bo	On	pierwszy	nas	umiłował.	 Jest	
pierwszy	również	dlatego,	że	umiłował	nas	największą	miło-
ścią.	Apostoł	i	Ewangelista	Jan	napisał,	że	Jezus	umiłował	nas	
do	końca	(por.	J	13,1),	a	owocem	tej	najwyższej	miłości	było	
oddanie	za	nas	życia	na	krzyżu.	Mówimy,	że	Pan	Jezus	przelał	
za	nas	krew.	Bez	krwi	nie	można	żyć.	Gdy	krew	spłynie	z	orga-
nizmu	w	wyniku	jakiegoś	wypadku	czy	męczeństwa,	człowiek	
umiera.	Pan	Jezus	był	męczony,	torturowany,	krzyżowany,	miał	
rany,	z	których	wypływała	krew.	Przelał	za	nas	swoją	krew	na	
drzewie	krzyża.	A	po	śmierci,	gdy	przebito	Jego	serce,	z	boku	
Pana	Jezusa	wypłynęły	krew	i	woda.	To	był	znak,	że	naprawdę	
umarł.	Przypomnijmy,	umarł	za	nas,	przelał	za	nas	krew,	abyśmy	
mogli	mieć	odpuszczone	grzechy,	abyśmy	mogli	przyjąć	Boże	
miłosierdzie	i	potem,	po	życiu	ziemskim,	wejść	do	nieba.	Taki	
sens	miała	śmierć	Chrystusa.

Jezus	przelał	za	nas	swoją	krew	dobrowolnie.	Nikt	Go	nie	
zmuszał.	Jest	przecież	Bogiem-Człowiekiem	i	mógł	uwolnić	
się	z	rąk	oprawców.	Wcześniej	czynił	jeszcze	większe	cuda	–	
nawet	wskrzeszał	zmarłych.	Na	drodze	krzyżowej,	na	drodze	
swojej	męki,	mógł	się	uwolnić	i	obronić	swoje	życie,	ale	tego	
nie	uczynił,	bo	ta	ofiara	była	potrzebna	dla	nas.	Wylanie	krwi	
przez	Chrystusa	było	nam	potrzebne	do	zbawienia.	Kochamy	
więc	Pana	Jezusa,	bo	oddał	życie	za	nas	wszystkich.	Każda	
Msza	Święta	przypomina	nam	o	tym	i	jest	uobecnieniem,	jakby	
powtórzeniem	tego,	co	wydarzyło	się	na	krzyżu.	To	jest	zapis	
tego	dzieła	zbawienia	w	znaku	sakramentalnym.	W	celebracji	
Eucharystii	mówimy,	że	Msza	Święta	 jest	bezkrwawą	ofiarą	
Pana	 Jezusa,	 jest	 uobecnieniem	 tego,	 co	Pan	 Jezus	 dokonał	
w	Wielki	Czwartek	i	potem	w	sposób	krwawy	w	Wielki	Piątek.

Powtórzmy	zatem	–	Pan	Jezus	jest	pierwszym	wśród	mi-
łujących,	bo	do	końca	nas	umiłował	(por.	J	13,1)	 i	sam	wy-
pełnił	swoje	bardzo	trudne	słowa,	które	zostały	przypomniane	
w	dzisiejszej	Ewangelii:	„Nikt	nie	ma	większej	miłości	od	tej,	
gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”	(J	15,13).	
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Pan	Jezus	potraktował	nas	jako	swoich	przyjaciół	i	oddał	za	
nas	swoje	życie,	przelał	na	krzyżu	swoją	krew.	Pan	Jezus	jest	
pierwszy	wśród	tych,	którzy	miłują.	Jego	serce	Boże,	czczone	
w	czerwcu,	jest	symbolem	wielkiej	miłości	do	ludzi.	

2. Św. Maksymilian Kolbe – heroiczny przykład 
bezinteresownego daru z siebie dla innych

Moi	drodzy,	 chcemy	dzisiaj	 zobaczyć	przy	Panu	 Jezusie	
św.	Maksymiliana,	 którego	 relikwie	wprowadziliśmy	do	 tej	
bazyliki.	To	kapłan,	 zakonnik,	 franciszkanin	 o	wielkim	 ser-
cu,	 który	w	XX	w.	 pokazał	 nam,	 czym	 jest	miłość.	 Został	
męczennikiem	w	strasznych	latach	drugiej	wojny	światowej,	
która	pochłonęła	prawie	sześćdziesiąt	milionów	ofiar	i	była	jak	
maszyna	uruchomiona	do	zabijania	ludzi.

Gdy	po	ucieczce	więźnia	z	obozu	w	Auschwitz,	w	Oświę-
cimiu,	wybierano	na	śmierć	dziesięciu	za	jednego,	wybór	padł	
między	innymi	na	Franciszka	Gajowniczka.	Temu	wyrwało	się	
z	piersi:	„Jezus,	Maria!	Moja	żona,	moje	dzieci!”.	Ojciec	Mak-
symilian,	który	stał	blisko,	usłyszał	to	westchnienie,	wystąpił	
z	 szeregu	 i	 powiedział,	 że	 chce	umrzeć	 za	niego.	Okupanci	
obozowi	przyjęli	tę	decyzję	i	Maksymilian	znalazł	się	w	bun-
krze	głodowym.	Spędził	tam	wiele	dni	i	w	końcu	został	dobity	
zastrzykiem	fenolu	14	sierpnia	1941	r.	Pan	Jezus	oddał	życie	
i	przelał	swoją	krew	za	wszystkich	ludzi,	a	ojciec	Maksymi-
lian	poszedł	na	śmierć	za	brata,	za	współwięźnia	–	Franciszka	
Gajowniczka.

Być	może	oczekując	 na	 śmierć	 i	 przeżywając	 to	wielkie	
cierpienie,	 jakim	 jest	głód,	ojciec	Maksymilian	przypomniał	
sobie	te	dwa	sny,	które	miał	w	ciągu	życia.	Pierwszy	sen	miał	
jeszcze	jako	chłopczyk,	taki	jak	ci	tutaj,	z	pierwszej	ławki.	Ma-
łemu	Rajmundowi	–	bo	takie	imię	otrzymał	na	chrzcie	świętym	
–	przyśniła	się	Matka	Najświętsza	i	pokazała	mu	dwie	korony:	
białą	i	czerwoną.	Zapytała	go,	którą	z	nich	wybiera.	Chłopiec	
odpowiedział,	że	chce	obydwu.	To	oznaczało,	że	zostanie	wiel-
kim	wyznawcą	Pana	Jezusa	i	przyjacielem	Matki	Bożej,	ale	też	
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męczennikiem.	Biała	korona	oznaczała	bowiem,	że	Pan	Jezus	
i	Matka	Boża	będą	najważniejsi	w	jego	życiu	i	że	będzie	głosił	
ich	cześć,	a	czerwona	zapowiadała	męczeństwo,	oddanie	życia	
za	kogoś,	za	innych.	To	był	pierwszy	sen,	z	dzieciństwa.	Po	raz	
kolejny	Matka	Boża	przyśniła	się	ojcu	Maksymilianowi,	gdy	
ten	był	już	zakonnikiem,	od	1922	r.	drukował	„Rycerza	Niepo-
kalanej”	i	ciągle	mówił	o	Maryi	i	o	Jej	Niepokalanym	Poczęciu.	
Z	tego	snu	zwierzył	się	jednemu	z	braci	po	powrocie	z	Japonii,	
w	której	prowadził	działalność	misyjną	w	latach	1930–1936.	
Matka	Najświętsza	powiedziała	mu	w	tym	śnie,	że	na	pewno	
będzie	w	niebie.	Być	może	z	tego	powodu	Maksymilian	stał	
się	jeszcze	gorliwszy,	aby	nie	zawieść	Matki	Bożej	i	zasłużyć	
na	otrzymaną	od	Niej	obietnicę.	Był	dobry	do	końca	swoich	
dni,	 żył	 dla	wszystkich,	 głosił	 chwałę	Bożą	 i	 chwałę	Maryi	
Niepokalanej,	 a	 szczytem	miłości,	 którą	 okazywał	w	 całym	
życiu,	od	lat	dziecinnych,	było	to	wspomniane	oddanie	życia	
za	brata	w	obozie.	To	był	finał,	dopełnienie.	Możliwe,	że	te	dwa	
sny	przypomniały	się	ojcu	Maksymilianowi,	gdy	w	bunkrze	
głodowym	czekał	na	śmierć.	

Ks.	Mieczysław	Maliński	jest	autorem	różnych	ciekawych	
książek.	W	1971	r.,	w	roku	beatyfikacji	o.	Maksymiliana	Ma-
rii	Kolbego,	napisał	wspomnienie	o	heroicznym	franciszkani-
nie,	w	którym	próbował	odtworzyć	to,	o	czym	mógł	myśleć,	
gdy	 oczekiwał	 na	 śmierć	w	 bunkrze	 głodowym.	 Podobno	
gdy	człowiek	wie,	że	ma	umrzeć,	 to	widzi	 jak	na	dłoni	całe	
swoje	życie.	Okazuje	się	wtedy,	że	w	tym	życiu	liczy	się	tylko	
miłość.	

Gdy	w	ostatnich	latach	byłem	w	Lublinie	na	KUL-u,	spo-
tkałem	tam	jednego	z	moich	przyjaciół,	z	którym	studiowałem.	
Zapytałem	o	zdrowie,	a	on	opowiedział	mi	o	swojej	sytuacji	
i	wspomniał,	że	był	w	szpitalu.	Tam	przeszedł	operację,	wszcze-
piono	mu	bypassy.	Przed	operacją	miał	świadomość,	że	jest	to	
być	może	ostatni	dzień	jego	życia,	że	może	się	nie	obudzić,	
bo	w	jego	przypadku	był	to	poważny	zabieg.	Powiedział	mi,	
że	ujrzał	wtedy	całe	swoje	życie	jak	na	dłoni	i	nic	nie	było	dla	
niego	ważne:	żadne	artykuły,	żadne	książki,	które	napisał,	ani	
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tytuły,	które	zdobył.	Liczyła	się	tylko	miłość	i	to,	co	dobrego	
uczynił	dla	ludzi	w	potrzebie.	

3. Dać innym część siebie, ofiarując krew

Drodzy	bracia	i	siostry,	w	kolejnym	punkcie	homilii	chciał-
bym	zatrzymać	się	przy	honorowych	krwiodawcach.	Trzeba	
postawić	ich	w	rzędzie	wśród	tych	ludzi,	którzy	miłują.	Wyszli-
śmy	od	Pana	Jezusa	jako	tego,	który	pierwszy	umiłował	i	naj-
bardziej	umiłował,	popatrzyliśmy	na	ojca	Maksymiliana,	który	
też	miłował	i	oddał	życie	za	brata,	a	teraz	chcemy	zauważyć,	
że	honorowi	krwiodawcy	też	są	ludźmi	miłującymi,	bo	oddając	
krew,	mają	świadomość,	że	ratują	komuś	życie,	że	spełniają	
wielki	czyn	dla	życia,	dla	bliźniego	w	potrzebie,	który	może	
uległ	jakiemuś	wypadkowi,	stracił	wiele	krwi	i	już	żaden	inny	
lek,	żadna	witamina,	żaden	antybiotyk,	żadna	kroplówka	nie	
może	uratować	życia,	tylko	ten	lek	najważniejszy	–	krew.	A	skąd	
wziąć	krew?	Krwi	nie	produkuje	się	w	fabrykach,	podobnie	jak	
nie	produkuje	się	w	nich	na	przykład	jajek.	Chociaż	biolodzy	
wiedzą,	jaka	jest	zawartość	chemiczna	krwi	–	zresztą	są	bada-
nia,	które	pozwalają	określić,	ile	w	krwi	jest	cholesterolu,	ile	
glukozy	itd.	–	człowiek	nie	może	wyprodukować	krwi.	Trzeba	
ją	wziąć	od	innego	żyjącego	człowieka,	żeby	mogła	uratować	
życie	komuś,	kto	tę	krew	stracił.

Dlatego	drodzy	bracia	i	siostry,	a	zwłaszcza	wy,	pielgrzymi,	
honorowi	dawcy	krwi,	bądźcie	pozdrowieni	i	przyjmijcie	słowa	
uznania	za	oddawanie	krwi.	To	jest	prawdziwy	czyn	miłości.	
Jeśli	na	Sądzie	Ostatecznym	znalazłyby	się	jakieś	cienie	czy	
braki	w	waszym	życiu,	to	oddawanie	krwi,	by	inni	żyli,	może	
okazać	się	waszą	przepustką	do	nieba.	Modlimy	się	za	was,	
żebyście	nie	ustawali	w	tym	dziele	świadczenia	miłości	i	zachę-
cali	innych	do	tego	darowania	jakiejś	małej	cząsteczki	swojego	
życia	dla	kogoś,	żeby	żył.

Motorem	 krążenia	 krwi	w	 organizmie	 jest	 serce,	 które	
–	 zauważmy	–	 skurcza	 się	 i	 rozkurcza.	My	 też	powinniśmy	
funkcjonować	podobnie:	przy	rozkurczaniu	nabierać	miłości	od	
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innych,	najlepiej	od	Pana	Boga,	a	przy	skurczaniu	przekazywać	
tę	miłość	innym.

Zakończenie

Kończymy	nasze	 rozważanie	 zawierzeniem	Matce	Bożej	
wszystkich	naszych	spraw,	szczególnie	troski	o	miłość,	której	
ciągle	brakuje	w	naszych	rodzinach,	w	naszych	wspólnotach	
sąsiedzkich,	wszędzie,	w	naszym	kraju,	w	Ojczyźnie.	Ojciec	
Maksymilian	kochał	Matkę	Najświętszą.	My	też	ją	kochamy.	
Dlatego	 tu	 jesteśmy	 i	 tutaj	 pielgrzymujemy.	Prośmy	dzisiaj,	
żeby	w	nasze	wnętrza	wstąpił	wiatr	Ducha	Świętego,	 nowy	
ogień,	żeby	nas	zapalił	do	miłowania,	do	tego	doświadczenia,	
że	najważniejsza	i	największa	w	życiu	doczesnym	i	wiecznym	
jest	miłość.	Amen.

Religia szyldu i religia życia
Kłodzko, 9 czerwca 2012 r.

Msza św. podczas spotkania młodzieży „Owczarnia” 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

1. Jedność modlitwy i stylu życia

Homilii,	którą	chcę	wygłosić,	można	by	nadać	tytuł:	„Religia	
szyldu	i	religia	życia”,	co	wyjaśni	się	w	trakcie	rozważania.	

Zacznijmy	od	doświadczenia,	które	nie	jest	obce	zwłaszcza	
ludziom	dorosłym.	Otóż	w	 życiu	 często	 daje	 się	 zauważyć	
rozbieżność	między	hasłami,	które	ludzie	głoszą,	deklaracjami,	
które	składają,	a	postawą	–	czyli	tym,	co	robią	naprawdę.	Jeste-
śmy	zgorszeni	taki	rozdźwiękiem,	który	łatwo	jest	zauważyć	
na	przykład	w	świecie	polityków,	gdzie	zwłaszcza	w	okresie	
przedwyborczym	składa	się	przeróżne	obietnice.	Gdy	mają	być	
wybory	do	samorządów,	do	parlamentu,	również	prezydenckie,	
kandydaci	 deklarują	 i	 głoszą	 piękne	hasła,	 które	 niektórych	
porywają.	Zjednani	wyborcy	nierzadko	są	potem	zawiedzeni,	
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bo	z	obietnic	często	pozostaje	tylko	wspomnienie.	Deklaracje	
nie	są	wypełniane,	nie	dotrzymuje	się	danego	słowa,	a	tak	być	
nie	powinno.	Powinna	panować	jedność,	zgoda	pomiędzy	skła-
danymi	deklaracjami	a	podejmowanymi	działaniami.	

Droga	młodzieży,	tę	samą	rozbieżność	możemy	zauważyć	
także	w	dziedzinie	naszej	religijności.	Proszę	popatrzeć	na	ludzi	
wierzących,	praktykujących.	Są	tacy,	którzy	regularnie	chodzą	
do	kościoła,	pilnują	nabożeństw,	ale	w	życiu	mają	wiele	spraw	
niepoukładanych	i	niektóre	postawy,	które	prezentują,	przeczą	
temu,	co	czynią	jako	ludzie	wierzący,	gdy	chodzą	do	kościoła	
i	się	modlą.	Możliwy	jest	więc	także	brak	jedności,	więzi	mię-
dzy	modlitwą	i	praktykami	religijnymi	a	stylem	codziennego	
życia.	W	wieku	młodzieńczym	może	tej	rozbieżności	tak	nie	
widać,	ale	ona	już	się	zakrada,	gdy	jest	się	młodym,	a	potem	
może	się	jeszcze	pogłębić.	Zobaczcie,	jak	czasem	ludzie	kry-
tykują,	niekiedy	może	przesadnie,	a	czasem	i	słusznie,	 tych,	
którzy	bywają	w	kościele,	przystępują	do	komunii,	a	w	życiu	
prywatnym	postępują	niezgodnie	z	Ewangelią.	

Droga	młodzieży,	mówimy	o	tym	po	to,	byśmy	pamiętali	
o	 potrzebie	 jedności	między	 naszą	modlitwą,	 praktykami	
religijnymi	 i	 życiem	 sakramentalnym	a	 naszym	działaniem,	
naszym	życiem.	

Modlitwa	i	życie	przed	Panem	Bogiem	są	nam	potrzebne,	
żebyśmy	wiedzieli,	co	mamy	czynić,	jacy	mamy	być,	jak	po-
stępować,	a	także	po	to,	byśmy	nabierali	mocy,	bo	nasze	siły	
duchowe	 są	 niewielkie	 i	 ograniczone.	 Potrzebujemy	 zatem	
wsparcia	ze	strony	Pana	Boga.	Młodzieży	bierzmowanej	czę-
sto	mówię	o	tym,	że	nasz	duch	ludzki,	który	poznaje,	wierzy	
i	kocha,	potrzebuje	wzmocnienia	ze	strony	Ducha	Świętego,	
żebyśmy	mogli	nie	tylko	się	modlić,	ale	także	składać	świadec-
two	o	Chrystusie,	żyjąc	Ewangelią	i	pełniąc	uczynki	miłości.	

2. Dwie postawy deklarujących wiarę

To	ważne,	żeby	za	naszą	modlitwą	szło	życie.	Można	bo-
wiem	zatrzymać	się	tylko	na	tym	pierwszym.	Są	tacy	ludzie	i	już	
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o	nich	mówiłem.	Pan	Jezus	widział	ich	w	grupie	faryzeuszów	
i	upominał	ich.	Przypomnijmy	Jego	słowa:	„Strzeżcie	się	uczo-
nych	w	Piśmie.	Z	upodobaniem	chodzą	oni	w		powłóczystych	
szatach,	lubią	pozdrowienia	na	rynku,	pierwsze	krzesła	w	syna-
gogach	i	zaszczytne	miejsca	na	ucztach.	Objadają	domy	wdów	
i	 dla	 pozoru	 odprawiają	 długie	modlitwy”	 (Mk	 12,38-40).	
Pan	Jezus	dodaje	jeszcze:	„Ci	tym	surowszy	dostaną	wyrok”	
(Mk	12,40).	Nie	można	zatem	poprzestawać	na	 tym,	 co	 ze-
wnętrzne,	 a	 zwłaszcza	 nie	można	 tego	 zaakceptować,	 jeśli	
zewnętrzne	praktyki	wykonywane	są	przewrotnie,	nieszczerze,	
tylko	na	pokaz,	żeby	ludzie	widzieli,	żeby	zdjęcie	z	biskupem	
zrobić,	a	potem	umieścić	je	w	gazecie,	żeby	się	przypodobać	
wyborcom.	Nie	wolno	religii	i	spraw	Bożych	traktować	instru-
mentalnie	i	wykorzystywać	do	swoich	własnych	celów.

A	kto	według	Pana	 Jezusa	 jest	 przedstawicielem	 tej	gru-
py	ludzi,	która	reprezentuje	religię	życia?	Nie	religię	czynu,	
deklaracji,	tę	faryzejską,	ale	religię	życia.	Odpowiedź	mamy	
także	w	 dzisiejszej	Ewangelii.	Tych	 ludzi	 prawych,	 którzy	
łączą	modlitwę	 i	 przebywanie	 z	Bogiem	z	 czynem	miłości,	
z	codziennym	życiem,	reprezentuje	wdowa,	o	której	słyszeli-
śmy:	„Wielu	bogatych	wrzucało	[do	skarbony]	wiele.	Przyszła	
też	jedna	uboga	wdowa	i	wrzuciła	dwa	pieniążki,	czyli	jeden	
grosz”	 (Mk	12,41-42).	Co	 Jezus	 na	 to?	 Jego	 komentarzem	
były	 słowa:	 „Zaprawdę,	 powiadam	wam:	Ta	 uboga	wdowa	
wrzuciła	najwięcej	ze	wszystkich,	którzy	kładli	do	skarbony”	
(Mk	12,43).	Dalej	 Pan	 Jezus	wyjaśnił,	 dlaczego:	 „Wszyscy	
bowiem	wrzucali	z	tego,	co	im	zbywało;	ona	zaś	ze	swego	nie-
dostatku	wrzuciła	wszystko,	co	miała,	całe	swoje	utrzymanie”	
(Mk	12,44).	Obiektywnie	nie	było	to	dużo.	Pewnie	byli	tacy,	
którzy	wrzucali	więcej,	 ale	Pan	 Jezus	 pochwalił	właśnie	 ją,	
bo	wrzuciła	wszystko,	co	miała.	To	ona	jest	usprawiedliwiona	
i	dana	nam	przez	Pana	Jezusa	jako	wzór	do	naśladowania.	Dla	
innych	–	i	dla	Pana	Boga,	i	dla	człowieka	–	mamy	być	cali,	nie	
tylko	w	części,	mamy	przyjmować	postawę	„Totus	Tuus”,	a	nie	
„jestem	dla	ciebie	stąd	dotąd”,	a	tym	bardziej	nie	tak,	żeby	coś	
ugrać	dla	siebie,	żeby	mieć	więcej,	odnieść	z	tego	jakąś	korzyść.	
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Nie	o	to	chodzi.	U	Pana	Jezusa,	w	Jego	owczarni,	w	której	je-
steśmy,	chodzi	o	to,	żeby	dać	dla	Pana	Boga	z	siebie	wszystko,	
co	się	da.	Zauważmy,	że	Pan	Bóg	pierwszy	dał	wszystko,	co	
miał,	nawet	Syna	Bożego.	Nie	mógł	już	więcej	dać	światu,	skoro	
posłał	do	ludzi	jedynego	Syna,	który	stał	się	człowiekiem.	Lu-
dzie	jednak	zamordowali	Go	za	to,	że	ogłaszał	prawdę,	zawsze	
był	po	stronie	biednych	i	chorych	i	im	pomagał.	Ci	faryzeusze,	
którym	wytykał	nieprawidłową	postawę,	zawzięli	się	na	Niego,	
nie	chcieli	Go	mieć	i	wydali	wyrok.	Wyrok	został	wykonany	na	
krzyżu.	Oczywiście,	że	Pan	Jezus	przyjął	ten	niesprawiedliwy	
wyrok	od	ludzi	w	intencji	naszego	zbawienia,	ale	jeszcze	raz	
powtórzmy:	Bóg	dał	wszystko	dla	świata	jak	ta	uboga	wdowa.	
Pan	Bóg	do	skarbony	świata	wrzucił	wszystko,	co	miał	–	zesłał	
Jezusa.	A	dzisiaj	zsyła	Ducha	Świętego,	i	to	w	przeogromnej	
wielkości,	której	nie	możemy	zmierzyć	ani	określić.	Tymcza-
sem	zdarza	się,	że	ludzie	odwracają	się	tyłem,	zastanawiają	się,	
czy	przyjąć	Boży	dar,	czy	nie,	i	kuszą	ich	inne	wartości.	A	są	
tacy	prowodyrzy,	którzy	polują	na	naiwnych,	żeby	ich	złapać	
do	swojej	bandy	 i	 szerzyć	kłamstwo,	 siać	nienawiść,	 rzucać	
plugawe	hasła.	Czyż	nie	widzicie,	ile	w	świecie	i	w	Internecie	
jest	złorzeczeń,	pomówień,	ile	nieprawdy,	którymi	obrzuca	się	
ludzi	uczciwych,	prawych	i	sprawiedliwych?	Droga	młodzie-
ży,	mamy	być	podobni	do	samego	Pana	Boga	i	do	tych	ludzi,	
którzy	Go	kochają,	którzy	wszystko	dają	–	do	tej	wdowy,	która	
wszystko	dała	z	głębi	serca,	a	nie	dla	pychy,	by	inni	widzieli.	

3. Religijność wyrażona w kościele i życiu

Przypomnijmy	w	tym	miejscu	św.	Jana	Chrzciciela.	Za	dwa	
tygodnie	będziemy	obchodzić	jego	święto.	Przypomnijmy,	co	
powiedział	Jan	Chrzciciel,	gdy	ludzie	go	docenili,	gdy	zyskał	
sobie	 uznanie	wśród	 słuchaczy.	Nie	 zatrzymał	 tego	uznania	
dla	 siebie,	 ale	 słowem	 i	 postawą	podkreślał,	 że	 to	Chrystus	
jest	pierwszy	w	jego	działaniu	i	w	jego	nauczaniu.	We	wszyst-
kim	Jezus	był	pierwszy,	dlatego	Jan	mówił:	„Potrzeba,	by	On	
wzrastał,	 a	 ja	 się	 umniejszał”	 (J	 3,30).	Droga	młodzieży,	 to	
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jest	właśnie	religia	życia,	a	nie	szyldu.	To	Jezus	ma	wzrastać	
i	ma	być	najważniejszy,	Jego	mamy	kochać,	Jego	chwała	ma	
rosnąć	w	świecie,	a	nie	nasza.	A	my	jesteśmy	tym	więcej,	kiedy	
oddajemy	Bogu	chwałę,	kiedy	rzucamy	wszystko	dla	innych,	
kiedy	nie	szukamy	siebie,	tylko	jesteśmy	sługami	na	wzór	Matki	
Bożej.	On	ma	wzrastać,	my	mamy	się	umniejszać.

Droga	młodzieży,	życie	owczarni	Chrystusowej	to	dbanie	
o	to,	żeby	nasza	religijność	nie	zamknęła	się	tylko	do	tej	części	
sakramentalnej,	kultycznej.	Mamy	oddawać	cześć	Bogu	także	
przez	życie,	przez	cierpienie,	przez	niesienie	krzyża,	przez	zwal-
czanie	swoich	nałogów,	przez	walkę	z	pokusami,	przez	walkę	
z	żywiołami,	które	czasem	nas	ogarniają,	 czy	 jest	 to	żywioł	
seksualny	czy	zachłanność	na	to,	żeby	jak	najwięcej	mieć,	jak	
największe	prezenty	dostawać	przy	okazji	Pierwszej	Komunii	
czy	bierzmowania,	czy	osiemnastych	urodzin	i	tak	dalej.

Zapamiętajmy,	że	uczniami	Pańskimi	jesteśmy	przez	dwa-
dzieścia	cztery	godziny	na	dobę,	a	nie	tylko	wtedy,	gdy	groma-
dzimy	się	na	modlitwę,	chociaż	i	to	trzeba	pochwalić.	Ja	też	
chwalę	was	dzisiaj,	że	przyjechaliście	tu	na	modlitwę,	na	Eu-
charystię	i	na	ten	program,	który	jest	jeszcze	zaplanowany	po	
Mszy	Świętej.	To	jest	bardzo	ważne	i	potrzebne,	ale	nie	można	
na	tym	się	zatrzymać.	Po	powrocie	do	domu	trzeba	szczerze	
uśmiechnąć	się	do	rodziców	i	na	przykład	wymyć	naczynia	czy	
wyrzucić	śmieci,	nie	czekając,	aż	mama	powie:	zrób	to	czy	tam-
to.	Trzeba	uprzedzać	w	czynieniu	dobrze.	Ks.	Jan	Twardowski	
mówił:	„Spieszmy	się	kochać	 ludzi	 /	 tak	szybko	odchodzą”.	
A	św.	Paweł	pouczał,	żeby	jedni	drugich	uprzedzali	w	miłości	
i	w	czynieniu	dobrze	(por.	Rz	12,10;	Ga	6,9-10;	2	Tes	3,13).	
Nie	mamy	czekać,	żeby	nam	służono,	ale	 służyć	 i	pomagać	
innym,	żeby	było	im	ze	mną	dobrze,	a	nie	żeby	mnie	było	do-
brze	z	mamą	czy	z	tatą.	Pytajmy,	co	możemy	robić,	aby	innym	
było	z	nami	dobrze.	To	jest	ta	religia	życia,	a	nie	religia	szyldu.

Droga	młodzieży,	 nasza	modlitwa,	 nasze	 uczestnictwo	
w		liturgii	i	nasze	pielgrzymowanie	muszą	mieć	związek	z	tym,	
co	robimy	w	swoim	pokoju,	w	swojej	sypialni,	w	swoim	ogród-
ku,	w	swojej	kuchni,	w	szkole,	tam,	gdzie	się	uczymy,	gdzie	są	
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koleżanki	 czy	 koledzy.	Wszędzie	 powinniśmy	 poskramiać	
egoizm	 i	 rzucać	 te	 pieniądze,	 które	wrzuciła	wdowa	–	 dwa	
pieniążki,	jeden	grosz,	czyli	wszystko.	Potrzebne	są	i	praktyki	
religijne,	 i	 świadectwo	w	 codziennym	życiu.	 Popatrzmy	na	
lekarzy.	Lekarz	jest	najlepiej	rozpoznawany	jako	lekarz,	kiedy	
operuje,	bada	chorego,	stoi	przy	jego	łóżku.	Wtedy	mówią,	że	
to	jest	lekarz,	przy	tych	czynnościach	najłatwiej	go	rozpoznać.	
Ale	ten	człowiek,	żeby	być	dobrym	lekarzem,	musiał	długo	się	
uczyć,	a	 jeśli	chce	być	 jeszcze	 lepszym	lekarzem,	ciągle	się	
dokształca,	studiuje	literaturę	medyczną,	żeby	więcej	wiedzieć	
i	lepiej	służyć	ludziom	chorym,	stawiać	trafne	diagnozy	i	zapi-
sywać	odpowiednie	leki.	Potrzebne	jest	mu	studium,	namysł,	
lektura	i	oczywiście	także	praktykowanie	przy	łóżku	chorego,	
przy	stole	operacyjnym.	W	swoim	życiu	lekarz	musi	łączyć	na-
ukę	i	praktykę	lekarską.	Podobnie	powinno	być	w	naszym	życiu.	
Owszem,	potrzebna	jest	modlitwa,	„Owczarnia”,	potrzebne	są	
spotkania,	ale	musi	dojść	jeszcze	ta	druga	część	–	nasze	życie,	
po	którym	rozpoznają	nas	ludzie	niewierzący	i	ci,	którzy	atakują	
Kościół.	Nie	nawrócimy	obojętnych	i	poszukujących	naszym	
udziałem	w	kulcie	i	w	nabożeństwach.	Łatwiej	nawrócić	swoją	
postawą	i	porzucaniem	wszystkiego	dla	drugich.	Jezus	też	nie	
przekonał	wszystkich	Ewangelią,	ale	przekonał	krzyżem	i	swo-
ją	śmiercią.	Gdyby	nie	umarł	z	miłości,	Ewangelia	zostałaby	
zapomniana.	Przetrwała	i	jest	znana,	ponieważ	potwierdził	ją	
śmiercią	i	Zmartwychwstaniem.

Zakończenie

Droga	młodzieży,	 kończąc	 tę	 homilię,	 zachęcam	was	 do	
otwarcia	się	na	działanie	Ducha	Świętego,	który	jest	naszym	
Ożywicielem	 i	Wspomożycielem.	On	może	 dać	wam	moc	
i	–	z	jednej	strony	–	zamiłowanie	do	modlitwy,	do	wiary	i	do	
przebywania	z	Bogiem,	a	z	drugiej	–	także	zdolność	dla	ser-
ca,	żeby	więcej	kochało,	jak	najmniej	żądało	dla	siebie,	a	jak	
najwięcej	ofiarowywało	Panu	Bogu	i	ludziom	–	mamie,	tacie,	
dziadkom	i	wszystkim,	których	spotykacie	na	swojej	drodze.	
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Wszystko	bowiem	przeminie,	a	pozostanie	tylko	miłość.	Miłość	
jest	najważniejsza	i	na	ziemi,	i	w	niebie.	Miłość	to	druga	strona	
naszej	religijności.	W	naszej	codzienności	wiara	ma	splatać	się	
z	życiem,	modlitwa	ma	rodzić	czyn.	Amen.

Duch Święty rzeźbi w człowieku 
rysy świętości

Borek Strzeliński, 10 czerwca 2012 r.
Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

1. Św. Antoni – gorliwy głosiciel Chrystusa

Dzisiejsza	uroczystość	inspiruje	nas	do	podjęcia	w	homilii	
dwóch	wątków.	Wątek	 odpustowy	 związany	 jest	 z	waszym	
patronem	św.	Antonim	Padewskim,	a	wątek	Ducha	Świętego	
łączy	się	z	sakramentem	bierzmowania.

Moi	 drodzy,	 nie	 będę	 opowiadał	 życiorysu	 św.	Antonie-
go,	a	tylko	przypomnę,	że	żył	trzydzieści	sześć	lat,	w	latach	
1195–1231.	Żył	więc	w	XIII	w.,	 który	 był	 złotym	wiekiem	
w	kulturze	chrześcijańskiej.	W	architekturze	sakralnej	rozwijał	
się	wówczas	 styl	gotycki,	 a	życie	 religijne	kształtowali	 tacy	
wielcy	święci	i	uczeni,	jak	św.	Tomasz,	św.	Bonawentura	czy	
św.	Franciszek	 i	 św.	Dominik	–	założyciele	zakonów	żebra-
czych.	Św.	Antoni	był	jednym	z	pierwszych	uczniów	św.	Fran-
ciszka.	Patrząc	z	perspektywy	wieków,	możemy	powiedzieć,	że	
jego	popularność	przewyższyła	sławę	innych	świętych,	nawet	
jego	 zakonnego	wychowawcy,	 św.	Franciszka.	Nawiedzając	
świątynie	 katolickie,	 nie	 tylko	w	Polsce,	 ale	 i	w	Europie,	
w	prawie	każdym	kościele	można	odnaleźć	figurkę	lub	obraz	
przedstawiający	 św.	Antoniego.	Powszechniejszy	 jest	 chyba	
tylko	kult	Matki	Najświętszej,	której	obrazy	i	figurki	znajdują	
się	niemal	we	wszystkich	kościołach	katolickich.	Oznacza	to,	
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że	św.	Antoni	jest	bardzo	kochany	przez	wiernych,	którzy	wiele	
mu	zawdzięczają	i	w	nim	pokładają	nadzieję	jako	w	tym,	który	
wiele	może.

Już	w	czasie	jego	pogrzebu,	a	zmarł	13	czerwca	1231	r.,	stał	
się	cud.	Po	roku	został	ogłoszony	świętym	przez	papieża	Grze-
gorza	IX.	To	wszystko	zapowiadało	jego	szczególne	miejsce	
w	Kościele	i	w	pobożności	wiernych.	Św.	Antoni	jest	wzywany	
i	przywoływany	do	wstawiennictwa	w	różnych	trudnych	sytu-
acjach	naszego	życia,	zwłaszcza	gdy	wyruszamy	w	podróż,	gdy	
coś	zgubimy.	Gdy	mamy	jakieś	trudne	sprawy	do	rozwiązania,	
przychodzimy	do	figury	św.	Antoniego	albo	patrzymy	na	jego	
obraz	i	modlimy	się	o	wstawiennictwo	i	pomoc.	Ponieważ	ludzie	
są	wysłuchiwani,	trwa	jego	kult	i	taka	więź	duchowa	między	
mieszkańcami	ziemi,	przyjaciółmi	Chrystusa,	a	św.	Antonim,	
który	jest	w	niebie.	

W	tamtym	roku	po	raz	pierwszy	udało	mi	się	być	z	piel-
grzymką	w	Portugalii.	W	Lizbonie	 znaleźliśmy	 się	między	
innymi	w	kościele,	gdzie	został	ochrzczony	św.	Antoni.	Wiecie	
na	pewno,	że	św.	Antoni	pochodzi	z	Lizbony	 i	w	Portugalii	
nikt	 nie	 nazywa	 go	 Padewskim,	 lecz	wszyscy	 podkreślają	
jego	związek	z	dzisiejszą	stolicą	tego	kraju.	Tam	bowiem	się	
urodził	i	tam	został	ochrzczony.	Obejrzeliśmy	tę	świątynię,	do	
której	św.	Antoni	uczęszczał	jako	chłopiec.	Przypomnijmy,	że	
przyszły	Święty	wstąpił	do	zakonu	Kanoników	Regularnych	
św.	Augustyna,	a	potem	do	zakonu	franciszkańskiego.	Wysłany	
na	misje	do	Maroka	w	północnej	Afryce,	wkrótce	zachorował	
i	miał	wrócić	do	Portugalii,	swojej	ojczyzny,	ale	wielkie	burze	
na	Morzu	Śródziemnym	spowodowały,	że	 statek	zawinął	na	
Sycylię.	Św.	Antoni	pozostał	więc	we	Włoszech	i	podjął	pracę	
ewangelizacyjną	w	północnej	części	tego	kraju.

Moi	drodzy,	św.	Antoni	wyrzeźbił	w	sobie	rysy	świętości	
przez	głoszenie	słowa	Bożego.	Był	znakomitym	kaznodzieją.	
Papież	Grzegorz	IX	zaprosił	go	nawet,	żeby	był	kaznodzieją	
prałatów	i	kardynałów	kurii	rzymskiej.	Św.	Antoni	był	także	
przyjacielem	ubogich	i	dbał	o	biednych,	a	przede	wszystkim	
był	człowiekiem	wielkiej	modlitwy.	
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Gdybyśmy	chcieli	 się	 zastanowić,	w	czym	mamy	dzisiaj	
naśladować	św.	Antoniego,	to	trzeba	by	wskazać	na	trzy	sfery:	
mówienie	o	Panu	Bogu,	posługę	ubogim	i	ludziom,	którzy	są	
wokół	nas,	oraz	modlitwę.

2. Duch Święty daje moc do przezwyciężania pokus

W	związku	z	tymi	sferami	przechodzimy	do	drugiego	wąt-
ku,	 związanego	 z	 sakramentem	bierzmowania.	Moi	 drodzy,	
św.	Antoni	był	otwarty	na	działanie	Ducha	Świętego	i	wszystko,	
co	uczynił	 jako	kapłan	 i	 franciszkanin,	 robił	w	mocy	Ducha	
Świętego.	Pod	 Jego	wpływem	był	 znakomitym	kaznodzieją	
i	głosił	wspaniałe	kazania.	W	mocy	Ducha	Świętego	się	modlił	
–	bardzo	lubił	spędzać	czas	przed	Chrystusem	Eucharystycz-
nym.	Również	w	mocy	Ducha	Świętego	odnajdywał	biednych,	
ubogich	i	im	posługiwał,	pomagał	na	tyle,	na	ile	było	go	stać.	
Duch	Święty	zatem	pomaga	nam	rzeźbić	w	sobie	rysy	świętości,	
a	przede	wszystkim	pomaga	nam	modlić	się	i	mówić	o	Panu	
Bogu.	

Droga	młodzieży,	to	jest	wielkie	zadanie,	które	stoi	przed	
wami	 po	 przyjęciu	 sakramentu	 bierzmowania	 –	macie	 być	
świadkami	Chrystusa,	którzy	nie	wstydzą	się	świadczyć	o	Chry-
stusie	i	słowem,	i	czynem,	którzy	nie	wahają	się	o	Nim	mówić.	
Doświadczamy	w	dzisiejszych	czasach	szczególnej	aktywności	
złego	ducha,	o	których	czytaliśmy	dzisiaj	w	Ewangelii	świętej.	
Szatan	najbardziej	cieszy	się,	jeśli	się	o	nim	nie	mówi	albo	na-
wet	się	w	niego	nie	wierzy.	Są	tacy	chrześcijanie,	może	nawet	
katolicy,	którzy	nie	wierzą	w	szatana	i	w	jego	działania.	My	
jednak	wierzymy,	bo	wiemy,	że	szatan	to	jest	zły	duch	–	anioł,	
a	więc	osoba	duchowa,	który	sprzeniewierzył	się	Bogu.	Przypo-
mnijmy,	że	część	aniołów	zbuntowała	się	przeciwko	Bogu.	Pan	
Bóg	powołał	ich,	by	oddawali	Mu	chwałę,	ale	część	aniołów	
powiedziała	„nie”	–	„non	serviam”,	nie	będziemy	służyć	Panu	
Bogu.	W	związku	z	tym	nie	mogli	zostać	w	niebie.	Przywódca	
aniołów,	św.	Michał	Archanioł,	wypędził	tych	zbuntowanych	
z	nieba	i	strącił	ich	na	ziemię.	Tutaj	te	złe	duchy	podjęły	walkę	
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z	 człowiekiem,	w	którym	dostrzegły	podobieństwo	do	Pana	
Boga.	Człowiek	bowiem	potrafi	poznawać	intelektualnie,	po-
trafi	kochać,	potrafi	mieć	nadzieję.	Dlatego	szatan	podjął	z	nim	
walkę.	Pierwsza	runda	tej	walki	miała	miejsce	w	raju	–	pierwsi	
rodzice	ponieśli	klęskę	w	tym	starciu,	dali	się	uwieść	szatanowi	
i	popełnili	grzech	pierworodny.	Potem	szatan	 jeszcze	wielo-
krotnie	zwyciężał	nad	człowiekiem.	Tam	gdzie	było	kłamstwo,	
zabijanie,	niszczenie	i	pogardzanie	drugim	człowiekiem,	tam	
on	działał.	Dopiero	gdy	do	walki	z	szatanem	stanął	Syn	Boży,	
możliwe	stało	się	pokonanie	złego	ducha.	Pan	Jezus	rozłożył	
sobie	tę	walkę	na	kilka	rund.	Najpierw,	gdy	przed	rozpoczęciem	
publicznej	działalności	Jezus	przez	czterdzieści	dni	pościł	na	
pustyni,	szatan	podsunął	Mu	trzy	pokusy.	Wszystkie	trzy	Pan	
Jezus	odrzucił.	Później,	gdy	Pan	Jezus	jawnie	czynił	cuda	i	na-
uczał,	wielokrotnie	uwalniał	ludzi	od	szatana.	I	ostatnie	starcie	
tej	potyczki	Pana	Jezusa	z	szatanem	dokonało	się	na	krzyżu.	Na	
krzyżu	Jezus	zwyciężył	szatana,	a	gdy	zmartwychwstał,	szatan	
został	 pokonany.	Dlatego	w	pieśni	wielkanocnej	 śpiewamy:	
„Zwycięzca	śmierci,	piekła	i	szatana”.	Szatan	został	pokonany,	
ale	nie	wypędzony	z	ziemi.	Pozostał	tu	dalej,	ale	od	chwili	gdy	
Jezus	umarł	i	zmartwychwstał,	jest	możliwe	zwycięstwo	nad	
szatanem	–	człowiek	może	zwyciężyć	pokusy	szatańskie,	może	
wygrywać	kolejne	rundy	walki	z	szatanem.	Zwycięża	wtedy,	
gdy	jest	otwarty	na	Ducha	Świętego	i	jest	uczniem	Chrystusa.	
Jeśli	 jest	 otwarty	 na	Ducha	Świętego,	 ten	 daje	mu	moc	 do	
zwyciężania	szatańskich	pokus.

3. Mówić o Bogu innym, służąc im

Moi	drodzy,	powiedzieliśmy	sobie,	że	naszym	wielkim	za-
daniem,	które	mamy	podejmować,	naśladując	św.	Antoniego,	
jest	modlitwa	 i	mówienie	o	Panu	Bogu,	 świadczenie	o	Nim	
w	naszych	rozmowach	i	w	czasie	naszych	spotkań	sąsiedzkich	
i	rodzinnych.	Niemówienie	o	Bogu	cieszy	szatana.

Moi	drodzy,	media,	które	stanowią	ważną	cząstkę	naszego	
życia,	dlatego	że	na	co	dzień	korzystamy	z	telewizji,	z	radia	
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i	z	prasy,	są	wypełnione	programami,	za	którymi	stoją	źli	ludzie,	
nieprzyjaciele	Pana	Boga,	czyli	ludzie	związani	z	szatanem.	Od	
wielu	już	miesięcy	Telewizja	Trwam	ubiega	się	o	miejsce	na	
cyfrowym	multipleksie.	Otrzymały	je	inne	telewizje	–	te,	które	
lansują	programy	laickie,	antykościelne	–	a	jedynej	katolickiej	
telewizji	odmawia	się	dostępu	do	tej	technologii.	Do	Krajowej	
Rady	Radiofonii	i	Telewizji	skierowano	już	ponad	dwa	miliony	
dwieście	tysięcy	protestów	i	nie	ma	żadnego	odzewu.	Ponad	
sześćdziesiąt	miast	 urządzało	marsze	w	 obronie	Telewizji	
Trwam	i	Radia	Maryja.	To	oznacza,	że	prawda	nie	jest	kocha-
na,	a	ci,	którzy	odpowiadają	za	politykę	medialną,	nie	zawsze	
mają	na	celu	dobro	Narodu	i	Ojczyzny	i	przekazywanie	prawdy.	
Nietrudno	zauważyć,	że	motorem	działań,	i	zaniechań,	często	
bywa	interes	partii,	dobro	osobiste,	jakieś	układy	i	chęć	przy-
podobania	się	siłom	międzynarodowym,	a	nie	dobro	wspólne	
naszego	Narodu	i	Ojczyzny.	

Droga	młodzieży,	 od	 dzisiaj,	 po	 przyjęciu	 sakramentu	
bierzmowania,	macie	dołączyć	do	obrońców	Jezusa	Chrystusa.	
Wierzymy,	że	Chrystus	 jest	niepokonany	 i	obroni	 także	nas.	
Powiedział	przecież:	„Miejcie	odwagę,	Jam	zwyciężył	świat”	
(J	16,33).	Chrystus	jednak	chce	odnosić	zwycięstwo	nad	złem	
i	 nad	 kłamstwem	poprzez	 nas	 i	 oto	 dzisiaj	wy,	 dziewczęta	
i	 chłopcy,	 dołączacie	 do	 tych	 kwalifikowanych	 świadków	
Jezusa	Chrystusa,	którzy	mocą	Ducha	Świętego,	mocą	 Jego	
darów	powinni	stać	przy	Bogu,	przy	Ewangelii,	bronić	Prawa	
Bożego,	 przykazań	Bożych	 i	 pokazywać	 ludziom,	 że	warto	
słuchać	Pana	Boga,	warto	iść	za	Jezusem,	warto	Go	uważać	za	
kogoś	najważniejszego	w	swoim	życiu.	To	jest	wasze	zadanie.	
Temu	zadaniu	był	wierny	wasz	patron	–	św.	Antoni.	Dla	nie-
go	naprawdę	najważniejszy	był	Jezus	i	o	Nim	mówił,	o	Nim	
świadczył.	Kiedy	 szedł	 do	 ubogich,	 to	 pamiętał	 o	 słowach	
Pana	Jezusa:	„Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	braci	
moich	najmniejszych,	Mnieście	uczynili”	(Mt	25,40).	Droga	
młodzieży,	macie	wielkie	 zadanie.	My	 także	przypominamy	
sobie	o	tym	zadaniu,	bo	jesteśmy	ochrzczeni	i	bierzmowani.	
Wy	dzisiaj	dołączacie	do	nas	jako	świadków	Jezusa	Chrystusa.	
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Mamy	być	otwarci	na	Ducha	Świętego	i	Jego	mocą	zwycię-
żać	 zło	 dobrem,	 Jego	mocą	wytrwale	 nieść	 krzyże	 naszego	
życia	i	Jego	mocą	czynić	świat	lepszym.	Diabeł	skłóca,	diabeł	
zamienia	prawdę	na	kłamstwo,	dobro	na	zło,	sprawiedliwość	
na	niesprawiedliwość.	Dzielenie	ludzi	to	jest	jego	cel.	My	zaś	
mocą	Ducha	Świętego	mamy	 iść	 za	Chrystusem,	 być	 Jego	
przyjaciółmi	ze	św.	Antonim	i	opowiadać,	jak	dobry	jest	Bóg,	
i	 świadczyć,	 że	warto	 ofiarować	Mu	 swoje	 życie.	Nie	 ostoi	
się	Unia	Europejska,	 jeśli	nie	będzie	powrotu	do	Pana	Boga	
i	założenia	tego	fundamentu,	jakim	jest	Dekalog,	czyli	dziesięć	
Bożych	przykazań.	Moi	drodzy,	w	ubiegłym	roku	w	Berlinie	
Papież	 powiedział,	 że	 jeżeli	 rządy	 przyjmują	 ustawy,	 które	
nie	wyrastają	z	Prawa	Bożego,	to	stają	się	bandą	złoczyńców.	
Odwołał	się	do	przeszłości	niemieckiej	i	miał	na	myśli	Hitlera.	
Dlatego	trzeba	odważnie	iść	za	Chrystusem	i	stać	u	Jego	stołu.	

I	 kończymy	 tymi	 słowami,	którymi	Pan	 Jezus	 zakończył	
swoją	mowę	w	dzisiejszej	Ewangelii:	„Bo	kto	pełni	wolę	Bożą,	
ten	Mi	jest	bratem,	siostrą	i	matką”	(Mk	3,35).	Dzisiaj	uroczy-
ście	chcemy	złożyć	deklarację,	że	chcemy	pełnić	wolę	Bożą	
i	być	dla	Chrystusa	bratem,	siostrą	i	matką.	Amen.

Dary Ducha Świętego należy rozwijać 
Walim, 10 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
Kościół pw. św. Jadwigi

1. Obdarowani przez Ducha Świętego

Przeżywamy	dzisiaj	drugą	niedzielę	czerwca.	Po	niedzieli	
Zesłania	Ducha	Świętego,	zwanej	Zielonymi	Świętami,	i	uro-
czystości	Trójcy	Przenajświętszej	dzisiaj	gromadzimy	się,	żeby	
przekazać	młodzieży	dary	Ducha	Świętego	–	Trzeciej	Osoby	
Boskiej.
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Tydzień	 temu	 przypominaliśmy	 sobie,	 jakie	 działania	
przypisujemy	poszczególnym	Osobom	Boskim.	 I	 tak	Bogu	
Ojcu	przypisujemy	dzieło	stworzenia.	To	On	stworzył	niebo	
i	 ziemię.	Także	Bogu,	 którego	 Jezus	kazał	 nazywać	Ojcem,	
zawdzięczamy	nasze	istnienie	i	to,	że	żyjemy	akurat	teraz	–	nie	
wcześniej	i	nie	później,	ale	w	takim	czasie	i	w	takim	miejscu	
kuli	ziemskiej.	Syn	Boży,	Druga	Osoba	Boska,	dokonał	dzieła	
odkupienia.	Jezus	Chrystus	umarł	za	nas	na	krzyżu	i	zmartwych-
wstał.	Wylewając	 za	nas	 krew,	 dokonał	 dzieła	 oczyszczenia	
świata	z	grzechu.	Druga	Osoba	Boska	jest	Odkupicielem.	Nato-
miast	Trzecia	Osoba	Boska,	której	się	dzisiaj	przyglądamy,	jest	
naszym	Uświęcicielem.	Duch	Święty	wypełnia	czas	Kościoła	
i	uświęca	uczniów	Pańskich,	przekazując	im	dary	–	dary,	które	
są	siedmiorakie.	

Dzisiaj	 te	dary	otrzyma	zgromadzona	 tu	młodzież,	a	my,	
starsi,	przypomnimy	sobie,	że	takie	dary	otrzymaliśmy,	i	za-
stanowimy	 się,	 czy	 one	 pięknie	 owocują	w	 naszym	 życiu.	
Przypomnijmy	 te	dary,	które	 tak	 ładnie	zostały	wypisane	na	
filarach.	Dar	mądrości,	dar	 rozumu	i	dar	 rady	–	 te	 trzy	dary	
wspierają	naszego	ducha	w	sferze	myślenia.	Jeśli	ktoś	otrzymał	
dary	mądrości,	rozumu,	rady,	to	dobrze	myśli,	ma	dobre	poglądy	
na	życie,	potrafi	poprawnie	odczytywać	bieg	wydarzeń	i	trafnie	
oceniać	to,	co	dzieje	się	na	naszych	oczach.	Jeśli	ktoś	ma	dar	
mądrości,	rozumu	i	rady,	to	ma	też	uzdolnienie	do	wiary,	a	więc	
może	wierzyć	w	 słowo	Boże	 i	wierzyć	Chrystusowi,	 który	
ogłosił	Ewangelię.	Jeśli	ktoś	ma	te	dary,	łatwiej	mu	się	modlić	
i	przyjmować	za	prawdę	wszystko	to,	co	Jezus	powiedział.	Dary	
mądrości,	rozumu	i	rady	wzmacniają	nasz	umysł,	który	myśli,	
wierzy,	potrafi	kochać	i	jest	wolny	w	wyborach	moralnych.	Nasz	
duch	nie	jest	jednak	ograniczony	tylko	do	sfery	poznawczej,	to	
nie	tylko	intelekt.	Mamy	także	serce	związane	z	naszą	wolą.	
Człowiek	kocha	przez	wolę,	przez	serce,	i	także	w	tym	zakresie	
Duch	Święty	nas	umacnia.	Dar	męstwa	daje	nam	moc	nieulega-
nia	szatańskim	pokusom	i	wytrwałości	w	dążeniu	do	dobrych	
celów.	Dzięki	darom	umiejętności	 i	pobożności	czujemy	się	
dobrze	przed	Panem	Bogiem	na	modlitwie,	a	dar	bojaźni	Bożej	
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sprawia,	że	potrafimy	być	delikatni	–	nie	chcemy	Pana	Boga	
niczym	obrazić,	 lecz	chcemy	zawsze	być	Jego	przyjaciółmi,	
pragniemy,	by	Pan	Bóg	był	z	nas	zadowolony.	

2. Przywrócić właściwy wymiar miłości

Droga	młodzieży,	dary	Ducha	Świętego	są	nam	potrzebne,	
żebyśmy	mogli	wydawać	takie	piękne	owoce,	o	jakich	mówi	
nam	dzisiaj	św.	Paweł	w	drugim	czytaniu.	Pierwszy	wymieniony	
tam	owoc	naszego	ducha	to	miłość.	Tu	trzeba	doprecyzować	
znaczenie	tego	pojęcia,	bo	media	i	Internet	często	zniekształcają	
wizję	miłości.	Wiemy	dobrze,	że	nie	kocha	i	nie	potrafi	kochać	
ludzkie	ciało,	żadna	część	ciała	nie	potrafi	kochać.	Kocha	nasz	
duch.	Jeśli	mówię:	„ja	ciebie	kocham”,	to	wyrażam	prawdę,	
że	chcę	dla	ciebie	dobra,	chcę,	żeby	tobie	ze	mną	było	dobrze,	
nie	 będę	 żył	 dla	 siebie,	 nie	 będę	 szukał	własnych	korzyści,	
lecz	twojego	dobra,	żeby	tobie	było	lepiej	ze	mną.	To	jest	wła-
śnie	miłość	–	miłość,	którą	Karol	Wojtyła	definiował	jako	dar	
osoby	dla	osoby.	Przypomnijmy,	 że	dokładnie	piętnaście	 lat	
temu	Jan	Paweł	II	był	w	Dukli	koło	Krosna	i	tam	wyniósł	do	
chwały	ołtarzy	bł.	Jana	z	Dukli.	Ten	wielki	Papież	zachęcał	nas,	
byśmy	przywracali	miłości	właściwy	wymiar.	Świat	bowiem	
ciągle	mówi	nam	o	miłości	erotycznej,	cielesnej,	która	niewiele	
ma	wspólnego	z	tą	miłością,	którą	praktykował	Jezus	i	której	
najpiękniejszy	wyraz	dał	na	krzyżu.	Jezus	powiedział:	„Nikt	
nie	ma	większej	miłości	od	tej,	gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	
przyjaciół	swoich”	(J	15,13).

3. Radosny świadek Chrystusa skutecznym 
ewangelizatorem

Kolejnym	owocem	ducha	ludzkiego,	którego	wspiera	Duch	
Święty,	jest	radość.	Człowiek	ubogacony	darami	Ducha	Świę-
tego	jest	pogodny,	a	źródłem	jego	radosnego	nastawienia	jest	
przekonanie,	że	Pan	Bóg	wszystkim	kieruje	i	najwięcej	zależy	
od	Niego.	Kto	mało	wierzy	i	ma	mało	nadziei,	ten	ciągle	chodzi	
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posępny,	zgaszony,	zgorzkniały,	jest	pełen	pretensji	do	wszyst-
kich.	Człowiek	ozdobiony	wymienionymi	przed	chwilą	darami	
Ducha	Świętego	jest	radosny,	wprowadza	pokój,	jest	cierpliwy,	
łagodny,	wytrwały.	Te	piękne	owoce	powinny	się	rodzić	w	na-
szym	postępowaniu	właśnie	za	sprawą	Ducha	Świętego.	Nie	
można	kochać	właściwie,	nie	można	być	człowiekiem	pokoju,	
człowiekiem	cierpliwym,	radosnym,	wytrwałym,	łagodnym	–	
bez	wsparcia	Ducha	Świętego.	Droga	młodzieży,	dzisiaj	 jest	
ważny	dla	was	dzień	–	wasz	duch	zostanie	wzmocniony	darami	
Ducha	Świętego.

Wysłuchaliśmy	dzisiaj	także	Ewangelii	świętej.	Była	w	niej	
mowa	o	tym,	jak	Jezus	wypędzał	złe	duchy	z	ludzi	opętanych.	
Miał	taką	moc,	że	wypędzał	złe	duchy	i	wprowadzał	w	serca	
tych	ludzi	Ducha	Świętego,	tak	że	stawali	się	Jego	uczniami.	

4. Tylko w Chrystusie jesteśmy bezpieczni

Droga	młodzieży,	jeżeli	nie	otworzycie	się	na	Ducha	Świę-
tego,	 będziecie	w	wielkim	niebezpieczeństwie.	Grozi	wam	
opętanie	przez	złego	ducha.	Zły	duch,	którego	nazywamy	sza-
tanem,	istnieje.	Dzisiaj	liberałowie,	a	nawet	lewicowi	katolicy,	
każą	nam	nie	mówić	o	szatanie.	Jest	nawet	taka	piosenka:	„Oj,	
dana,	dana,	nie	ma	szatana”.	Kiedyś	młodzież	była	zachęcana	
do	jej	śpiewania.	To	jednak	jest	wielkie	kłamstwo,	bo	szatan	
jest	i	dzisiaj	też	niektórych	ludzi	opętał	i	nimi	kieruje.	Jeśli	ktoś	
kłamie	nagminnie,	jest	złośliwy,	przewrotny,	dokuczliwy,	nie	
potrafi	przebaczyć,	zapiera	się	i	nie	chce	drugiemu	podać	ręki,	
to	jest	opętany	przez	złego	ducha.

Kiedy	w	poniedziałki	przychodzę	do	mojego	biura	w	świd-
nickiej	kurii,	to	widzę	coraz	dłuższe	kolejki	ludzi	oczekujących	
na	korytarzu.	W	ten	dzień	przyjmuje	u	nas	egzorcysta,	czyli	
ksiądz	specjalnie	wyznaczony	do	prowadzenia	rozmów	z	ludź-
mi,	którzy	mają	świadomość,	że	są	opętani	przez	złego	ducha,	
ducha	 nieczystego.	Wielu	 osobom	pomaga	 takie	 spotkanie	
z	księdzem	egzorcystą.	O	dziwo,	tych	ludzi	przybywa.	To	znak,	
że	zły	duch	działa	i	próbuje	rozbijać	jedność	Kościoła.	Teraz	
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atakują	nas	sekty,	czasem	młodzi	dają	się	zwieść	i	wstępują	do	
jakiejś	sekty	albo	jakiejś	innej	grupy.	Są	takie	diabelskie	sekty,	
które	wykonują	wyroki	śmierci	na	swoich	członkach,	wybie-
rają	kogoś	i	zabijają,	bo	szatan	to	ten,	który	zabija	i	niszczy.	
Przychodzi	do	nas	w	mirażu	szczęścia	i	piękna,	a	wewnątrz	jest	
przewrotny	i	chce	nas	zniewolić,	chce	nas	pozbawić	już	tu,	na	
ziemi,	poczucia	szczęścia.

Droga	młodzieży,	jeśli	o	tym	wspominamy,	to	po	to,	żebyście	
dzisiaj	się	otwarli	na	Ducha	Świętego	i	przez	całe	życie	byli	
ulegli	Jego	natchnieniom.	Chcę	także	zachęcić	was,	byście	te	
dary	Ducha	Świętego	odnawiali	przez	regularny	udział	we	Mszy	
Świętej,	 przez	 spowiedź	 świętą,	 przez	 codzienną	modlitwę	
i	przez	czytanie	Pisma	Świętego.	Te	dary	trzeba	odnawiać,	bo	
może	być	tak,	że	po	bierzmowaniu	schowamy	je	gdzieś	tam	
do	zamrażarki	i	one	nie	będą	owocować.	Nie	wystarczy,	że	je	
otrzymamy.	Trzeba	jeszcze	je	uruchomić,	co	jest	możliwe	pod-
czas	Mszy	Świętej,	gdy	słuchamy	kazań,	gdy	czytamy	Pismo	
Święte,	gdy	się	modlimy,	gdy	rozmawiamy	z	drugimi	o	Panu	
Bogu.	Zauważcie,	jak	mało	jest	rozmów	o	Panu	Bogu.	Jakby	
Pana	Boga	nie	było.	Niektórzy	słyszą	o	Bogu	tylko	w	kościele,	
a	poza	świątynią,	w	domu,	do	mamy,	do	taty,	czy	do	dziecka,	
nie	potrafią	powiedzieć	niczego	pięknego	o	Bogu.	Duch	Święty	
jest	właśnie	po	to,	żebyśmy	żyli,	myśleli	i	mówili	o	Bogu,	i	na	
co	dzień	byli	Bogiem	przepełnieni.

5. Dojrzałość wiary wyrażona w codziennym 
zaufaniu Bogu

Codzienne	zaufanie	Bogu	to	jest	dopiero	znak	dojrzałości.	
Dojrzałości	chrześcijańskiej	nie	mierzy	się	latami	–	ktoś	może	
być	młodziutki	wiekiem,	 ale	dojrzały	duchowo.	Taki	był	na	
przykład	 św.	Stanisław	Kostka.	Św.	Antoni,	którego	będzie-
my	czcić	13	czerwca,	żył	 tylko	trzydzieści	sześć	lat,	krótko,	
a	św.	Teresa	od	Dzieciątka	Jezus	jeszcze	krócej,	a	stali	się	do-
skonali,	dojrzali	duchowo.	Można	też	być	starcem,	mieć	osiem-
dziesiąt	lat,	albo	jeszcze	więcej,	i	być	duchowo	niedojrzałym.	
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Dzisiejsze	ozdobienie	darami	Ducha	Świętego	ma	przyczynić	
się	do	waszej	dojrzałości.	Pamiętajcie	jednak,	że	to	nie	jest	coś	
stałego,	danego	raz	na	zawsze.	To	dar,	który	trzeba	rozwijać.	
Tak	jak	miłość	i	wiara	nie	są	dane	na	całe	życie,	lecz	trzeba	je	
ciągle	zdobywać,	pogłębiać,	ożywiać,	tak	dary	Ducha	Świętego	
są	nam	dane,	ale	musimy	je	ożywiać,	pogłębiać,	czynić	aktu-
alnymi	i	sprawiać,	żeby	owocowały	w	tych	cnotach,	które	św.	
Paweł	wymienił	w	Liście	do	Galatów,	a	są	to,	przypomnijmy:	
miłość,	radość,	pokój,	wytrwałość,	cierpliwość,	łagodność.	Bę-
dziemy	się	modlić,	żebyście	nigdy	nie	dali	się	złapać	szatanowi	
i	do	końca	życia	mieli	świadomość,	że	należycie	do	Chrystusa.	
Wyznajcie	dzisiaj	z	wiarą:	„Panie	Jezu,	 jestem	Twój,	 jestem	
Twoja,	Ty	jesteś	dla	mnie	najważniejszy.	Może	dotąd	czasem	
zapominałem,	 zapominałam	o	 tym,	 ale	 dzisiaj	 odnawiam	 tę	
świadomość	i	wyznaję	Tobie	miłość	i	mówię	do	Ciebie:	Jezu,	
ufam	Tobie,	Ty	 jesteś	 dla	mnie	 najważniejszy,	Ciebie	 chcę	
słuchać,	chcę	być	Twoim	bratem,	siostrą	i	matką”.	Jezus	sam	
powiedział:	„Bo	kto	pełni	wolę	Bożą,	ten	Mi	jest	bratem,	siostrą	
i	matką”	(Mk	3,35).	Będziemy	się	modlić,	żeby	dary	Ducha	
Świętego	przeobraziły	was	w	dojrzałych	młodych	ludzi,	którzy	
potrafią	wierzyć,	modlić	się	i	służyć	innym.	Amen.

Dwie strony rzeczywistości Kościoła
Stronie Śląskie, 11 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Maternusa 

1. Struktura sakramentu

W	słowie	wstępnym	 powiedzieliśmy,	 że	mamy	 dzisiaj	
szczególny	dzień,	wyjątkowy	–	dzień	przyjęcia	darów	Ducha	
Świętego	w	sakramencie	bierzmowania.	Bardzo	często	powta-
rzamy	 słowo	 ‘sakrament’,	 ale	 nie	 zawsze	dokładnie	wiemy,	
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co	 ono	 oznacza.	 Skoro	 za	 chwilę	macie	 przyjąć	 sakrament	
bierzmowania,	przypomnijmy,	że	sakrament	to	jest	taki	znak	
materialny,	który	można	spostrzec	naszymi	zmysłami,	a	więc	
wzrokiem,	słuchem	czy	dotykiem,	przez	który	działa	Bóg.	Po-
przez	sakrament	Bóg	daje	nam	jakieś	dobro,	które	nazywamy	
łaską	Bożą.	W	przypadku	sakramentu	bierzmowania	Bóg	daje	
nam	dary	Ducha	Świętego,	które	są	niewidzialne.	Nie	może-
my	ich	zważyć,	nie	możemy	wymierzyć,	jakie	są	długie	czy	
szerokie,	ponieważ	są	to	dary	duchowe.	To,	co	duchowe,	nie	
podlega	 takim	miarom,	 jakimi	 określamy	materię.	Możemy	
też	powiedzieć,	że	dary	Ducha	Świętego	jako	dary	duchowe	
nie	mają	smaku	ani	zapachu.	Kościół	jednak	ustalił	określone	
znaki,	przez	które	te	dary	duchowe	są	nam	dawane.

Dzisiejsze	pierwsze	czytanie	przypomniało	nam,	 jak	wy-
glądało	pierwsze	bierzmowanie.	Możemy	zwrócić	uwagę	na	
widzialny	i	słyszalny	wtedy	w	Wieczerniku	znak,	poprzez	który	
Apostołowie	 otrzymali	 dary	Ducha	Świętego.	Szum	wichru	
i	ogniste	języki	to	były	dostrzegalne	zmysłowo	znaki	przyjścia	
Ducha	Świętego	i	Jego	zstąpienia	na	Apostołów	i	Matkę	Naj-
świętszą.	A	jak	będzie	dzisiaj?	Przez	jaki	widzialny	i	słyszalny	
znak	otrzymacie	dary	Ducha	Świętego?	Tym	znakiem	będzie	
to,	że	włożę	rękę	na	głowę	każdej	i	każdego	z	was,	na	czole	
nakreślę	wam	znak	krzyża,	namaszczając	was	olejem	krzyżma,	
i	wypowiem	słowa:	„Przyjmij	znamię	daru	Ducha	Świętego”.	
Odczujecie	więc	i	zobaczycie	moje	włożenie	ręki	i	namaszcze-
nie,	usłyszycie	wypowiedziane	słowa.	Dla	was	dzisiaj	będzie	
to	znak	materialny,	widzialny	i	słyszalny,	poprzez	który	otrzy-
macie	niewidzialne	dary	Ducha	Świętego.

Każdy	 z	 siedmiu	 sakramentów	 świętych	 jest	 takim	 zna-
kiem,	który	ma	też	część	materialną,	widzialną,	bez	której	nie	
wiedzielibyśmy,	kiedy	Pan	Bóg	działał.	Dzięki	postrzegalnym	
zmysłowo	składnikom	znaków	sakramentalnych	wiemy,	że	Pan	
Bóg	daje	nam	swoje	dary	i	moc.	

W	 sakramencie	 chrztu	 konieczna	 jest	woda.	Nie	można	
ochrzcić	rosołem,	sokiem,	winem	czy	jakąś	inną	cieczą.	Musi	
być	woda,	 dziecko	 lub	 starszy	 kandydat,	 czynność	 polania	
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i	sakramentalne	słowa:	„Ja	ciebie	chrzczę”.	To	jest	znak,	przez	
który	wchodzimy	do	Kościoła	i	stajemy	się	dziećmi	Bożymi.	

Przy	Eucharystii	 są	 potrzebne	 chleb	 i	wino.	Nie	można	
odprawić	Mszy	Świętej	bez	chleba	i	bez	wina	–	składników	
materialnych,	które	są	owocami	ziemi	i	pracy	rąk	ludzkich.	Bóg	
daje	nam	chleb,	który	rodzi	się	z	ziemi,	ale	nad	chlebem	trzeba	
też	pracować.	Później	ten	chleb	jest	znakiem	w	sakramencie	
Eucharystii.

Przy	spowiedzi	widzimy	tego,	który	się	spowiada,	jest	roz-
mowa,	penitent	wyznaje	grzechy,	a	spowiednik	daje	pouczenie.	
Dla	księdza	spowiednika	i	dla	penitenta	jest	to	akcja	słyszalna	
i	widzialna,	a	więc	materialny	znak,	który	przynosi	nam	Boże	
miłosierdzie,	odpuszczenie	grzechów.

Myślę,	 że	 to	wyjaśnienie	 jest	 potrzebne.	Skoro	mówimy	
o	sakramencie	bierzmowania,	warto	wiedzieć,	czym	jest	 ten	
sakrament.	Przypomnieliśmy	sobie	zatem,	że	jest	to	widzialny	
znak,	przez	który	otrzymacie	dary	Ducha	Świętego.	

2. Chrystus – Prasakrament

Droga	młodzieży,	o	samym	Chrystusie	możemy	powiedzieć,	
że	jest	takim	sakramentem,	znakiem.	Jak	to	rozumieć?	Chrystus	
wyglądał	 jak	 człowiek,	 był	mężczyzną,	 urodziła	Go	Matka	
Najświętsza,	Maryja.	Ludzie	widzieli	w	Nim	człowieka,	a	nie	
Boga,	ponieważ	Boga	nie	można	zobaczyć.	W	tym	człowieku	
jednak,	który	miał	na	imię	Jezus	z	Nazaretu,	był	obecny	Bóg,	
jakby	schroniony	za	człowieczeństwem	Pana	Jezusa.	Można	
powiedzieć,	że	człowieczeństwo	Pana	Jezusa,	ta	ludzka	natura	
–	to	był	znak	obecności	Boga	właśnie	w	tym	człowieku,	które-
go	nazywano	Prorokiem	z	Nazaretu.	W	związku	z	tym	można	
mówić,	że	Chrystus	Pan	jest	takim	pierwszym	Sakramentem,	
Prasakramentem.	

Podobnie	i	cały	Kościół.	Kościół	jest	widzialny.	Zobaczcie,	
jak	jest	krytykowany.	Nieprzyjaciele	traktują	go	jako	instytucję	
społeczną,	czasem	jest	postrzegany	w	kategoriach	politycznych	
i	posądzany	o	to,	że	poszukuje	władzy	i	bogactwa.	A	przecież	
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Kościół	to	nie	tylko	ludzie,	nie	tylko	świątynie,	parafie,	diecezje,	
nie	tylko	papież,	nie	tylko	uniwersytety	katolickie,	ale	to	przede	
wszystkim	Bóg	działający	przez	Chrystusa	w	Duchu	Świętym.	
To	jest	ten	duchowy	wymiar	Kościoła,	którego	nie	widzą	ludzie	
niewierzący	i	ci	niedowierzający.	

Dwadzieścia	 lat	 temu,	 kiedy	w	Polsce	 upadł	 komunizm,	
przypuszczono	atak	na	Kościół.	W	1991	 r.,	 a	więc	dwa	 lata	
po	upadku	muru	berlińskiego	i	rozpadzie	bloku	sowieckiego,	
Papież	przyjechał	do	niby	wolnej	Polski,	ale	Kościół	był	wte-
dy	krytykowany	przez	wrogie	mu	środowiska.	Mówiono,	że	
do	niedawna	 rządzili	w	Polsce	czerwoni,	komuniści,	a	 teraz	
rządzą	czarni.	Kapłanów	posądzano	o	 to,	że	przejęli	władzę	
od	 komunistów	 i	 rządzą	Narodem.	 I	 ci	 sami	 ludzie,	 którzy	
w	Kościele	znajdowali	schronienie	w	czasie	stanu	wojennego,	
potem	ten	Kościół	smagali	batami	i	zniesławiali.	Tak	jest	do	
dzisiaj	za	sprawą	tych,	którzy	nie	dostrzegają	tej	strony	Bożej,	
najważniejszej	w	Kościele.

Gdyby	Kościół	był	tylko	instytucją	materialną,	stworzoną	
przez	ludzi,	i	nie	miał	tej	warstwy	duchowej,	niewidzialnej,	już	
dawno	by	upadł,	dawno	by	przeminął,	nie	byłoby	Kościoła.	
Jeśli	on	jest,	to	trzyma	go	moc	Ducha	Świętego,	która	jest	na	
Kościół	zsyłana.	Gdzie	sprawuje	się	sakramenty	święte,	 tam	
działa	Duch	Święty.

3. Niedostrzegalny dar duchowy w służbie 
poprawnego ewangelicznie życia

Droga	młodzieży,	dzisiaj	jesteście	wyróżnieni	i	otrzymuje-
cie	coś	szczególnego,	coś,	czego	nie	widać.	Nie	można	tego	
zważyć	czy	zmierzyć.	Darów	Ducha	Świętego	się	nie	zmierzy,	
nie	zważy,	ale	one	są.	Tak	jak	naszej	wiary	i	naszej	miłości	nie	
można	zważyć	na	wadze.	Nie	można	powiedzieć,	ile	centyme-
trów	długości	i	szerokości	ma	nasza	wiara	czy	nasza	miłość,	
nasza	 nadzieja	 czy	 nasza	modlitwa.	Można	 powiedzieć,	 ile	
czasu	trwa	modlitwa,	ale	jest	też	w	niej	ten	wymiar,	który	nie	
podlega	kwalifikacji	materialnej.
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Droga	młodzieży,	nawiążmy	jeszcze	do	dzisiejszej	Ewange-
lii,	która	łączy	się	z	pierwszą	częścią	naszej	refleksji,	związaną	
z	działaniem	Boga	przez	znaki	sakramentalne,	w	tym	przypadku	
przez	znak	sakramentu	bierzmowania.	

Drodzy,	otrzymujecie	dary	Ducha	Świętego,	byście	mogli	
podjąć	tę	drogę,	o	której	Pan	Jezus	przypomniał	nam	w	swoich	
błogosławieństwach.	Chodzi	o	to,	żeby	nie	bać	się	być	ubogim	
w	duchu,	nie	bać	się	być	cichym,	pokornym	i	lubić	być	miło-
siernym,	cenić	sobie	czyste	serce,	być	człowiekiem	pokoju.	Jeśli	
przyjmujemy	i	wypełniamy	te	wszystkie	Jezusowe	wskazania	
dla	nas,	to	one	prowadzą	nas	do	szczęścia,	wprawdzie	jeszcze	
nie	pełnego,	bo	na	ziemi	–	nie	łudźmy	się	–	nie	ma	pełnego	
szczęścia.	To	tylko	marksiści	mówili	kiedyś	o	raju	na	ziemi,	
który	miał	zapanować,	gdy	zniszczy	się	religię,	wyprowadzi	
ludzi	 z	 błędów	 religii	 i	wiary	 i	 stworzy	 dobrobyt.	Dzisiaj	
w	Unii	Europejskiej	też	chce	się	zaserwować	nam	taką	rajską	
przyszłość,	ale	bez	Boga.	To	jest	nowa	utopia.	Unia	Europejska	
nie	poszła	w	kierunku,	który	wytyczył	jej	papież	Jan	Paweł	II.	
Papież	opowiadał	się	za	tym,	żeby	Polska	przystąpiła	do	Unii,	
ale	tę	Unię	widział	jako	inną	rzeczywistość	niż	ta,	która	jest	
dzisiaj	i	która	odwróciła	się	od	Boga.

Zauważcie,	w	niedzielę	3	czerwca	Benedykt	XVI	był	w	Me-
diolanie,	gdzie	odbywało	się	VII	Światowe	Spotkanie	Rodzin.	
We	Mszy	Świętej	uczestniczyło	około	ośmiuset	pięćdziesięciu	
tysięcy	osób	 z	 ponad	 stu	 pięćdziesięciu	krajów.	W	mediach	
komercyjnych	i	publicznych	nie	wspomniano	o	tym	ani	słów-
kiem.	W	Lednicy	było	wielkie	spotkanie,	kilkadziesiąt	tysięcy	
młodzieży,	był	tam	też	Prymas,	był	o.	Jan	Góra.	Wielka	sprawa,	
nocne	czuwanie.	Pokazała	to	tylko	Telewizja	Trwam,	a	w	me-
diach	świeckich	nie	było	prawie	nic	na	ten	temat.	Nie	zabrakło	
natomiast	obszernej	relacji	z	sobotniej	parady	gejów.	To	było	
dla	nich	najważniejsze.	Ktoś	musiał	opłacić	dziennikarzy,	żeby	
uznali,	że	parada	gejów	była	ważniejsza	aniżeli	spotkanie	kil-
kudziesięciu	tysięcy	młodych	ludzi	w	Lednicy	koło	Poznania,	
aniżeli	spotkanie	Papieża	w	Mediolanie	z	rodzinami.	A	przecież	
rodzina	to	skarb,	bo	w	rodzinie	przychodzimy	na	świat	i	rodzina	
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nas	wychowuje,	to	jest	pierwsza	szkoła	wychowania.	Mamusia	
i	tatuś	to	najważniejsze	osoby	naszego	życia.	

Widzicie,	jak	można	zniekształcić	rzeczywistość.	Otrzymu-
jecie	dary	Ducha	Świętego,	żebyście	to	rozumieli	i	nie	poszli	
za	ludźmi,	którzy	kłamią	i	będą	obiecywać	wam	dobrobyt,	ale	
nie	będą	w	stanie	tego	dobrobytu	zapewnić.	Rozwiązaniem	jest	
pójście	za	Panem	Bogiem,	za	Jezusem	Chrystusem,	który	jest	
Bogiem	wcielonym.	Drogie	dziewczęta	i	chłopcy,	po	to	przyj-
mujecie	sakrament	bierzmowania,	żebyście	mogli	powiedzieć,	
że	Jezus	jest	dla	was	najważniejszy	i	że	idąc	w	dorosłe	życie,	
chcecie	iść	za	Nim	i	powtarzać	każdego	dnia,	że	jest	dla	was	
Mistrzem,	Drogą,	Prawdą	i	Życiem.	Abyście	mogli	podjąć	taką	
drogę	życia	i	żywić	takie	przekonania,	otrzymujecie	wsparcie	
Ducha	Świętego.	Uwierzcie	tylko,	że	Duch	Święty	przychodzi	
naprawdę,	że	nie	jest	to	magia	albo	jakiś	zwyczaj,	który	nakazu-
je	przystąpić	do	sakramentu	bierzmowania,	bo	inni	przystępują.	
Niech	to	będzie	wasz	wybór	osobisty,	z	przekonania.

Otrzymujecie	moc	Ducha	Świętego,	żebyście	lepiej	myśleli,	
mieli	lepiej	poukładane	w	głowie,	rozumieli	sens	życia,	potrafili	
oceniać	bieg	wydarzeń,	wiedzieli,	gdzie	jest	dobro,	a	gdzie	zło,	
bo	czasem	zło	przychodzi	w	odzieniu	owieczki,	a	w	środku	
siedzi	wilk.	Opakowanie	 ładne,	 a	wewnątrz	 coś,	 co	 jest	 dla	
nas	zagrożeniem,	co	przynosi	nam	nieszczęście.	Papież	mówił	
o	 tym,	że	dzisiaj	 zło	przychodzi	pod	osłoną	dobra	 i	 czasem	
ludzie	się	mylą	i	wpadają	w	pułapkę.	Trzeba	być	człowiekiem	
mądrym	i	roztropnym	i	iść	za	Chrystusem,	i	słuchać	Chrystusa,	
tak	jak	powiedziała	Matka	Boża,	patronka	tej	parafii,	w	Kanie	
Galilejskiej:	„Zróbcie	wszystko,	cokolwiek	wam	powie”	(J	2,5).	

Droga	młodzieży,	 to	 z	 pewnością	może	wystarczyć	 jako	
takie	ostateczne,	już	bezpośrednie	przygotowanie	do	przeży-
cia	sakramentu	bierzmowania.	Wcześniej	przez	parę	miesięcy	
chodziliście	 na	 katechezy,	 by	 zdobyć	wiedzę	 na	 temat	 tego	
sakramentu,	a	ja	tylko	postawiłem	kropkę	nad	„i”	przed	samym	
momentem	udzielenia	wam	darów	Ducha	Świętego.	Amen.
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Umocnieni na progu dorosłości
Nowy Gierałtów, 11 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Macie	okazale	wystrojony	kościół.	Takich	pięknych	kwiatów	
przy	 ławkach,	 gdzie	 siedzicie,	 nigdy	 jeszcze	 nie	widziałem	
w	świątyni.	Równie	piękne	bukiety	kwiatów	znajdą	się	w	wa-
szych	sercach,	gdy	za	chwilę	otrzymacie	Ducha	Świętego.	Nie	
zobaczymy	 ich	wprawdzie,	 ale	Duch	Święty	 spowoduje,	 że	
będziecie	piękniejsi	wewnętrznie,	a	wasze	życie	wiary	i	wasza	
przyjaźń	z	Panem	Bogiem	pogłębią	się	i	rozkwitną	jak	te	kwiaty,	
które	podziwiamy.

Bywa,	że	niekiedy	jesteśmy	jakby	uśpieni,	nasza	modlitwa	
jest	powierzchowna,	byle	jaka,	a	może	w	ogóle	o	niej	zapomi-
namy	albo	z	trudem	przychodzi	nam	ją	odmawiać.	Nie	zawsze	
też	właściwie	świętujemy	niedzielę	i	nie	odczuwamy	potrzeby	
uczestniczenia	w	niedzielnej	Mszy	Świętej.	Być	może	zada-
jemy	sobie	pytanie,	po	co	mielibyśmy	iść	do	kościoła,	skoro	
tam	nic	nie	dają,	a	od	naszej	obecności	nic	nie	zależy.	Różne	
zniechęcenia	opanowują	nas	również,	gdy	chcielibyśmy	zrobić	
coś	dobrego,	ale	brakuje	nam	wytrwałości.	W	takiej	sytuacji	
potrzebujemy	wzmocnienia	z	zewnątrz.	Nasz	duch,	który	jest	
powołany,	by	wierzyć,	kochać,	mieć	nadzieję	i	dobrze	myśleć,	
nie	może	obejść	się	bez	wsparcia	Ducha	Świętego,	czyli	Trze-
ciej	Osoby	Boskiej.	To	dzięki	Niemu	nasz	słaby	ludzki	duch	
się	umacnia	i	łatwiej	mu	się	modlić,	łatwiej	uwierzyć	w	naukę	
Pana	Jezusa	i	być	posłusznym	Panu	Bogu.	Zyskujemy	też	prze-
konanie,	że	kiedy	słuchamy	Pana	Boga,	niczego	nie	tracimy,	
a	wiele	możemy	zyskać.	

Na	progu	dojrzałości,	gdy	łatwo	o	rezygnację	i	obojętność	
w	sprawach	religijnych	albo	o	wybór	złej	drogi,	Kościół	obdarza	
nas	sakramentem	bierzmowania,	by	wzmocnić	nas	duchowo	
i	uzdolnić	do	modlitwy,	wiary	i	odpowiedzialnego	wykonywa-
nia	naszych	zadań,	uczniowskich	i	rodzinnych.	Dzięki	darom	
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Ducha	Świętego	możemy	stać	się	lepsi	i	mądrzejsi.	Te	dary	to	
–	przypomnijmy	–	mądrość,	rozum,	rada,	męstwo,	umiejętność,	
pobożność	i	bojaźń	Boża.	Pierwsze	trzy	są	pomocą	dla	naszego	
intelektu,	byśmy	lepiej	poznawali,	głębiej	wierzyli,	rozumieli	
sens	życia	i	cenili	naukę	Pana	Jezusa.	Dary	dla	naszej	woli	mogą	
sprawić,	że	będziemy	mężni	i	pobożni,	bardziej	otwarci	na	dru-
gich,	uczciwi	i	czyści.	Łatwiej	nam	będzie	pozbyć	się	egoizmu	
i	żyć	dla	drugich,	tak	jak	nam	wskazał	Pan	Jezus,	szanować	
rodziców	i	starszych,	miłować	się	w	rodzinach	i	dbać	o	to,	by	
innym	było	z	nami	dobrze.	Warunkiem	owocowania	tych	darów	
jest	nasze	szczere	otwarcie	się	na	działanie	Ducha	Świętego.

Droga	młodzieży,	chcemy	wspomóc	was	naszą	modlitwą,	
by	dary	Ducha	Świętego,	które	za	chwilę	otrzymacie,	wydały	
w	waszym	młodym	życiu	 piękne	owoce	w	postaci	 dobrego	
myślenia,	mówienia	i	postępowania.	Amen.

Święty Antoni, módl się za nami
Leżajsk, 13 czerwca 2012 r.

Msza św. odpustowa  
Bazylika pw. Zwiastowania Pańskiego 

1. Leżajskie odpusty

Przeżywamy	w	leżajskiej	bazylice	kolejny	odpust.	Jest	to	
chyba	czwarty	odpust	w	tym	roku,	a	wszystkich	mamy	dzie-
więć.	Rzadko	gdzie	obchodzi	się	aż	dziewięć	odpustów.	Może	
na	 początku	wyliczmy	 te	 odpusty.	 25	marca	 to	 uroczystość	
Pańskiego	Zwiastowania.	Przypomnijmy,	 że	 ta	 bazylika	 jest	
wzniesiona	pw.	Zwiastowania	Najświętszej	Maryi	Panny,	dlate-
go	jest	to	odpusty	patronalny.	Potem	mamy	7	maja	–	uroczystość	
Matki	Bożej	Leżajskiej,	Matki	Bożej	 Pocieszenia.	Kolejny	
odpust	 obchodzimy	w	 drugi	 dzień	Zielonych	 Świąt,	 kiedy	
czcimy	Matkę	Bożą	jako	Matkę	Kościoła.	Dzisiaj,	13	czerwca,	
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św.	Antoni,	potem	2	sierpnia	mamy	Matki	Bożej	Anielskiej,	
15	sierpnia	Wniebowzięcia	Najświętszej	Marii	Panny	–	bardzo	
wielki	odpust	w	tutejszej	bazylice,	następnie	8	września	mamy	
odpust	Matki	Bożej	 Siewnej,	 czyli	 uroczystość	Narodzenia	
Matki	Najświętszej.	Później,	4	października,	mamy	uroczystość	
św.	Franciszka,	zakonodawcy,	i	ostatni	odpust	8	grudnia	–	od-
pust	Niepokalanego	Poczęcia	Matki	Najświętszej.

Zauważmy,	że	aż	siedem	odpustów	jest	związanych	z	Mat-
ką	Najświętszą,	natomiast	dwa	odpusty	wiążą	się	z	zakonem	
franciszkańskim	i	jego	świętymi:	św.	Franciszkiem	i	św.	Anto-
nim.	Św.	Franciszka	czcimy	jako	założyciela	trzech	zakonów:	
zakonu	dla	kapłanów,	zakonu	dla	sióstr	zakonnych	i	trzeciego	
zakonu,	do	którego	należą	też	świeccy.	Ja	również	od	młodych	
lat	należę	do	tego	trzeciego	zakonu	franciszkańskiego	i	dlatego	
często	mówię,	że	jestem	takim	półfranciszkaninem.	Ponieważ	
Pan	Bóg	sprawił,	że	nie	zostałem	bernardynem,	to	przynajmniej	
jestem	w	trzecim	zakonie.

2. Św. Antoni – znacząca postać XIII w.

Moi	drodzy,	na	początku	musimy	wrócić	do	XIII	w.,	kie-
dy	żył	św.	Antoni.	Przypomnę,	że	to	był	wiek	bardzo	ważny,	
chyba	 najważniejszy	w	okresie	 średniowiecza,	 i	 nazywamy	
go	złotym	wiekiem	tej	epoki.	W	tym	czasie	żyło	wielu	uczo-
nych	teologów,	jak	św.	Tomasz	z	Akwinu,	św.	Bonawentura,	
św.	Jan	Szkot,	św.	Albert	Wielki,	i	wielkich	świętych,	na	czele	
ze	św.	Franciszkiem	i	św.	Dominikiem	–	założycielami	zakonów	
żebraczych.	Wiek	XIII	to	także	czas	budowy	gotyckich	katedr	
ze	strzelistymi	wieżami	kierującymi	naszą	myśl	ku	górze,	ku	
Panu	Bogu.	Właśnie	w	tym	wieku	żyli	także:	św.	Jadwiga	Ślą-
ska,	św.	Kinga,	bł.	Bronisława	i	św.	Jacek.	Był	to	rzeczywiście	
znakomity	wiek	w	dziejach	Kościoła.

Św.	Antoni	był	młodszy	od	św.	Franciszka	o	trzynaście	lat.	
Św.	Franciszek	urodził	 się	 bowiem	w	1182	 r.,	 a	 św.	Antoni	
w	1195	r.	Chociaż	św.	Antoniego	nazywamy	Padewskim,	urodził	
się	nie	we	Włoszech,	ale	w	Lizbonie	w	Portugalii.	W	tamtym	
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roku,	uczestnicząc	w	dwudniowej	pielgrzymce	z	Wrocławia	do	
Fatimy,	miałem	okazję	spędzić	kilka	godzin	w	Lizbonie.	Zwie-
dziliśmy	między	innymi	kościół,	w	którym	został	ochrzczony	
św.	Antoni.	W	Portugalii	cieszy	się	on	wielką	czcią	i	nie	jest	
nazywany	Padewskim,	lecz	wszyscy	podkreślają	jego	związek	
z	dzisiejszą	stolicą	tego	kraju,	gdzie	się	urodził	i	spędził	dzie-
ciństwo	i	młodość.

Gdy	przyszły	Święty	miał	piętnaście	lat,	wstąpił	do	Zakonu	
Kanoników	Regularnych	św.	Augustyna,	ale	gdy	sprowadzono	
ciała	męczenników	franciszkańskich,	którzy	zostali	zamordo-
wani	podczas	prowadzenia	misji	w	Maroku,	tak	się	przejął	tym	
świadectwem,	że	przeszedł	z	zakonu	augustiańskiego	do	zakonu	
franciszkańskiego	i	wyjechał	do	Maroka	jako	misjonarz.	Tam	
jednak	zapadł	na	zdrowiu	i	miał	zamiar	wrócić	do	ojczyzny.	
Wielka	burza	na	Morzu	Śródziemnym	spowodowała,	że	statek	
zawinął	na	Sycylię.	Św.	Antoni	 znalazł	 się	w	Asyżu	 i	przez	
władze	franciszkańskie	został	skierowany	do	głoszenia	misji	
i	rekolekcji,	gdyż	był	znakomitym	kaznodzieją.	Nawet	papież	
Grzegorz	 IX	na	pewien	 czas	 powierzył	mu	głoszenie	 kazań	
i	rozważań	dla	kardynałów	i	prałatów	rzymskich.	Św.	Antoni	
miał	wielki	talent	do	głoszenia	kazań,	ale	też	bardzo	troszczył	się	
o	ubogich	i	o	tych,	którzy	się	źle	mieli.	Zawsze	łączył	nauczanie,	
kaznodziejstwo	z	czynami	miłości,	bo	wiedział,	że	musi	być	
zgoda	między	tym,	co	się	mówi,	i	tym,	co	się	czyni.	Antoni	nie	
tylko	pięknie	mówił,	nie	tylko	wygłaszał	wspaniałe	kazania,	któ-
rymi	zachwycali	się	słuchacze,	ale	też	był	człowiekiem	miłości,	
odznaczał	się	franciszkańską	pokorą	i	franciszkańską	miłością.	
Szczególnie	tą	miłością	ogarniał	ludzi	ubogich.	Oczywiście,	był	
też	rozmiłowany	w	modlitwie.	Jego	biografowie	podają,	że	już	
za	życia	czynił	cuda	i	był	przez	Boga	wysłuchiwany,	tak	jak	
współcześnie	Jan	Paweł	II.

Nasz	Papież	też	czynił	cuda	i	ludzie	o	tym	wiedzieli,	dlatego	
w	ostatnich	latach	pontyfikatu	do	Rzymu	szły	listy.	Papież	Jan	
Paweł	II	miał	w	swojej	kaplicy	koszyczek,	do	którego	sekretarze	
wkładali	te	listy	z	prośbami,	które	przychodziły	z	całego	świata.	
Podobno	Ojciec	Święty	codziennie	przeglądał	ten	koszyczek,	
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czytał	listy	i	się	modlił.	Z	różnych	stron	świata	przychodziły	
później	sygnały,	że	modlitwa	Papieża	była	skuteczna,	i	ludzie	
mu	dziękowali.	Tak	było	z	Janem	Pawłem	II,	a	wcześniej	ze	
św.	Antonim,	który	także	już	za	życia	wypraszał	łaski	wielu	oso-
bom	w	potrzebie.	Zmarł	13	czerwca	1231	r.,	pięć	lat	po	śmierci	
św.	Franciszka.	W	dniu	pogrzebu	wydarzyło	się	kilka	cudów,	
o	 których	mówi	 nam	historia.	 Już	 rok	 później	wspomniany	
papież	Grzegorz	IX	ogłosił	go	świętym	Kościoła.

Św.	Antoni	 stał	 się	 bardzo	 popularny	 i	 lubiany.	Ojciec	
Kustosz	wspomniał	na	początku,	że	 jest	najbardziej	znanym	
i	czczonym	świętym	w	Kościele.	Gdy	odwiedzamy	świątynie,	
nie	tylko	w	Polsce,	ale	i	w	Europie,	i	na	innych	kontynentach,	
to	najczęściej	spotykamy	obrazy	lub	figurki	Matki	Najświętszej	
i	 św.	Antoniego.	Często	wokół	 palą	 się	 świece,	 leżą	 świeże	
kwiaty.

U	nas	też	jest	ołtarz	z	figurą	św.	Antoniego	Padewskiego.	
Przez	cały	rok	w	każdy	wtorek	po	Mszy	Świętej	jest	odprawiane	
specjalne	nabożeństwo.	W	pobożności	wiernych	 św.	Antoni	
zajmuje	bardzo	wysokie	miejsce.	Nie	tylko	pomaga	odnajdywać	
zagubione	rzeczy,	ale	wspiera	we	wszystkich	innych	dziedzi-
nach,	dlatego	ludzie	piszą	do	niego	kartki	z	prośbami.	Tutaj	te	
kartki	są	czytane	w	każdy	wtorek,	ale	nowenny	do	św.	Anto-
niego	są	odprawiane	także	w	innych	świątyniach,	zwłaszcza	
franciszkańskich.	To	dobrze,	że	wierni	przychodzą	z	kartkami,	
z	 prośbami	 i	 się	modlą,	 bo	 święci	 są	 przez	Boga	wzięci	 do	
nieba,	żeby	nam	pomagali,	żeby	byli	naszymi	pośrednikami.	
To	Pan	Bóg	chce,	żeby	przez	świętych	spływały	na	ludzi	Jego	
dobroć	i	Jego	miłość.	Wiemy,	że	najwięcej	łask	spływa	przez	
Matkę	Najświętszą,	bo	Ona	jest	Królową	Wszystkich	Świętych,	
jest	 najświętsza.	Antoni	 jest	 święty,	 Franciszek	 jest	 święty,	
a	Maryja	jest	najświętsza,	dlatego	Ona	ma	pierwsze	miejsce	
w	naszej	pobożności,	a	święci	są	zaraz	za	Nią.	W	tej	pobożności	
i	pisaniu	próśb	nie	powinniśmy	się	zatrzymywać,	lecz	nadal	je	
pielęgnować	i	przekazywać	młodemu	pokoleniu.

Gdy	jako	chłopiec	przychodziłem	do	bazyliki,	dowiedziałem	
się,	że	kiedyś	w	naszej	miejscowości	zachorował	chłopczyk	
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i	lekarze	orzekli,	że	nie	ma	szans	na	przeżycie.	Słyszałem,	że	
jego	rodzice	przynieśli	go	tutaj	i	położyli	na	tym	ołtarzu.	Ten	
chłopiec	żyje	do	dzisiaj,	znam	go	osobiście.	Jego	rodzice	już	nie	
żyją,	ale	twierdzili,	że	ocalili	życie	synowi	za	wstawiennictwem	
św.	Antoniego,	tutaj,	na	tym	ołtarzu.	Jeszcze	raz	powtórzę	–	
jest	potrzeba,	byśmy	przychodzili	do	św.	Antoniego.	Na	niego	
zawsze	można	liczyć.

3. Zaproszeni do naśladowania dzisiejszego Patrona

Moi	drodzy,	 to	 jednak	 jeszcze	nie	wszystko,	co	powinno	
nas	łączyć	ze	św.	Antonim.	Powinniśmy	także	go	naśladować.	
On	z	pewnością	cieszy	się	nie	 tylko	wtedy,	gdy	zasypujemy	
go	prośbami	 i	 okazujemy	mu	 zaufanie,	 ale	 i	wówczas,	 gdy	
przypominamy	sobie,	w	jakim	stylu	był	on	uczniem	Chrystu-
sowym	jako	kapłan	i	jako	zakonnik.	Chciałby	pewnie,	żebyśmy	
w	podobnym	stylu	przeżywali	nasze	życie	jako	przyjaciele	Pana	
Boga,	świadkowie	Chrystusa	i	miłośnicy	Matki	Najświętszej.	
Dlatego	będąc	dzisiaj	na	odpuście,	zostawimy	tu	nie	tylko	proś-
by,	z	jakimi	przyszliśmy,	zmartwienia,	niepokoje,	nasze	różnego	
rodzaju	bolączki,	ale	także	pragnienie,	byśmy	byli	podobni	do	
św.	Antoniego,	najpierw	w	takim	pięknym	mówieniu	o	Panu	
Bogu.	Św.	Antoni	był	osobą	duchowną,	zakonnikiem,	i	nieja-
ko	z	urzędu	głosił	Ewangelię,	ale	o	Panu	Bogu	mamy	mówić	
wszyscy,	i	to	ładnie.	Nie	wolno	się	wstydzić,	nie	wolno	myśleć	
o	Panu	Bogu	tylko	w	kościele	czy	tylko	w	domu,	ale	trzeba	
o	Nim	rozmawiać	w	rodzinie,	w	sąsiedztwie.	W	ogóle	Pan	Bóg	
powinien	być	obecny	we	wszystkich	sferach	życia	publicznego.	
A	oto	patrzcie,	co	się	dzieje.	Wrogowie	Kościoła	chcą	zamknąć	
Pana	Boga	tylko	w	świątyniach	i	dlatego	zdejmują	święte	znaki	
z	miejsc	publicznych,	ciągle	toczy	się	walka	o	obecność	krzyży	
w	szkołach,	w	szpitalach,	w	sądach,	w	biurach	–	w	miejscach	
publicznych.	Pan	Jezus	jest	Zbawicielem	wszystkich	i	ma	prawo	
być	wszędzie.	Jan	Paweł	II	głosił	na	początku	swojego	pontyfi-
katu:	„Otwórzcie	drzwi	Chrystusowi”	i	chodziło	tu	o	otworzenie	
dla	Chrystusa	nie	tylko	naszych	serc,	ale	także	wszystkich	sfer	
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życia	publicznego,	a	więc	sfery	kultury,	polityki	i	gospodarki.	
Nie	bójcie	się	wprowadzić	tam	Chrystusa	–	wołał	papież	Jan	
Paweł	II.	Jego	następca	Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	powtórzył	
te	słowa	swego	poprzednika	na	początku	swojego	pontyfikatu	
i	do	nich	wraca.	Mamy	nie	bać	się	Chrystusa,	bo	On	niczego	
nam	nie	zabiera,	On	nie	zabiera	nam	wolności,	nie	zabiera	nam	
szczęścia.	 Przeciwnie,	 prowadzi	 nas	 na	 drogę	 szczęścia.	Ci,	
którzy	Go	słuchają	i	uważają,	że	On	jest	najważniejszy,	doznają	
tego	szczęścia,	oczywiście	nie	pełnego,	bo	pełne	szczęście	jest	
zarezerwowane	na	wieczny	czas.	Tu,	na	ziemi,	to	szczęście	jest	
tylko proporcjonalne.

4. Czas próby chrześcijan

Siostry	i	bracia,	żyjemy	w	czasach,	które	są	bardzo	nieprzy-
jazne	dla	Pana	Boga	i	dla	chrześcijaństwa.	Zobaczcie,	co	dzieje	
się	w	Europie,	która	jest	dzisiaj	najbardziej	ateistycznym	kon-
tynentem	na	świecie,	a	kiedyś	stąd	chrześcijaństwo	rozchodziło	
się	aż	po	krańce	ziemi.	Przyszło	z	Ziemi	Świętej	w	basen	Morza	
Śródziemnego.	W	Rzymie,	który	stał	się	stolicą	chrześcijaństwa,	
zginęli	 św.	Piotr	 i	 św.	Paweł.	O	Rzymie	mówimy:	Wieczne	
Miasto,	bo	tam	jest	następca	św.	Piotra,	papież.	Moi	drodzy,	
w	 czasach	 nowożytnych	 jak	 grzyby	 po	 deszczu	 rodziły	 się	
w	Europie	różne	utopie,	poczynając	od	XVIII	w.,	od	rewolucji	
francuskiej.	Przyszedł	pozytywizm	i	chciał	wyrzucić	Kościół	
z	życia	publicznego,	potem	przyszedł	marksizm	i	na	marksi-
zmie	 został	 zaszczepiony	 komunizm	 sowiecki,	 prowadzący	
walkę	 z	Bogiem.	W	podobnym	 systemie	walczył	 z	Bogiem	
nazizm	hitlerowski	i	w	XX	w.	wymordowano	prawie	dwieście	
milionów	ludzi.

A	co	jest	dzisiaj?	Unia	Europejska	jest	–	jak	mówią	–	nową	
formą	komunizmu	na	kontynencie,	bo	też	jest	bezbożna.	Pro-
minenci	Unii	Europejskiej	wyrzekają	 się	Pana	Boga,	 a	nasz	
rząd	próbuje	się	podporządkować	panującym	w	tej	wspólnocie	
trendom	i	przemycić	pewne	zachodnie	praktyki,	takie	jak	abor-
cja,	eutanazja,	małżeństwa	homoseksualne.
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Moi	drodzy,	Polska	musi	ocalić	Europę.	Dotąd	wielokrotnie	
ratowała	Europę	przed	pogaństwem,	przed	obcymi	religiami	
i	przed	innymi	zagrożeniami.	Teraz	też	czujcie	się	powołani	do	
ocalenia	Europy.	Nie	wolno	nam	powtarzać	tych	haseł,	które	
przychodzą	do	nas	z	Zachodu	przez	media,	których	celem	jest	
wypędzenie	Pana	Boga	z	życia	publicznego,	z	kultury,	z	go-
spodarki.	Zauważmy,	co	się	dzieje,	gdy	Bóg	jest	wypędzany;	
przychodzi	 kryzys	wywołany	 przez	 bezbożnych	 oszustów	
finansowych,	a	cierpią	wszyscy,	niewinni,	płacą	podatki,	biorą	
kredyty,	z	których	nie	mogą	się	później	wypłacić.	Wielu	ludzi	
odbiera	sobie	życie	w	takich	trudnych	sytuacjach.	Papież	Be-
nedykt	XVI	już	kilkakrotnie	mówił,	że	kryzys	finansowy	jest	
konsekwencją	 kryzysu	moralnego.	 Jeśli	 bowiem	nie	 buduje	
się	 życia	 na	 prawdzie,	 na	 uczciwości,	 na	 sprawiedliwości,	
jeśli	 odrzuci	 się	Boże	 zasady,	 to	 nic	 z	 tego	 nie	wyjdzie,	 to	
musi	się	rozpaść	i	szkoda	tylko	cierpienia	ludzi.	Stąd	wniosek:	
trzymajmy	się	chrześcijaństwa,	Kościoła	i	naszych	świętych.	
I	ich	naśladujmy.	

Ostatnio	w	Mediolanie	odbył	się	VII	Kongres	Rodzin.	Na	
spotkanie	zjechali	małżonkowie	i	przedstawiciele	rodzin	ze	stu	
kilkudziesięciu	krajów.	Ojciec	Święty,	który	również	przybył	do	
stolicy	Lombardii,	nawoływał	do	tworzenia	takich	warunków,	
by	rodzina	mogła	się	odnawiać,	by	była	Bogiem	silna,	bo	ona	jest	
podstawą	Kościoła	i	podstawą	narodu.	Nam	natomiast	sugeruje	
się,	że	w	rodzinie	powinno	być	tylko	jedno	dziecko,	bo	takie	są	
warunki.	Daliśmy	sobie	to	wmówić,	a	kiedy	ktoś	przyznaje	się,	
że	ma	więcej	dzieci,	to	jest	krytykowany.	Niektórzy	wstydzą	się,	
że	mają	więcej	dzieci,	bo	są	napiętnowani.	Zastanówmy	się,	co	
będzie	z	Europą.	Rodziny	niemieckie,	francuskie,	holenderskie	
mają	po	jednym	dziecku,	albo	w	ogóle	nie	mają,	a	imigranci,	
którzy	do	tych	krajów	przybyli	w	poszukiwaniu	pracy	–	bo	ktoś	
musi	płacić	podatki	i	pracować	–	gdy	im	stworzono	odpowied-
nie	warunki,	mają	po	sześcioro,	ośmioro	dzieci.	Jeśli	będzie	
tak	dalej,	cywilizacja	łacińska	zniknie,	zostanie	zalana	przez	
islam,	przez	Arabów	–	wyznawców	Mahometa.	Dlatego	trzeba	
słuchać	Kościoła.	Tymczasem	na	Kościół	rzuca	się	oszczerstwa.	
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Aby	stracił	wiarygodność,	ośmiesza	się	biskupów,	kapłanów.	
Wszystko	po	to,	by	ludzie	słuchali	nie	ich,	lecz	prowodyrów	
z	opłacanych	mediów.	Zauważcie,	o	Papieżu,	który	3	czerwca	
odprawił	w	Mediolanie	Mszę	Świętą	dla	blisko	miliona	osób	
i	skierował	do	nas	ważne	słowa,	polskie	media	publiczne	i	ko-
mercyjne	milczały,	jakby	to	było	nieważne.	W	Lednicy	odbyło	
się	wielkie	 spotkanie	młodzieży	 i	 też	 prawie	 nic	 o	 nim	nie	
powiedziano,	ale	nie	zabrakło	informacji	o	paradzie	równości	
w	Warszawie.	Jakby	to	było	najważniejsze,	że	kilkadziesiąt	osób	
tam	się	zgromadziło	i	lansowało	to,	co	nie	jest	zgodne	z	naturą	
i	z	Bożym	Prawem.	Kto	opłaca	pracowników	mediów,	którzy	
uznali,	że	warto	wspomnieć	o	paradzie	równości,	a	nie	trzeba	
mówić	o	spotkaniu	w	Mediolanie	czy	na	lednickich	polach	albo	
o	marszach	dla	życia	i	rodziny	w	ponad	pięćdziesięciu	polskich	
miastach?	Informacje	o	tych	wydarzeniach	wykasowali	prawie	
do	zera,	a	nagłaśniali	to,	co	złe,	ale	niby	postępowe.	

Zakończenie

Moi	drodzy,	chciejmy	w	stylu	św.	Antoniego	pilnować	praw	
Pana	Boga	w	naszych	rodzinach	i	w	sąsiedztwie,	o	Panu	Bogu	
świadczyć	słowem,	rozmawiać,	nie	wstydzić	się	Pana	Boga,	ale	
także	pomagać	drugim	i	dzielić	się	z	tymi,	którzy	mniej	mają,	
a	może	w	ogóle	nie	mają.	To	jest	Ewangelia,	to	jest	dawanie	
świadectwa,	że	Jezus	jest	najważniejszy,	jeśli	Jego	miłość	roz-
dajemy	drugim	i	jesteśmy	wrażliwi	na	ich	potrzeby.

Siostry	i	bracia,	módlmy	się	o	to,	żeby	w	naszych	rodzinach	
była	modlitwa,	miłość	 i	 otwartość	na	życie,	 żeby	 ludzie	nie	
wstydzili	się	mieć	więcej	dzieci.	Musimy	pokazać	Europie,	że	
można	inaczej,	że	trzeba	patrzeć	na	korzenie,	z	których	wyro-
śliśmy,	bo	utopii	 już	było	zbyt	wiele.	Teraz	 jest	promowana	
kolejna	utopia,	która	musi	się	rozpaść,	ale	po	co	tyle	cierpienia?	
Trzymajmy	się	drogi,	którą	wytyczył	nam	Syn	Boży	i	której	
pilnuje	Kościół	–	drogi	Ewangelii,	uczciwości	 i	miłości.	Do	
tych	próśb,	które	zostawimy	dzisiaj	u	św.	Antoniego,	dołączmy	
także	tę,	byśmy	jako	jego	przyjaciele	i	w	jego	stylu	w	naszych	
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środowiskach	czynili	to,	co	on	czynił.	Oby	najważniejsza	była	
dla	nas	mądrość	ewangeliczna,	o	której	była	mowa	w	pierw-
szym	czytaniu,	i	byśmy	przez	swoje	mówienie	wsparte	dobrymi	
czynami	zachowali	dziedzictwo	św.	Antoniego.	Amen.

Szkoła w naszym życiu osobistym, 
społecznym i narodowym

Leżajsk, 16 czerwca 2012 r.
Msza św. z okazji jubileuszu stulecia Gimnazjum, 
Liceum, Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego 

Kościół farny

Ekscelencjo	Najdostojniejszy	Księże	Arcybiskupie,	Metropolito	
Przemyski,
Przewodniczący	Konferencji	Episkopatu	Polski,
Drodzy	 i	Czcigodni	Bracia	Kapłani,	 absolwenci	 leżajskiego	
Gimnazjum	i	Liceum,
Wielce	Szanowny	Panie	Dyrektorze	Zespołu	Szkół	im.	Bole-
sława	Chrobrego,
Dostojne	Grono	Pedagogiczne	naszej	leżajskiej	Jubilatki,
Szanowny	Panie	Burmistrzu,	Panie	Starosto,	Panie	Przewod-
niczący	Rady	Miasta	 i	Rady	Powiatu	wraz	z	osobami	 towa-
rzyszącymi,
Wszyscy	goście	i	przyjaciele	leżajskiej	Alma	Mater,
Drodzy	Absolwenci	leżajskiego	Gimnazjum,	Liceum	i	Zespołu	
Szkół	ze	wszystkich	lat,
Koleżanki	i	Koledzy,
Siostry	i	Bracia	w	Chrystusie!

Wstęp

Uroczystą	Mszą	Świętą	sprawowaną	w	leżajskiej	farze	pod	
przewodnictwem	Księdza	Arcybiskupa,	 przewodniczącego	
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Konferencji	Episkopatu	Polski,	 rozpoczynamy	 świętowanie	
jubileuszu	stulecia	leżajskiego	Gimnazjum,	Liceum	i	Zespołu	
Szkół	im.	Bolesława	Chrobrego.	Zaczynamy	je	od	modlitwy,	
od	celebracji	Eucharystii.	Zanim	spotkamy	się	na	jubileuszowej	
akademii	i	podejmiemy	koleżeńskie	i	przyjacielskie	rozmowy,	
chcemy	wspólnie	być	przed	Panem	Bogiem,	by	podziękować	
Bożej	Opatrzności	za	dar	tej	Szkoły	dla	tego	miasta	i	okolicz-
nych	miejscowości.	Chcemy	podziękować	za	tyle	dobra,	które	
spłynęło	od	Boga	na	ludzi	w	ciągu	stu	lat	działalności	tej	Szkoły.	
Chcemy	także	wypraszać	Boże	błogosławieństwo	na	dziś	i	jutro	
tej	placówki	edukacyjnej.

W	rozważaniu	homilijnym	proponuję,	abyśmy	zatrzymali	się	
przy	trzech	wątkach,	które	można	wyrazić	w	następujących	py-
taniach:	Czym	jest	szkoła	w	naszej	narodowej	i	chrześcijańskiej	
kulturze?,	Jaką	wymowę	ma	nasze	jubileuszowe	świętowanie	
i	spotkanie?	oraz	–	Jakie	zadania	spoczywają	na	nas	jako	na	
absolwentach	tej	Szkoły?	

1. Szkoła w kulturze chrześcijańskiej i narodowej

W	kulturze	chrześcijańskiej,	w	której	wyrośliśmy,	 szkoła	
otrzymała	 przydomek	 ‘Alma	Mater’	 –	 ‘Matki	Karmicielki’. 
Warto	zauważyć,	że	są	tylko	trzy	instytucje,	które	w	kulturze	
euroatlantyckiej	uzyskały	miano	matki.	Są	to:	Kościół,	ojczy-
zna	i	właśnie	szkoła.	Mówimy,	że	Kościół	 jest	naszą	matką,	
bo	nas	karmi	słowem	Bożym	i	Eucharystią,	bo	nas	wychowuje	
na	 szlachetnych	 synów	 i	 córki.	Mówimy,	 że	matką	 jest	 dla	
nas	 także	Ojczyzna.	Przypomniał	nam	 to	w	ostatnich	 latach	
bł.	Jan	Paweł	II,	najwyraźniej	16	czerwca	1983	r.	w	Warszawie	
w	przemówieniu	powitalnym	na	Okęciu,	na	początku	drugiej	
pielgrzymki	do	Ojczyzny,	gdy	ta	była	jeszcze	w	okowach	stanu	
wojennego.	Pielgrzym	pokoju	mówił	wówczas	do	nas:	„Pierw-
szym	słowem,	wypowiedzianym	w	milczeniu	i	na	klęczkach,	
był	pocałunek	tej	ziemi:	ojczystej	ziemi	[…]	Pocałunek	złożony	
na	ziemi	polskiej	ma	jednak	dla	mnie	sens	szczególny.	Jest	to	
jakby	pocałunek	złożony	na	rękach	matki	–	albowiem	Ojczyzna	
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jest	naszą	matką	ziemską.	Polska	jest	matką	szczególną.	Nie-
łatwe	są	jej	dzieje,	zwłaszcza	na	przestrzeni	ostatnich	stuleci.	
Jest	matką,	która	wiele	przecierpiała	i	wciąż	na	nowo	cierpi.	
Dlatego	też	ma	prawo	do	miłości	szczególnej	[…]”.	A	na	końcu	
dodał:	„Pokój	Tobie,	Polsko!	Ojczyzno	moja!	Pokój	Tobie!”.

Trzecią	instytucją,	której	nadajemy	miano	matki,	jest	szko-
ła.	Zasadniczo	nazwę	 ‘Alma	Mater’	 –	 ‘Matka	Karmicielka’	
odnosimy	do	uniwersytetu	czy	innej	wyższej	uczelni,	jednakże	
możemy	odnieść	ją	także	do	każdej	szkoły,	w	tym	–	po	szkole	
wyższej	–	do	szkoły	średniej.	Nietrudno	domyślić	się,	dlaczego	
takie	miano	tradycja	przypisała	szkole.	Szkoła	–	tak	jak	matka	–	
karmi	nas	mlekiem	wiedzy	i	mądrości.	Każda	szkoła	jak	dobra	
matka	winna	oddziaływać	na	ucznia	w	sferze	jego	umysłu	i	ser-
ca,	intelektu	i	woli.	Stąd	też	mówimy,	że	szkoła	winna	kształcić	
i	wychowywać.	Kształcenie	polega	na	przekazywaniu	praw-
dziwych	wiadomości	z	różnych	przedmiotów.	Od	nauczyciela	
wymaga	się	tu	odpowiednich	kompetencji	i	praktycznej	zna-
jomości	skutecznych	metod	nauczania,	znajomości	dydaktyki.	
Nieco	więcej	uzdolnień	i	przymiotów	wymaga	od	nauczyciela,	
pedagoga,	ścieżka	edukacyjna,	promowanie	wartości,	czynienie	
wychowanka	nie	tylko	zasobniejszym	w	wiedzę,	ale	i	lepszym	
moralnie,	wyposażanie	go	w	przymioty	serca,	w	cnoty	moral-
ne,	takie	jak	prawdomówność,	uczciwość,	odpowiedzialność,	
pracowitość,	usłużność,	wrażliwość,	cierpliwość	i	wytrwałość.	
Ozdabianie	wychowanka	takimi	cnotami,	takimi	przymiotami,	
wymaga	od	pedagoga	dobrego	przykładu,	a	więc	nie	tylko	po-
uczeń	słownych,	ale	dojrzałej,	pięknej	osobowości,	czyli	bycia	
mistrzem,	mistrzynią	dla	ucznia	i	wychowanka,	w	myśl	starej,	
starożytnej	zasady:	„Verba	docent,	exempla	trahunt”	–	„Słowa	
pouczają,	przykłady	pociągają”.

Po	 przypomnieniu	 czym	 jest	 szkoła	 i	 jakie	ma	 zadania,	
czego	należy	oczekiwać	od	uczących	i	nauczanych,	spójrzmy	
na	naszą	szkołę,	jubilatkę,	której	zegar	historii	odmierza	sto	
lat	istnienia.
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2. Wymowa świętowania jubileuszu stulecia naszej 
Szkoły

Przybywamy	na	 jubileusz	 naszej	Szkoły	 z	 różnych	 stron	
naszego	kraju,	przybywamy	na	urodziny	naszej	wspólnej	matki.	
Powracamy	do	tego	miasta	i	do	tej	Szkoły	jako	dawne	uczenni-
ce,	byli	uczniowie,	jako	byli	i	obecni	nauczyciele,	profesorzy	
i	 studenci.	My,	 absolwenci	 niemal	wszystkich	powojennych	
roczników,	tu,	w	Leżajsku,	w	murach	naszej	Szkoły,	pozosta-
wiliśmy	najpiękniejsze	 lata	 naszej	młodości.	Wracamy	dziś	
po	latach	do	naszej	Matki	Karmicielki.	Wracamy	do	stron,	do	
miejsc,	które	możemy	nazwać	naszym	„krajem	lat	dziecinnych”,	
lat	młodzieńczych.	W	 tej	 godzinie	 powrotu	 do	 przeszłości	
chcemy	za	wieszczem	powtórzyć	słowa:

„W	całej	przeszłości	i	w	całej	przyszłości
Jedna	już	tylko	jest	kraina	taka,	
W	której	jest	trochę	szczęścia	dla	Polaka:	
Kraj	lat	dziecinnych!	On	zawsze	zostanie	
Święty	i	czysty	jak	pierwsze	kochanie,
Nie	zaburzony	błędów	przypomnieniem,
Nie	podkopany	nadziei	złudzeniem	[…]
Kraje	dzieciństwa,	gdzie	człowiek	po	świecie
Biegł	jak	po	łące,	a	znał	tylko	kwiecie	[…]
Ten	kraj	szczęśliwy,	ubogi	i	ciasny,
Jak	świat	jest	boży,	tak	on	był	nasz	własny!
Jakże	tam	wszystko	do	nas	należało,	
Jak	pomnim	wszystko,	co	nas	otaczało”.
W	ten	Mickiewiczowy	i	nasz	kraj	dzieciństwa	i	wczesnej	

naszej	młodości	wpisana	jest	nasza	Szkoła.	Na	jej	setne	uro-
dziny	 i	na	kolejną	rocznicę	naszej	matury	przybywamy	dziś	
wszyscy	z	bijącym	sercem,	by	w	blaskach	słońca	życia,	dla	
niektórych	 z	 nas	 jeszcze	 –	 przedpołudniowego,	 dla	 innych	
–	południowego,	a	jeszcze	dla	innych	–	popołudniowego	czy	
może	już	zachodzącego	–	by	w	blaskach	słońca	życia	dostrzec	
raz	jeszcze	światła	młodości.
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Odwiedzamy	naszą	Szkołę,	by	w	promieniach	jej	matczyne-
go	ciepła	powspominać	urocze	lata	naszej	nauki,	naszą	wiosnę	
życia,	by	choć	na	chwilę	wrócić	do	dawno	minionych	dni,	aby	
raz	jeszcze	poczuć	się	beztroskim	uczniem,	studentem,	który	
mimo	najróżniejszych	problemów,	braków	i	niedomagań,	był	
zawsze	 szczęśliwy,	 szczęśliwszy	 niż	 kiedykolwiek	 potem	
w	życiu.	Przybywamy,	by	spotkać	dawno	niewidzianych	ko-
leżanki	 i	kolegów	oraz	przynajmniej	niektórych	profesorów.	
Przybywamy,	by	odnowić	nasze	przyjaźnie.	Bezlitosny	czas,	
tak	szybko	upływający,	który	niszczy	wiele	–	nie	zdołał	jednak	
ostudzić	żaru	przyjaźni	i	osłabić	więzów	koleżeństwa	powsta-
łych	w	czasie	lat	naszej	nauki	w	leżajskim	Liceum.	Dziś,	od	
tamtych	chwil,	przybyło	nam	wiele	lat.	Z	pewnością	u	wielu	
z	nas	pogorszyło	się	zdrowie,	zmieniła	się	kondycja	fizyczna,	ale	
pozostał	ciągle	młody	duch,	który	pamięta,	ufa,	wierzy	i	kocha,	
duch,	w	którym	nie	wygasła	radość	i	przyjaźń.

Ktoś	z	pisarzy	starożytnych	nazwał	przyjaźń	„małą	ojczy-
zną”,	będącą	częścią	tej	ogromnej	ojczyzny,	jaką	jest	Niebo,	
gdzie	 panuje	 tylko	divina affectio –	miłość	Boża.	 Przyjaźń	
koleżeńska	to	coś	jedynego	w	swoim	rodzaju.	Wielki	Cycero	
powiedział:	„Myślę,	że	nadzwyczajna	mądrość	nie	mogła	dać	
człowiekowi	w	darze	niczego	lepszego,	jak	właśnie	przyjaźń.	
W	koleżeńskim	spotkaniu	czujemy	się	młodsi,	lepsi,	szczęśliw-
si,	bardziej	bezpieczni”.

Drogie	koleżanki	i	koledzy,	przybywamy	na	jubileusz	Szkoły	
nie	tylko	po	to,	by	powrócić	do	naszej	uroczej	młodości,	by	
wspomnieć	wiosenne	 lata	 tu	 przeżyte,	 ale	 przybywamy	do	
naszej	Alma	Mater,	do	naszej	matki,	ze	słowami	wdzięczno-
ści.	Tej	„naszej	budzie”	–	jak	ją	wtedy	nazywaliśmy,	a	dzisiaj	
mówimy:	tej	naszej	matce	–	tak	wiele	zawdzięczamy.	Jesteśmy	
wszyscy	jej	niewypłacalnymi	dłużnikami.	Zdobywaliśmy	w	niej	
wiedzę	z	różnych	przedmiotów	na	poszczególnych	lekcjach.	
Wkuwaliśmy	materiał	 z	 podręczników	 i	 szkolnych	 notatek.	
Drżeliśmy	przed	klasówkami	i	powtórkami.	Jednakże	przeka-
zywanie	wiadomości	przez	grono	nauczające	 i	przyswajanie	
sobie	wiedzy	nie	było	czymś	jedynym,	co	działo	się	w	naszej	
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Szkole.	Nasi	profesorowie	i	wychowawcy	kształtowali	także	
nasze	serca,	nasze	postawy,	uczyli	nas	odnosić	się	do	ludzi	i	do	
świata.	Obok	określonego	programem	szkolnym	zasobu	wiedzy	
przekazywali	nam	te	wartości	kulturowe,	jakie	sami	uważali	
za	ważne	i	potrzebne	w	życiu.	Życie	poddało	potem	surowej	
weryfikacji	to,	co	otrzymaliśmy	w	szkole.	Niektóre	wskazania	
i	 zasady	 zostały	może	odrzucone,	 inne	 zachowane,	 a	 nawet	
ubogacone.	I	jakkolwiek	marzenia	i	oczekiwania	owych	mło-
dzieńczych	lat	nie	spełniły	się	może	w	takim	stopniu,	jak	byśmy	
tego	pragnęli,	to	jednak	mimo	wszystko	do	dziś	żywimy	wielki	
szacunek	i	ogromną	wdzięczność	wobec	naszych	nauczycieli,	
uznając	ich	kompetencję,	fachowość	dydaktyczno-wychowaw-
czą,	a	przede	wszystkim	ich	wiarygodność.

Używając	języka	proroka	Izajasza	z	dzisiejszego	pierwsze-
go	czytania,	możemy	powiedzieć,	że	Bóg	przed	laty	w	naszej	
szkole	„przyodział	nas	w	szaty	zbawienia,	okrył	nas	płaszczem	
sprawiedliwości”	 (Iz	 61,10).	Te	 szaty,	 przybrane	w	Szkole,	
chroniły	nas	przed	złymi	wiatrami	życia,	pomagały	w	życiowej	
niepogodzie.	Za	te	szaty	wiedzy,	mądrych	wskazań	życiowych,	
za	wszystkie	wartości	wyniesione	 z	 tej	Szkoły	 chcemy	dziś	
podziękować	Bogu	 i	 ludziom.	Panu	Bogu	dziękujemy	w	 tej	
Eucharystii,	zaś	naszym	żyjącym	profesorom:	emerytowanym	
i	aktualnie	pracującym,	składamy	słowa	wdzięczności	na	ręce	
pana	prof.	Czesława	Lorenca,	byłego	dyrektora	Liceum,	i	obec-
nego	pana	dyrektora	–	Stanisława	Bartnika.

Na	 naszym	 jubileuszowym	 spotkaniu	 chylimy	 czoło	
wdzięczności	wobec	tych,	którzy	zeszli	już	z	drogi	ziemskiego	
życia.	Dzisiaj	przywołujemy	ich	z	nieba	do	nas	na	nasze	wspól-
ne	świętowanie.	Niech	się	cieszą	z	nami.	Mówimy	im:	wasz	
trud	nie	poszedł	na	marne.	Chylimy	czoła	przed	tymi,	którzy	
w	latach	okupacji,	z	narażeniem	życia,	prowadzili	w	Leżajsku	
tajne	nauczanie.	Chylimy	czoła	przed	tymi,	którzy	w	czasach	
reżimu	komunistycznego,	nie	robili	z	nas	ateistów.	Wiemy,	że	
otrzymywali	specjalne	ateistyczne	instruktarze	i	byli	wzywani	
na	trudne	rozmowy,	gdy	niektórzy	z	absolwentów	podejmowali	
studia	w	seminariach	duchownych,	gdy	dziewczęta	wstępowały	
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do	zgromadzeń	zakonnych.	Dzisiaj	oznajmiamy,	że	nasi	profe-
sorowie	nie	gwałcili	naszych	sumień.	Nie	wtłaczali	nam	nie-
zgodnych	z	ich	sumieniem	przekonań.	Jesteśmy	z	nich	dumni,	
że	zachowali	twarz.	Dziś	składamy	im	za	to	hołd.

Pamiętając	o	tym,	że	szkoła	to	nie	tyle	budynki,	gmachy,	
sale	szkolne	i	boiska,	ile	przede	wszystkim	ludzie,	przywołaj-
my	ich	nazwiska	–	przynajmniej	niektóre	–	dziś	już	zapisane	
w	niebieskich	 księgach:	 Stanisław	Gdula,	 Józef	Depowski,	
Józef	Szpila,	Henryk	Kunz,	ks.	Jan	Urzejowski,	Maria	Szejn-
man,	Bronisław	Szuberla,	Maria	Cywińska,	Antonina	Rendak,	
Mieczysław	Jurzyniec,	Zbigniew	Kądziołka,	Bronisław	Mazan,	
Karol	Zimermann,	Władysław	Krzyżak,	Janusz	Engel,	Henryk	
Świta,	Mieczysław	Pieniążek.	Wspominamy	tu	przed	Bogiem	
wszystkich,	wyznając	słowami	poety:	

„Wszystkich	przyjaciół,	których	kto	żywych	spamięta,	
I	których	zmarłych	pamięć	pozostała	święta”.
Szkoła	 to	 także	 absolwenci.	Tyleż	 ich	wyszło	 z	murów	

naszej	szkoły.	Wśród	nich	 jest	ponad	siedemdziesięciu	księ-
ży,	w	tym	trzech	biskupów.	Są	generałowie.	Są	znani	uczeni,	
pracownicy	nauki.	Są	politycy,	parlamentarzyści.	Są	prawnicy,	
inżynierowie,	działacze	społeczni,	nauczyciele,	pracownicy	biur	
i	różnych	urzędów.	W	swoich	życiorysach	i	biogramach	mają	
zapis:	matura	–	w	Liceum	Ogólnokształcącym,	w	Zespole	Szkół	
Licealnych	im.	Bolesława	Chrobrego	w	Leżajsku.

3. Nasze zadania jako wielkiej rodziny licealnej

Co	dziś	 powiedzieć	w	 ten	 uroczysty	 dzień	 profesorom,	
młodzieży,	absolwentom?

Drodzy	profesorowie,	pedagodzy,	ceńcie	sobie	wasze	powo-
łanie	pedagogiczne.	Cóż	może	być	ważniejszego	niż	inwestycja	
w	drugiego	człowieka	–	człowieka,	który	wybiera	się	w	życie.	
Bądźcie	dla	młodzieży	nie	tylko	–	jak	was	czasem	nazywali-
śmy	–	dobrymi	belframi,	ale	także	mistrzami	i	mistrzyniami.	
Niech	w	pamięci	i	w	sercach	młodzieży	zostanie	trwały	ślad	
waszego	serca	i	umysłu.
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W	złotym	okresie	średniowiecza	mawiano:	„Educatio	pu-
erorum	–	 suprema	 lex”	–	 „Wychowanie	młodego	pokolenia	
–	najwyższym	prawem,	zadaniem”.	Dziś,	w	dobie	pogoni	za	
dobrami	materialnymi,	za	zyskiem,	zapomina	się	o	 tym,	 jak	
ważny	jest	człowiek,	jak	ważne	jest	jego	dobre	wychowanie.

Drodzy	profesorowie,	niech	was	niosą	we	wdzięcznej	pa-
mięci	wasi	wychowankowie	i	absolwenci.

A	wy,	droga	młodzieży,	wiosno	Kościoła	i	Narodu,	pozwól-
cie	się	prowadzić	waszym	profesorom	i	wychowawcom.	Nasz	
wieszcz	mówi	do	was:	„Młodości!	 ty	nad	poziomy	wylatuj!	
[…]	Razem,	młodzi	przyjaciele!”.	Słuchajcie	dobrych	mistrzów,	
wśród	których	największym	 i	 najlepszym	 jest	 zawsze	 Jezus	
Chrystus.	Na	Nim	budujcie	 dom	waszego	 życia.	Wtedy	nie	
przegracie.	Niczego!	Niech	Kościół	będzie	waszym	domem.

Drodzy	 absolwenci,	 koleżanki	 i	 koledzy,	 byliśmy	kiedyś	
piękni	i	młodzi,	a	dziś	pozostało	już	tylko	„i”.	Niech	dzisiejsze	
odwiedziny	naszej	Alma	Mater,	naszej	matki,	odmłodzą	naszego	
ducha.	Ten	duch	od	naszej	młodości	się	nie	zestarzał,	bo	duch	
się	nie	starzeje.	Stąd	mówimy,	że	Pan	Bóg	jest	najmłodszy	z	nas.	

Gdy	oglądamy	 się	dziś	wstecz,	powiedzmy	 sobie,	 że	nie	
przegraliśmy	naszego	życia,	że	wiele	jest	jeszcze	przed	nami.	
Najmłodsi	z	nas,	absolwenci	ostatnich	lat,	niech	dziś	powtórzą	
za	św.	Piotrem:	„Panie,	do	kogóż	pójdziemy?	Ty	masz	słowa	
życia	wiecznego”	(J	6,68).	Absolwenci	starsi,	ci	popołudnio-
wi,	niech	powiedzą:	„Zostań	z	nami,	[Panie,]	gdyż	ma	się	ku	
wieczorowi	i	dzień	się	już	nachylił”	(Łk	24,29).

Zakończenie

Drodzy	bracia	i	siostry,	przed	nami	dalsza	droga.	Podzię-
kujmy	dziś	w	tej	Eucharystii	Wszechmocnemu	Bogu,	naszemu	
Ojcu,	za	dar	naszej	Szkoły.	Wypraszajmy	dla	niej	–	dla	pro-
fesorów	i	uczniów	–	Boże	błogosławieństwo.	Niech	Maryja,	
Leżajska	Pani,	wyprasza	dla	Szkoły	 i	 jej	 absolwentów	dary	
duchowe	i	doczesne.	Idźmy	w	jutro	naszego	życia	z	Bogiem,	
bo	„gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	przyszłość”.	Amen.
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Umocnieni jubileuszowym spotkaniem 
– w dalszą drogę
Leżajsk, 17 czerwca 2012 r.

Słowo wypowiedziane na zakończenie Mszy św.  
Bazylika Ojców Bernardynów 

Drodzy	przyjaciele,	nauczyciele	i	absolwenci	naszej	leżaj-
skiej	Alma	Mater,	chcę	rozpocząć	końcowe	podziękowanie	od	
słów,	że	nasze	ludzkie	życie	składa	się	ze	spotkań	i	z	rozstań.	
Wczoraj	miało	miejsce	nasze	spotkanie.	Dla	wielu	z	nas	było	to	
spotkanie	po	wielu	latach.	Dzisiaj	ma	już	nastąpić	nasze	rozsta-
nie.	Tych	spotkań	i	rozstań	było	już	w	naszym	życiu	wiele,	także	
spotkań	i	rozstań	z	naszą	Szkołą	–	po	zdaniu	matury.	Dobrze,	że	
są	te	ponowne	spotkania	i	rozstania.	Dobrze,	że	pielęgnujemy	
spotkania	absolwentów	w	rocznice	naszego	egzaminu	dojrza-
łości.	Te	spotkania	traktujemy	jako	odwiedziny	naszej	matki,	
która	nas	wychowała	i	wykarmiła	mlekiem	wiedzy,	mlekiem	
mądrości,	mlekiem	dobrych	zasad.	Pan	Dyrektor	powiedział	
przed	chwilą,	że	Szkoła	w	dalszym	ciągu	jest	dla	nas	otwarta,	
jest	naszym	domem.	Dziękujemy	za	taką	deklarację.

Drogi	Panie	Dyrektorze,	dziękujemy	przede	wszystkim	za	
przygotowanie	tego	wielkiego	Jubileuszu.	My	przyjechaliśmy	
na	gotowe.	Wszystko	było	wspaniale	przygotowane.	Wiemy,	że	
te	przygotowania	trwały	od	dłuższego	już	czasu,	a	w	ostatnich	
miesiącach	i	tygodniach	były	bardzo	intensywne.	Śledziliśmy	je	
i	dzisiaj	możemy	powiedzieć,	że	wszystko	wyszło	bardzo	pięk-
nie	i	się	udało.	Czuliśmy	się	tutaj	jak	w	najlepszym	rodzinnym	
domu,	gdzie	wszyscy	się	rozumieją	i	szanują.	Szanowny	Panie	
Dyrektorze,	składamy	na	Pańskie	ręce	serdeczne	podziękowa-
nie	za	dobre	przygotowanie	i	wspaniałe	przeprowadzenie	tego	
jubileuszowego	spotkania	w	stulecie	istnienia	naszej	Szkoły.	
Podziwialiśmy	Pańską	postawę	jako	Gospodarza,	wielkie	zatro-
skanie	o	wszystkie	roczniki	i	każdą	i	każdego	z	nas.	Dziękujemy	
za	dzisiejsze	ciepłe	słowo	wypowiedziane	na	zakończenie	na-
szego	spotkania.	Zauważamy,	że	Pan	Dyrektor	aż	schudł	przez	
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ten	 jubileusz,	 a	wczoraj	na	 jakiś	 czas	 stracił	 nawet	głos.	Za	
wszystko	dziękujemy.	Jesteśmy	bardzo	wdzięczni	Panu	Bogu,	
że	nasze	pokolenie	mogło	przeżyć	 taki	wspaniały	Jubileusz.	
Na	następny	podobny	 trzeba	czekać	sto	 lat	 i	zostawiamy	go	
już	przyszłym	pokoleniom.	

Pan	Dyrektor	 pozwoli,	 że	w	 imieniu	nas	wszystkich	po-
dziękuję	 całemu	Komitetowi	Organizacyjnemu	 Jubileuszu,	
wszystkim	profesorom	i	pracownikom	administracji.	Dziękuje-
my	serdecznie	za	przekazaną	nam	Księgę,	poświęconą	historii	
i	osiągnięciom	naszej	Szkoły.	Dziękujemy	za	ten	ślad,	który	
zostaje	 po	 tym	naszym	 spotkaniu.	Bardzo	 się	 cieszymy,	 że	
jest	z	nami	pan	profesor	Zbigniew	Larendowicz.	Jest	on	chyba	
najstarszym	żyjącym	absolwentem.	Obchodzi	bowiem	w	tym	
roku	 siedemdziesięciopięciolecie	 swojej	matury.	 Ja	 z	moimi	
koleżankami	 i	 kolegami	 obchodzimy	 złoty	 jubileusz	 naszej	
matury.	Obecny	z	nami	ojciec	biskup	Damian	w	tamtym	roku	
świętował	srebrny	jubileusz	matury.	To	taka	piękna	drabinka,	
utkana	z	najważniejszych	jubileuszy.	Chcę	także	zwrócić	uwa-
gę	na	najstarszych	profesorów	naszej	leżajskiej	Alma	Mater.	
Wczoraj	na	Mszy	Świętej	w	leżajskiej	farze	był	z	nami	naj-
starszy	żyjący	profesor	naszej	Szkoły	–	pan	Roman	Chorzępa.	
W	naszym	spotkaniu	wziął	udział	także	pan	profesor	Czesław	
Lorenc,	długoletni	dyrektor	naszej	Szkoły.	Wszystkim	dawnym	
i	obecnym	profesorom	serdecznie	dziękujemy	za	udział	w	tym	
spotkaniu.	Bardzo	się	cieszymy,	że	dzisiaj	dołączył	do	nas	ojciec	
biskup	Damian.	Dziękujemy	za	wygłoszenie	homilii	podczas	
tej	Mszy	Świętej.	Z	pewnością	poznaliśmy,	że	mówił	do	nas	
wykształcony	na	Katolickim	Uniwersytecie	Lubelskim	doktor	
katechetyki	i	pedagogiki.

Dziękujemy	 ojcom	bernardynom	 za	 zaproszenie	 nas	 do	
tej	wspaniałej	bazyliki	na	dzisiejszą	Eucharystię.	Dziękujemy	
wszystkim	za	wszelkie	gesty	życzliwości,	koleżeńskości	i	przy-
jaźni,	jakie	nas	spotkały	w	ciągu	tych	uroczych	dni.	

Gdy	bł.	Ojciec	Święty	Jan	Paweł	II	odjeżdżał	po	raz	ostatni	
z	Polski,	w	sierpniu	2002	 r.,	wypowiedział	na	końcu	słowa:	
„Żal	odjeżdżać”.	My	też	możemy	dzisiaj	powtórzyć	za	Nim	
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te	słowa,	bo	z	domu	rodzinnego	rzeczywiście	żal	wyjeżdżać,	
a	Leżajsk,	nasza	Szkoła,	ta	bazylika	–	to	jest	cząstka	naszego	
domu	rodzinnego,	to	jest	cząstka	naszego	dzieciństwa,	naszej	
młodości.	I	dlatego	odjeżdżamy	z	nadzieją,	że	jeszcze	tu	wró-
cimy.	Wczoraj	śpiewano	piosenkę	Powrócisz tu….	Wyrażamy	
nadzieję,	że	tu	powrócimy,	że	Pan	Bóg	nas	jeszcze	tu	przypro-
wadzi.	Póki	co,	żyjmy	 tą	ucztą,	którą	 tu	przeżyliśmy.	Niech	
nas	niesie	to	spotkanie	w	przyszłość.	Życzmy	sobie,	abyśmy	
wszyscy	kiedyś	zostali	przyjęci	na	wieczne	spotkanie	z	Bogiem,	
by	nikogo	z	nas	tam	nie	zabrakło.	Amen.

Świętość zdobywana na drodze służby
Świebodzice, 18 czerwca 2012 r.

Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Brata Alberta

1. Życie człowieka, którego powołał Chrystus ubogi

Charakter	dzisiejszej	uroczystości	każe	nam	połączyć	wątek	
dotyczący	waszego	patrona	–	św.	Brata	Alberta	oraz	wątek	zwią-
zany	z	Duchem	Świętym,	który	jest	udzielany	w	sakramencie	
bierzmowania.	Zacznijmy	od	wątku	odpustowego.

Moi	drodzy,	otrzymaliście	w	darze	bardzo	pięknego	patro	na.	
To	nasz	rodak	–	brat	Albert,	Adam	Chmielowski.	Imię	Adam	
otrzymał	na	chrzcie	świętym	17	czerwca	1845	r.	Kongregacja	
rzymska	wybrała	dzień	jego	chrztu	na	wspomnienie	jego	oso-
by	w	liturgii	Kościoła.	Przypomnijmy	sobie	ten	czas.	Polska	
była	wtedy	w	niewoli,	nie	było	jej	na	mapie	Europy,	chociaż	
Naród	istniał	i	odnajdywał	swoją	tożsamość	w	Kościele.	Naród	
gromadził	się	w	kościołach	i	udawał	się	na	Jasną	Górą,	gdzie	
zawsze	czuł	się	wolny,	mimo	że	nie	było	wolności	zewnętrznej.
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Przypomnijmy	też,	że	był	to	wrogi	czas	dla	Kościoła.	Gdy	
Adam	Chmielowski	był	młodym	chłopcem,	rodziła	się	filozofia	
marksistowska,	działali	Marks	 i	Engels	–	 twórcy	utopijnego	
systemu,	który	potem,	po	rewolucji	bolszewickiej,	był	wery-
fikowany	na	wschodzie	w	tak	zwanym	Związku	Radzieckim,	
a	także	praktykowany	u	nas.	Wiemy,	ile	ten	system	pochłonął	
istnień	 ludzkich,	 jak	wielkie	nieszczęście	przyniósł	Europie.	
Od	rewolucji	bolszewickiej	do	śmierci	Stalina	wymordowano	
siedemdziesiąt	milionów	 ludzi.	To	 był	 ten	 pierwszy	wielki	
totalitaryzm,	który	narodził	się	w	XIX	w.,	w	czasie	kiedy	żył	
Adam	Chmielowski	–	św.	Brat	Albert.

Polska	nigdy	nie	pogodziła	się	z	utratą	wolności,	dlatego	
najpierw	były	 powstania	 narodowe:	 powstanie	 listopadowe	
w	1830	r.,	następnie	powstanie	krakowskie	w	1846	r.,	Wiosna	
Ludów	w	1848	r.,	a	wreszcie	powstanie	styczniowe	w	1863	r.	
Adam	Chmielowski	miał	wtedy	osiemnaście	 lat	 i	wiedziony	
miłością	do	Ojczyzny	wstąpił	w	szeregi	powstańców,	dostał	się	
do	niewoli	i	stracił	nogę.	Powstanie	wycisnęło	na	nim	stygmat	
cierpienia.	Gdy	uciekł	z	niewoli,	podjął	studia	malarskie,	zaczął	
malować	i	zyskał	wielkie	uznanie	wśród	ówczesnych	znawców	
sztuki	malarskiej,	mistrzów	pędzla.	To	jednak	nie	było	jeszcze	
jego	prawdziwe	powołanie.

Zostawił	malarstwo,	 obrazy	 i	 –	 jak	wiemy	 –	 uklęknął	
przed	człowiekiem,	tym	najuboższym,	bezdomnym.	Nie	miał	
wprawdzie	 żadnych	 funduszy,	 nie	miał	 żadnych	 gmachów	
czy	budynków,	żeby	podjąć	pracę	na	rzecz	biednych,	ale	miał	
wielkie	serce	dla	człowieka,	zwłaszcza	tego	biednego,	bezdom-
nego,	dla	człowieka	w	potrzebie.	Wśród	tych	najbiedniejszych	
zaczął	mieszkać.	 Zakładał	 dla	 nich	 specjalne	 domy,	 gdzie	
mogli	coś	zjeść	i	się	ogrzać,	zwłaszcza	w	zimie.	To	było	jego	
wielkie	powołanie,	odkryte	w	drugiej	połowie	życia.	Założył	
zakon	 albertynów,	 a	 także	 zgromadzenie	 sióstr	 albertynek,	
które	między	 innymi	 opiekują	 się	Pustelnią	Świętego	Brata	
Alberta	na	Kalatówkach	w	Zakopanem.	Dzisiaj	 funkcjonuje	
wiele	schronisk,	które	noszą	imię	św.	Brata	Alberta.	Najbliższe	
takie	schronisko	mamy	w	Świdnicy.	Dach	nad	głową	znajduje	
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tam	prawie	stu	bezdomnych	mężczyzn.	Spotykam	się	z	nimi	
przynajmniej	dwa	razy	w	roku	–	w	wigilię	Bożego	Narodzenia,	
a	także	na	śniadaniu	w	Wielką	Sobotę.	

Moi	drodzy,	może	słyszeliście	o	Jerzym	Marszałkowiczu,	
który	w	 latach	pięćdziesiątych	 i	 sześćdziesiątych	XX	w.	był	
klerykiem	we	Wrocławiu,	ale	święceń	kapłańskich	nie	przyjął.	
Został	 bibliotekarzem	w	bibliotece	 seminaryjnej,	 był	 także	
furtianem,	ale	po	pewnym	czasie	zostawił	te	zajęcia.	Chociaż	
nie	został	księdzem,	poprosił	biskupa	o	pozwolenie	na	noszenie	
sutanny.	Ponieważ	był	po	cezurze	i	miał	niższe	święcenia,	miał	
prawo	do	jej	noszenia.	Gdy	ja	zostałem	księdzem	i	opuszczałem	
seminarium,	dowiedziałem	się,	że	on	poszedł	do	biedaków	i	za-
łożył	schronisko	imienia	św.	Brata	Alberta.	Przebywa	w	nim	do	
dzisiaj.	Kiedyś	odwiedziłem	to	schronisko	w	Szczodrem	pod	
Wrocławiem.	Ksiądz	Jerzy	Marszałkowicz	nie	ma	tam	nawet	
oddzielnego	pokoiku	dla	siebie,	osobnej	celi,	ale	mieszka	i	śpi	
na	sali	razem	z	kilkoma	podopiecznymi.	Jako	szefowi	odrębny	
pokoik	by	mu	się	należał,	ale	on	zrezygnował	z	tego	i	chce	przez	
cały	dzień	być	z	tymi,	którym	służy.	

3. Być dobrym jak chleb

Moi	 drodzy,	 jeśli	 przypominamy	 sobie	 takich	 ludzi	 jak	
św.	Brat	Albert,	wasz	patron,	jeśli	wspominamy	tych,	którzy	
poszli	w	 jego	ślady	 i	go	naśladują,	służąc	biednym,	 to	 i	nas	
powinny	poruszyć	te	piękne	przykłady	ludzi,	którzy	potrafili	
okazywać	miłosierdzie	i	słowem,	ale	przede	wszystkim	czynem.	
Kochana	młodzieży,	otrzymacie	dzisiaj	dary	Ducha	Świętego,	
żebyście	 byli	 bardziej	 podobni	 do	waszego	patrona.	Każda	
dziewczyna,	każdy	chłopiec,	każdy	i	każda	z	nas	ma	swoich	
patronów	osobistych,	a	wasza	parafia	ma	patrona	wspólnego,	
dlatego	można	powiedzieć,	że	dzisiaj	wszyscy	macie	imieniny,	
bo	czcimy	waszego	wspólnego	patrona.	Ten	wspólny	patron	
to	nie	tylko	ktoś,	kto	wstawia	się	za	nami	w	niebie,	nie	tylko	
pośrednik,	przez	którego	możemy	kierować	modlitwy	do	Pana	
Boga.	Patronowie	są	nam	dawani	 także	po	to,	byśmy	się	 im	
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przyglądali	 i	naśladowali	 ich	w	czynieniu	dobra,	w	naślado-
waniu	Chrystusa.

Kochana	młodzieży,	 otrzymacie	 dary	Ducha	 Świętego,	
żebyście	byli	 lepszymi	córkami	 i	 lepszymi	 synami	najpierw	
dla	waszych	rodziców.	Miłosierdzia	trzeba	się	uczyć	w	domu	
rodzinnym;	nie	wolno	zachowywać	się	jak	królewna	czy	jak	
król	i	pozwalać,	żeby	mamusia,	tatuś,	babcia	czy	ciocia	biegali	
koło	was	i	wam	usługiwali.	Od	młodości	trzeba	się	uczyć	służby,	
dostrzegania	człowieka	w	potrzebie,	wrażliwości,	delikatności,	
ochoty	do	pomocy.	Nie	powinniśmy	czekać	na	polecenia,	a	na-
wet	na	prośby	rodziców	czy	innych	ludzi,	z	którymi	żyjemy,	ale	
sami	winniśmy	uprzedzać	ich	intencje	i	podejmować	życzliwe	
mówienie,	a	także	spełnianie	dobrych	uczynków.	Pani,	która	
mnie	witała,	przypomniała	dewizę,	jaką	kierował	się	w	życiu	
brat	Albert:	 „Być	dobrym	 jak	chleb”.	Niech	 to	będzie	 także	
nasza	życiowa	reguła.

Moi	drodzy,	przez	ostatnie	trzy	dni	brałem	udział	w	obcho-
dach	 stulecia	mojego	 liceum,	 które	 kończyłem	pięćdziesiąt	
lat	 temu.	Pięćdziesiąt	 lat	 po	maturze	 –	 to	 już	 świadczy,	 że	
człowiek	jest	dojrzały.	Przyjechało	ponad	tysiąc	absolwentów	
ze	wszystkich	 roczników,	 poczynając	 od	1937	 r.	Najstarszy	
absolwent,	który	 tam	był,	obchodził	siedemdziesięciopięcio-
lecie	swojej	matury.	Mieliśmy	różne	spotkania,	patrzyłem	na	
koleżanki	i	na	kolegów.	W	kazaniu,	które	wygłosiłem	do	tych	
tysiąca	absolwentów,	użyłem	humorystycznego	określenia,	że	
kiedyś,	przed	laty,	byliśmy	piękni	i	młodzi,	a	teraz	zostało	nam	
tylko	„i”,	bo	czas	się	posunął.	Jednak	mimo	tego	starzenia	się,	
które	 jest	 przecież	 procesem	biologicznym,	 nieodwołalnym,	
nieuniknionym,	duch	 zawsze	może	być	młody.	Duch,	 który	
kocha,	który	pamięta,	który	ufa,	który	jest	wrażliwy	na	innych	
ludzi,	zawsze	może	być	młody.	Trzeba	jednak	o	to	zadbać,	bo	
młody	duchem	jest	ten,	kto	kocha,	przebacza,	czyni	miłosierdzie	
i	nie	żyje	dla	siebie,	ale	dla	drugich.
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4. Bez Ducha Świętego sobie nie poradzimy

Droga	młodzieży,	 gdy	 otrzymujecie	 sakrament	 bierzmo-
wania	w	dzień	odpustu	w	waszej	parafii,	w	dzień,	w	którym	
wspominamy	waszego	 patrona,	 zechciejcie	 zapamiętać,	 że	
wszyscy	 jesteśmy	powołani,	 żeby	 służyć	 ubogim	 i	 tak	 żyć,	
aby	 innym	było	 z	nami	dobrze.	Żeby	przyjąć	 taką	postawę,	
potrzebujemy	pomocy	Pana	Boga,	pomocy	Ducha	Świętego.	
Bez	darów	Ducha	Świętego	nie	możemy	ani	wierzyć,	ani	się	
modlić.	Bez	wsparcia	Ducha	Świętego	nie	można	być	dobrym,	
nie	można	służyć	drugim,	nie	można	być	bezinteresownym.	
Nasz	 ludzki	 duch	w	każdym	momencie	 potrzebuje	 pomocy	
Ducha	Świętego,	a	sakrament	bierzmowania	to	jest	takie	jed-
norazowe,	ale	wielkie	wsparcie	młodego	człowieka,	który	wy-
biera	się	w	dojrzałe	życie.	Przed	wami	jeszcze	szkoła	licealna,	
ewentualnie	studia	i	potem	samodzielne	życie.	W	waszym	wieku	
jest	wam	potrzebny	ten	szczególny	zastrzyk	z	nieba,	jakim	są	
dary	Ducha	Świętego.	Jeszcze	raz	powtarzam	–	te	dary	są	po	
to,	by	łatwiej	było	wam	modlić	się	i	wierzyć	w	Chrystusa,	aby	
był	dla	was	najważniejszy,	byście	Go	słuchali	 jako	waszego	
najważniejszego	przewodnika	 i	wypełniali	 Jego	 największe	
przykazanie	 –	 przykazanie	miłości.	 Pamiętamy	 dzisiejszą	
Ewangelię.	Młodzieniec	zachowywał	przykazania,	ale	gdy	Pan	
Jezus	chciał	go	wprowadzić	na	wyższy	stopień	życia	i	kazał	
mu	sprzedać	wszystko	i	pójść	za	Nim,	to	się	nie	zgodził	i	się	
wycofał.	Brat	Albert	 się	 nie	wycofał	 i	 poszedł	 za	 Jezusem.	
Wielu	 i	dzisiaj	za	Nim	podąża.	Moi	drodzy,	moje	koleżanki	
i	koledzy	potwierdzali	to	po	pięćdziesięciu	latach	od	matury.	
Bardzo	się	cieszyli,	że	nasze	liceum	wydało	siedemdziesięciu	
pięciu	kapłanów.	Gdy	dziewczęta	szły	do	zakonów,	a	chłopcy	
do	seminariów,	profesorowie	mieli	kłopoty,	wzywano	ich	na	
przesłuchania,	ale	wszystko	przetrzymali.

Moi	drodzy,	gdy	na	dzień	patrzy	się	z	perspektywy	wieczo-
ru	–	a	w	wieku	sześćdziesięciu–siedemdziesięciu	lat	na	życie	
patrzy	się	z	perspektywy	dnia,	który	chyli	się	ku	zachodowi	–	to	
okazuje	się,	że	warto	zawsze	słuchać	Pana	Boga	i	warto	za-
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chowywać	Jego	przykazania,	z	najważniejszym	przykazaniem	
miłości	na	czele.	Będziemy	się	modlić,	żebyśmy	wszyscy	wy-
trwali	w	tym	posłuszeństwie	i	wierności	Bożym	przykazaniom,	
bo	jak	mówiono	w	powitaniu,	czasy	są	złe,	nieprzyjazne	dla	
Chrystusa	i	dla	Kościoła.	Szerzą	się	hasła	antyreligijne,	odra-
dzają	się	upiory	zła,	a	wszelkie	upiory	zła	przynosiły	ludzkości	
nieszczęścia,	wojny	 i	 zabójstwa.	To	wszystko	 działo	 się	 na	
przykład	w	XX	w.,	kiedy	wymordowano	dwieście	milionów	
ludzi.	To	żniwo	śmierci	dokonywało	się	za	sprawą	tych	ludzi,	
którzy	podjęli	walkę	z	Bogiem.	Kto	bowiem	niszczy	Pana	Boga	
i	zabija	Go	w	swoim	sercu	i	w	życiu	publicznym,	ten	potem	
niszczy	także	człowieka.	Dlatego	droga	młodzieży,	zostańcie	
przy	Chrystusie,	idźcie	za	Chrystusem	drogą,	którą	szedł	brat	
Albert	–	drogą	modlitwy,	miłosierdzia	i	miłości.	Amen.

Duch Święty czyni zdolnymi 
do dzieł trudnych
Wałbrzych, 19 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jerzego 

1. Wezwani do miłości nieprzyjaciół

Ogłoszone	przed	chwilą	słowo	Boże	nie	zostało	wybrane	
specjalnie	 na	 naszą	 uroczystość,	 lecz	 zostało	 zaczerpnięte	
z	dzisiejszej	liturgii.	W	całym	Kościele,	w	różnych	językach,	
są	czytane	dzisiaj	te	właśnie	fragmenty	Pisma	Świętego.

Na	uroczystość	waszego	bierzmowania	wypadła	nam	bardzo	
trudna	Ewangelia.	Pan	Jezus	mówi	w	niej	o	miłości	nieprzy-
jaciół.	W	pierwszej	chwili	możemy	się	zastanawiać,	dlaczego	
Pan	Jezus	przekazał	ludziom,	także	nam,	takie	trudne	polecenie:	
„Miłujcie	waszych	nieprzyjaciół	i	módlcie	się	za	tych,	którzy	
was	 prześladują;	 tak	 będziecie	 synami	Ojca	waszego,	 który	
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jest	w	niebie”	(Mt	5,44-45).	Od	razu	jednak	mamy	uzasadnie-
nie,	dlaczego	powinniśmy	miłować	nieprzyjaciół:	„ponieważ	
On	[Ojciec	Niebieski]	sprawia,	że	słońce	Jego	wschodzi	nad	
złymi	 i	 nad	 dobrymi,	 i	On	 zsyła	 deszcz	 na	 sprawiedliwych	
i	 niesprawiedliwych”	 (Mt	5,45).	Wszyscy	 ludzie	 są	dziećmi	
Bożymi	–	nie	 tylko	sprawiedliwi,	ale	 także	niesprawiedliwi,	
nie	tylko	dobrzy,	ale	także	źli.	Wszyscy	są	dziećmi	Bożymi,	
bo	zaistnieli	na	tym	świecie	za	sprawą	Pana	Boga,	który	chce	
zbawić	każdego	człowieka.	Gdyby	Pan	Bóg	nie	kochał	kogoś,	
to	by	go	nie	stworzył.	Tak	to	odczytujemy	i	przyjmujemy,	że	
istniejemy	dlatego,	że	Bóg	nas	umiłował.	Słowa	„żyję”,	„je-
stem”	 tłumaczymy:	 „jestem	kochany,	 jestem	kochana	przez	
Pana	Boga”.	Bóg	jest	Ojcem	wszystkich	ludzi	–	dobrych	i	złych,	
sprawiedliwych	 i	 niesprawiedliwych	–	 i	 każdy	ma	miłować	
swoich	nieprzyjaciół.	

Ludzie	wzbraniają	się	przed	takim	zobowiązaniem,	niekiedy	
protestują	i	mówią,	że	tutaj	Pan	Bóg	posunął	się	za	daleko,	że	
tak	być	nie	powinno.	Owszem,	można	miłować	przyjaciół,	tych,	
którzy	nas	lubią,	ale	nie	powinno	się	miłować	tych,	którzy	nas	
niszczą,	którzy	są	naszymi	wrogami,	i	to	zaciętymi.	A	jednak	
Jezus	tego	przykazania	nie	wycofał,	ale	wyraźnie	je	sformuło-
wał	i	zostawił	także	dla	nas,	dla	naszego	pokolenia.

Droga	młodzieży,	chciałbym	przypomnieć	wam	dwie	daty.	
W	1966	r.	obchodziliśmy	millennium	chrztu	Polski.	Księża	pra-
łaci	byli	młodymi	kapłanami,	ja	byłem	jeszcze	w	seminarium,	
kiedy	biskupi	polscy	napisali	do	biskupów	niemieckich	list	z	za-
proszeniem	na	uroczystości	tysiąclecia	chrztu	naszego	Narodu.	
List	został	napisany	w	listopadzie	1965	r.	 i	zawierał	między	
innymi	słowa:	„Przebaczamy	i	prosimy	o	przebaczenie”,	które	
nie	wszystkim	się	spodobały.	Zdenerwowały	nawet	niektórych	
katolików,	tych	powierzchownych,	a	zwłaszcza	komunistów,	
którzy	wykorzystali	to	do	przeprowadzenia	ataku	na	Kościół,	
a	przede	wszystkim	na	biskupów	–	na	księdza	prymasa	Stefana	
Wyszyńskiego,	na	ks.	bp.	Bolesława	Kominka	z	Wrocławia.	
Na	płotach	 i	afiszach	pisano:	„Nie	przebaczymy”,	biskupów	
nazywano	zdrajcami,	w	zakładach	pracy	organizowano	wiece,	
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na	których	szerzono	nienawiść	do	biskupów.	A	potem	kardynał	
Kominek,	który	wtedy	jeszcze	był	arcybiskupem,	w	czasie	ka-
zania	podczas	Mszy	Świętej	w	wypełnionej	po	brzegi	katedrze	
wrocławskiej	przekonał	zebranych,	że	przebaczenie	to	jest	serce	
Ewangelii,	najpiękniejsze	Boże	zlecenie	i	przykazanie.	W	pew-
nym	momencie	zerwały	się	oklaski,	bo	przybyli	zrozumieli,	
że	z	zadaną	przez	Jezusa	miłością	nieprzyjaciół	związane	jest	
przebaczenie.	Wtedy	Kościół	urósł	w	oczach	Narodu.	Naród	
wiedział,	gdzie	jest	prawda.	To	był	rok	1966.

Druga	data	to	rok	1984.	19	października	zaginął	ks.	Jerzy	
Popiełuszko,	kapelan	Solidarności.	We	wszystkich	świątyniach	
w	Polsce,	szczególnie	w	Warszawie,	w	kościele	pw.	św.	Sta-
nisława	Kostki	 na	 Żoliborzu,	modlono	 się	 o	 odnalezienie	
zaginionego	kapłana.	Po	kilku	dniach	przyszła	wiadomość,	że	
ksiądz	Jerzy	nie	żyje.	Komunikat,	że	został	zamordowany	po-
dano	podczas	Mszy	Świętej	w	kościele	św.	Stanisława	Kostki.	
Wszyscy	wiedzieli,	 że	 także	 dzisiaj	w	 czasie	Mszy	Świętej	
trzeba	będzie	odmówić	modlitwę	Pańską,	w	której	są	słowa:	
„i	odpuść	nam	nasze	winy,	 jako	 i	my	odpuszczamy	naszym	
winowajcom”.	Uczestnicy	Eucharystii	wypowiedzieli	te	słowa:	
„odpuszczamy	naszym	winowajcom”	–	nawet	tym,	którzy	zabili	
świętego	kapłana.	To	jest	chrześcijaństwo.	Sam	Jezus	na	krzyżu	
wypowiedział	słowa:	„Ojcze,	przebacz	im,	bo	nie	wiedzą,	co	
czynią”	(Łk	23,34).

2. Właściwe rozumienie przebaczenia

Kochana	młodzieży,	 drodzy	 rodzice,	 przebaczenie,	 które	
wiąże	się	z	miłością	nieprzyjaciół,	musimy	umieć	odróżnić	od	
czterech	innych	rzeczy.	

Po	pierwsze	–	przebaczenie	to	nie	 jest	usunięcie	naszego	
uczucia,	które	może	pozostać,	bo	niekiedy	jest	ono	niezależne	
od	woli.	Jeśli	ktoś	nas	krzywdzi,	to	trudno	żywić	do	niego	sym-
patię.	Pamiętajmy	jednak,	że	samo	przebaczenie	jest	zależne	
od	naszej	woli	i	możemy	powiedzieć:	„Ja	tobie	przebaczam”,	
chociaż	nie	przestajemy	odczuwać	bólu.
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Po	drugie	–	nie	wolno	przebaczenia	utożsamiać	z	zapomnie-
niem.	Przebaczamy,	ale	nie	zapominamy.	Nie	po	to	nie	zapo-
minamy,	żeby	potem	jątrzyć,	tylko	w	imię	prawdy.	Pamiętamy,	
ale przebaczamy. 

Nie	można	 też	utożsamiać	przebaczenia	z	pozbawianiem	
sprawcy	złego	czynu	odpowiedzialności	za	ten	czyn.	Jeśli	mu	
przebaczamy,	to	nie	znaczy,	że	zwalniamy	go	z	odpowiedzialno-
ści.	Kiedy	Jan	Paweł	II	w	grudniu	1983	r.	odwiedził	w	więzieniu	
swego	niedoszłego	zabójcę,	to	powiedział	mu,	że	ma	przeba-
czone,	ale	nie	prosił	władz,	żeby	go	zwolniono	z	więzienia.	
Przebaczenie	to	nie	to	samo	co	zwolnienie	z	odpowiedzialności.

I	po	czwarte	–	przebaczenie	to	także	coś	innego	niż	pojed-
nanie.	Może	być	tak,	że	osoba,	której	przebaczamy,	nie	chce	
się	z	nami	pojednać,	tylko	trwa	przy	swoim	i	jej	to	odpowiada.	
Z	naszej	strony	jest	przebaczenie,	darowanie	i	wyciągnięcie	ręki	
do	zgody,	a	ta	druga	osoba	może	nie	przyjąć	tego	przebaczenia	
i	się	nie	pojedna.

Sądzę,	że	to	konieczne	wyjaśnienie	przy	omawianiu	nakazu	
miłowania	nieprzyjaciół.	To	trudne	przykazanie,	ale	gdy	od-
różnimy	obowiązek	przebaczania	od	zapominania,	od	czucia,	
od	 zwolnienia	 z	 odpowiedzialności	 i	 od	 pojednania,	 łatwiej	
jest	nam	zrozumieć	to	przykazanie	i	uznać	je	za	możliwe	do	
wypełnienia.

3. Dzięki darom Ducha zdolni do miłowania bliźniego

Kochana	młodzieży,	otrzymujecie	dzisiaj	dary	Ducha	Świę-
tego,	żebyście	potrafili	miłować.	Nie	tylko	te	osoby,	które	są	
dla	was	sympatyczne,	czy	bliskich	–	jak	rodzice,	rodzeństwo	
czy	 potem	koleżanka,	 kolega,	 do	 których	 zaczynamy	 czuć	
sympatię,	a	później	może	i	miłość.	Pierwsza	miłość	jest	zwy-
kle	bardzo	piękna.	Mickiewicz	pisze	o	niej	w	Panu Tadeuszu: 
„Kraj	 lat	dziecinnych!	On	zawsze	zostanie	 /	Święty	i	czysty	
jak	pierwsze	kochanie”.	O	miłość	jednak	trzeba	dbać,	by	było	
jej	jak	najwięcej	w	naszym	sercu,	także	dla	naszych	wrogów	
i	nieprzyjaciół.	„Miłujcie	waszych	nieprzyjaciół	i	módlcie	się	za	
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tych,	którzy	was	prześladują”	(Mt	5,44)	–	nakazuje	Pan	Jezus.	
Zauważcie,	także	dzisiaj	Kościół	jest	prześladowany	i	w	odpo-
wiedzi	podejmuje	modlitwę	za	swoich	nieprzyjaciół.	W	Radiu	
Maryja	czy	w	Telewizji	Trwam,	zapowiadając	modlitwę	różań-
cową	czy	Koronkę	do	Miłosierdzia	Bożego,	wymienia	się	nie	
tylko	przyjaciół,	którzy	proszą	o	modlitwę,	ale	także	wrogów	
Kościoła	i	katolickich	mediów.	Jest	to	więc	także	modlitwa	za	
nieprzyjaciół.

Droga	młodzieży,	 aby	być	zdolnym	do	miłości,	 także	do	
miłości	 nieprzyjaciół,	 potrzebujemy	Bożej	 pomocy,	 bo	nasz	
ludzki	duch	bez	Bożego	wsparcia	ma	kłopoty	ze	wszystkim,	
co	piękne,	prawdziwe	i	szlachetne.	Ta	pomoc	Ducha	Święte-
go	jest	nam	potrzebna	również	po	to,	by	łatwiej	nam	było	się	
modlić,	byśmy	mogli	głębiej	wierzyć,	uznawać	Jezusa	za	na-
szego	przyjaciela	i	mówić	przez	całe	życie,	że	On	jest	dla	nas	
najważniejszy,	i	na	Nim	budować	swoje	życie.	Żeby	szczerze	
i	z	przekonaniem	czynić	i	mówić	to	wszystko,	trzeba	otrzymać	
Boże	 światło,	 dary	Ducha	Świętego.	Mądrość,	 rozum,	 rada,	
męstwo,	pobożność,	umiejętność	i	bojaźń	Boża	–	te	wszystkie	
dary	są	nam	potrzebne,	żebyśmy	potrafili	wierzyć,	kochać,	ufać,	
miłować,	także	miłować	nieprzyjaciół.

Zakończenie

Kochana	młodzieży,	dzisiaj	 jest	dla	was	wielki	dzień	ob-
darowania	was	darami	Ducha	Świętego.	Przyjęcie	tych	darów	
będzie	miało	pewne	konsekwencje:	powinno	przemienić	was	
w	ludzi	lepszych	i	mądrzejszych,	w	przyjaciół	Chrystusa.	To,	
jak	przyjęliście	sakrament	bierzmowania,	okaże	się	już	wkrótce.	
Dobrze,	jeśli	wasi	rodzice	i	nauczyciele	w	szkole	zauważą,	że	
coś	zmieniło	się	w	waszym	życiu.	Jeżeli	nic	się	nie	zmieni,	to	
znaczy,	że	bierzmowanie	jest	dla	was	tylko	zwyczajem,	obrzę-
dem,	którego	nie	przeżywacie	zbyt	głęboko.	A	nam	wszystkim	
zależy	na	poruszeniu	waszych	serc,	na	tym,	aby	poprzez	ten	sa-
krament	nastąpiło	wlanie	do	waszych	serc	energii	do	modlitwy,	
do	uczestniczenia	w	Eucharystii,	do	wiary,	do	wyznawania,	że	
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Jezus	jest	dla	was	najważniejszy	i	że	na	Nim	chcecie	budować	
swoje	życie.	Będziemy	się	modlić,	żebyście	z	wiarą	przyjęli	tę	
niewidzialną	Bożą	energię,	która	jest	w	znaku	sakramentalnym,	
i	tej	energii	nie	utracili,	nie	złożyli	darów	Ducha	Świętego	do	
zamrażarki.	Aby	te	dary	były	w	was	żywe,	musicie	uczestni-
czyć	w	Eucharystii,	bo	każda	Msza	Święta	to	jest	to	miejsce	
i	 taka	sytuacja,	w	której	dary	Ducha	Świętego	się	odradzają	
i	są	nam	dodawane.	Dodawane,	żebyśmy	byli	 lepsi,	silniejsi	
duchowo,	zdolni	do	wyznawania	wiary,	do	posiadania	nadziei	
i	do	miłowania,	także	nieprzyjaciół.	Miłość	jest	największym,	
ale	i	najtrudniejszym	przykazaniem.	Zauważmy,	nawet	ta	piękna	
i	płomienna	ludzka	miłość,	która	prowadzi	do	ołtarza,	do	ślubu,	
czasem	po	miesiącach	czy	latach	wygasa.	Co	to	oznacza?	Nie	
było	miłości	prawdziwej,	było	tylko	piękne	uczucie.	A	miłość	
czasem	płacze,	czasem	jest	niesieniem	krzywdy.	Starsi	to	wie-
dzą.	Miłość	jest	piękna,	uskrzydla	nas	i	uszczęśliwia,	ale	bez	
Bożej	pomocy	także	tu	jesteśmy	bezradni.	Dlatego	potrzebne	
jest	bierzmowanie,	dlatego	potrzebna	jest	Eucharystia,	nie	raz	
w	życiu,	ale	w	każdą	niedzielę,	a	dla	niektórych	i	w	każdy	dzień.	
Zapamiętajmy,	bez	Ducha	Świętego	nie	poradzimy	sobie	z	ni-
czym,	co	dobre,	piękne	i	szlachetne.	Dlatego	bądźmy	otwarci	
na	Ducha	Świętego,	który	jest	nam	dawany	w	obfitości.	Amen.

Duch Święty a dzieła miłosierdzia
Krosnowice, 20 czerwca 2012 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

1. Umocnieni Duchem Świętym

Słyszeliśmy	w	pierwszym	czytaniu,	 że	do	Samarii,	 która	
przyjęła	 słowo	Boże,	 przybyli	 Piotr	 i	 Jan	 (por.	Dz	 8,14n).	
Apostołowie	przyszli,	aby	tamtejszym	chrześcijanom	udzielić	
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darów	Ducha	Świętego.	Dzieje	Apostolskie	mówią	nam	nawet,	
w	jaki	sposób	te	dary	były	udzielane:	Piotr	i	Jan	wkładali	ręce	
na	tych,	którzy	już	przyjęli	Boże	słowo	i	wierzyli	w	Chrystusa,	
a	oni	przez	to	włożenie	rąk	otrzymywali	dary	Ducha	Świętego	
(por.	Dz	8,17).	

Ja	dzisiaj	przybyłem	do	was	jako	jeden	z	następców	Aposto-
łów,	żeby	to	samo	uczynić	tu,	w	Krosnowicach	–	żeby	włożyć	na	
was	ręce	i	przekazać	wam	te	same	dary	Ducha	Świętego,	które	
kiedyś	Apostołowie	przyjęli	w	dzień	Pięćdziesiątnicy	i	potem	
przekazywali,	 udzielając	 sakramentu	bierzmowania.	Pierwsi	
Apostołowie	wkładali	ręce	na	wierzących	w	Chrystusa	i	przez	
znak	 sakramentalny	 przekazywali	Ducha	Świętego.	Dzisiaj	
Duch	Święty	będzie	wam	przekazany	w	ten	sam	sposób.	Po	
homilii	i	wyznaniu	wiary	podejdziecie	do	mnie,	a	ja	włożę	rękę	
na	waszą	głowę,	namaszczę	wasze	czoło	krzyżmem	świętym	
i	wypowiem	sakramentalne	słowa.

Przez	 ten	 gest	widzialny	 otrzymacie	 siedmiorakie	 dary	
Ducha	Świętego.	Dobrze	je	znacie,	bo	z	pewnością	były	oma-
wiane	na	katechezie	w	ramach	przygotowania	do	sakramentu	
bierzmowania.	Przypomnijmy:	dar	mądrości,	dar	rozumu,	dar	
rady,	dar	męstwa,	dar	umiejętności,	dar	pobożności	i	dar	bojaźni	
Bożej.	Te	dary	Ducha	Świętego	wzmacniają	naszego	ducha,	
który	działa	poprzez	dwie	władze.

Dzięki	władzy	poznawczej,	 rozumowi,	 potrafimy	myśleć	
abstrakcyjnie,	rozumować,	wyciągać	wnioski,	zastanawiać	się	
na	życiem,	nad	śmiercią,	nad	wydarzeniami,	które	się	dzieją.	
Tylko	my	mamy	takie	uzdolnienie	i	ta	zdolność	odróżnia	nas	od	
zwierząt.	Mówimy,	że	jesteśmy	istotami	rozumnymi.	Pan	Bóg	
dał	nam	rozum,	który	jednak	potrzebuje	wzmocnienia	–	daru	
mądrości	i	daru	rozumu,	żeby	poprawnie	myśleć	i	odkrywać	
prawdę.

Nasz	 duch	 działa	 również	 przez	 drugą	władzę	 –	władzę	
pożądawczą,	którą	nazywamy	wolą.	Dzięki	woli	dokonujemy	
wolnych	wyborów,	podejmujemy	decyzje.	Każdy	z	nas	decydu-
je	o	tym,	czy	idzie	do	kościoła	w	niedzielę,	czy	nie	idzie,	albo	
czy	rano	po	wstaniu	z	łóżka	uklęknie	i	będzie	się	modlić,	czy	
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też	opuści	modlitwę.	To	jest	nasza	decyzja.	Podejmuje	ją	nie	
nasz	palec	czy	ucho,	lecz	nasza	wola,	która	jest	zadomowiona	
w	naszym	duchu.	Aby	to	dobro,	które	rozum	pozna,	i	prawdę,	
którą	rozum	odkryje,	wypełniać	w	miłości,	trzeba	wzmocnie-
nia	naszego	ducha	ze	strony	Ducha	Świętego.	Kto	nie	ma	tego	
wzmocnienia,	kto	gardzi	Duchem	Świętym,	ten	często	wybiera	
zło	i	to,	co	człowiekowi	szkodzi.	Jeżeli	bowiem	nie	słuchamy	
Pana	Boga	i	wybieramy	zło,	to	sami	siebie	niszczymy.	Grzech	
ma	to	do	siebie,	że	niszczy	najpierw	tego,	kto	go	popełnia.	Dla-
tego	tak	ważne	jest,	byśmy	Pana	Boga	słuchali	i	zachowywali	
Boże	przykazania,	czyli	naukę	Pana	Jezusa.

2. Wartość jałmużny, modlitwy i postu

Pan	Jezus	przypomniał	nam	dzisiaj	istotne	sprawy	i	dał	nam	
ważne	wskazania.	Zauważmy,	że	ta	dzisiejsza	Ewangelia	jest	
czytana	także	w	Środę	Popielcową.	Kiedy	zaczynamy	Wielki	
Post,	 Pan	 Jezus	 przypomina	 nam,	w	 jakiej	 postawie	mamy	
spełniać	dobre	uczynki:	 jałmużnę,	modlitwę	 i	 post,	 które	 są	
filarami	życia	religijnego	człowieka	wierzącego.

Jałmużna	 to	 dzielenie	 się	 z	 drugim	 człowiekiem	 swoim	
sercem,	prawdą,	dobrocią,	 także	mieniem	materialnym.	Jeśli	
ja	mam	więcej	czegoś,	a	ktoś	ma	mniej,	to	dzielę	się,	aby	on	
też	miał	i	nie	cierpiał	na	przykład	głodu,	aby	miał	jakieś	ubra-
nie,	środki	do	życia.	Jałmużna	to	obdarzanie	drugich	dobrym	
słowem,	uśmiechem,	życzliwością,	także	obdarzanie	drugich	
podarunkami	materialnymi,	 które	 też	 nas	 cieszą.	Cieszymy	
się	przecież,	kiedy	na	przykład	w	dniu	imienin	otrzymujemy	
prezenty.

Drugi	uczynek	pokutny,	bardzo	ważny,	to	modlitwa,	czyli	
rozmawianie	z	Panem	Bogiem	na	co	dzień.	Chodzi	zarówno	
o	modlitwę	prywatną,	w	naszej	izdebce	domowej,	jak	i	o	mo-
dlitwę	wspólną,	na	przykład	sprawowanie	Eucharystii,	nabo-
żeństwo	majowe,	 czerwcowe	 czy	 jakieś	 inne.	Potrzebujemy	
modlitwy	wspólnotowej,	 ale	 potrzebujemy	 także	modlitwy	
prywatnej.	Ostatnio	na	Boże	Ciało	Papież	przypomniał	nam,	
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jak	ważna	jest	adoracja	Najświętszego	Sakramentu.	Nie	tylko	
uczestniczenie	we	Mszy	Świętej	 jest	ważne,	ale	 także	nasza	
adoracja,	 kontemplacja	 Pana	 Jezusa,	 który	 jest	 obecny	 pod	
postacią	chleba	w	tabernakulum.

I	wreszcie	 trzeci	 uczynek	 pokutny,	 który	 przypomniał	
nam	Pan	Jezus	–	post.	Post	to	jest	rezygnacja.	Z	czego	można	
rezygnować?	Na	przykład	z	jedzenia.	Czasem	ktoś	rezygnuje	
z	posiłków,	żeby	pięknie	wyglądać,	być	chudszym.	Nie	jest	to	
może	najlepsza	motywacja,	ale	nawet	taki	post	ma	znaczenie.	
Trochę	lepiej,	gdy	ktoś	pości,	by	być	zdrowszym.	Przez	post	
jednak	rozumiemy	nie	tylko	rezygnację	z	mięsa,	ze	słodyczy	czy	
z	nadmiaru	jedzenia,	ale	także	rezygnację	z	filmu	albo	z	Inter-
netu.	Czasem	trzeba	wybrać	między	oglądaniem	meczu	a	jakąś	
ważną	czynnością	do	wykonania,	pomocą	mamie.	Trzeba	wtedy	
wybrać	mądrze.	Jeśli	wybieramy	to,	co	jest	mniej	przyjemne,	
ale	przyniesie	większy	pożytek	człowiekowi	i	większą	chwałę	
Panu	Bogu,	to	jest	to	właśnie	post,	umartwienie.

Kochana	młodzieży,	Pan	Jezus	każe	nam	spełniać	 te	 trzy	
uczynki	pokutne	dyskretnie,	nie	po	to,	żeby	się	ludziom	podo-
bać,	żeby	ludzie	nas	chwalili	i	mówili,	że	ten	dał	tyle	na	ofiarę,	
a	ten	to	pości	i	prowadzi	takie	ascetyczne	życie,	ta	zaś	osoba	
to	dużo	się	modli.	Pan	Jezus	przestrzega	nas	przed	spełnianiem	
dobrych	uczynków	na	pokaz.	„Strzeżcie	się,	żebyście	uczyn-
ków	pobożnych	nie	wykonywali	przed	ludźmi	po	to,	aby	was	
widzieli;	inaczej	nie	będziecie	mieli	nagrody	u	Ojca	waszego,	
który	jest	w	niebie”	(Mt	6,1).	Uczynki	pobożne	–	modlitwę,	
post	i	jałmużnę	–	spełniamy	nie	po	to,	aby	ludzie	nas	widzieli	
i	chwalili,	zachwycali	się,	ale	na	chwałę	Bożą	–	żeby	chwalili	
Pana	Boga.	„Tak	niech	świeci	wasze	światło	przed	ludźmi,	aby	
widzieli	wasze	dobre	uczynki	i	chwalili	Ojca	waszego,	który	
jest	w	niebie”	(Mt	5,16)	–	nie	was	chwalili,	że	dobrze	czynicie,	
ale	Ojca	waszego,	który	jest	w	niebie,	bo	to	jest	dla	Niego,	na	
Jego	większą	chwałę.
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3. Dar raz przyjęty domaga się aktualizacji

Droga	młodzieży,	abyśmy	w	ten	sposób	mogli	wypełniać	
uczynki	miłosierdzia,	a	 także	naszą	modlitwę	 i	post,	potrze-
bujemy	wsparcia	Ducha	Świętego.	Bez	Ducha	Świętego	nam	
to	nie	wyjdzie.	Bez	Ducha	Świętego	można	być	tylko	egoistą,	
a	sami	wiecie	na	pewno,	jak	trudno	żyje	się	z	egoistami.	Jeśli	
nasza	koleżanka	czy	kolega	są	egoistami	albo	żona	lub	mąż	są	
nastawieni	egoistycznie,	to	ciągle	są	kłótnie,	zatargi,	bo	każ-
dy	chce	być	mądrzejszy,	każdemu	się	wydaje,	że	wie	lepiej,	
lepiej	potrafi,	a	to	już	krok	do	kłótni,	do	niezgody,	do	cichych	
dni	w	 rodzinie.	Wynika	 to	ze	 słabości	naszego	ducha,	który	
jest	 zraniony	 grzechem	pierworodnym	 i	 dlatego	 potrzebuje	
wzmocnienia	Ducha	Świętego.	I	oto	dzisiaj,	droga	młodzieży,	
to	wzmocnienie	otrzymacie.	Sakrament	bierzmowania	jest	po	
to,	żeby	wzmacniać	naszego	ducha.	Nie	 jest	 to	 jednak	 tylko	
jednorazowe	wzmocnienie.	Owszem,	sakrament	bierzmowania	
przyjmujemy	jeden	raz	w	życiu	i	już	drugiego	bierzmowania	
mieć	 nie	 będziecie.	Komunię	 Świętą	możecie	 przyjmować	
każdego	dnia,	w	każdą	niedzielę,	do	spowiedzi	można	chodzić	
często,	natomiast	sakrament	bierzmowania	jest	udzielany	tylko	
jeden	raz	w	życiu,	tak	jak	sakrament	chrztu	świętego	i	tak	jak	
sakrament	 święceń	 kapłańskich.	 Przy	 sakramentach	 chrztu,	
bierzmowania	i	kapłaństwa	jest	namaszczenie	olejem	krzyżma	
i	te	trzy	sakramenty	wyciskają	w	naszej	duszy	ważną	pieczęć.

Droga	młodzieży,	to,	że	przyjmujemy	sakrament	bierzmo-
wania	 tylko	 jeden	 raz	w	życiu,	nie	oznacza,	 że	 tylko	wtedy	
otrzymujemy	dary	Ducha	Świętego.	Duch	Święty	działa	w	Ko-
ściele	ciągle.	Działa,	gdy	kapłani	głoszą	nam	słowo	Boże,	bo	
oni	głoszą	je	w	mocy	Ducha	Świętego.	Działa,	gdy	sprawujemy	
liturgię,	dlatego	ten,	kto	jest	w	kościele	w	niedzielę	czy	w	tygo-
dniu,	może	odnawiać	w	sobie	dary	Ducha	Świętego;	podczas	
Eucharystii	one	się	uaktywniają	i	w	nas	odżywają.	

Droga	młodzieży,	 będziemy	 się	modlić,	 żebyście	 godnie	
i	owocnie	przyjęli	te	dary	Ducha	Świętego,	żebyście	je	poczuli	
od	wewnątrz,	 bo	 chociaż	 są	 one	niewidzialne	dla	 oka,	 nasz	
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duch	może	odczuć	ich	wsparcie.	Uwierzcie	w	tę	moc	Ducha	
Świętego.	 Papież	mówił	 kiedyś	 do	 kapłanów:	 „Uwierzcie	
w	moc	waszego	kapłaństwa”.	Wszyscy	musimy	wierzyć	w	moc	
i	skuteczność	tego,	co	mówi	Pan	Bóg,	i	w	działanie	Boże,	któ-
re	nas	ogarnia.	Wierzcie	w	moc	Ducha	Świętego.	Będziemy	
się	modlić,	żebyście	nigdy	nie	zapomnieli	o	Duchu	Świętym	
i	przez	całe	życie	byli	otwarci	na	Jego	natchnienia	i	Jego	dary,	
nieustannie	je	przyjmowali	i	pomnażali	i	w	ten	sposób	mogli	
być	świadkami	Pana	Jezusa.	Umocnieni	Duchem	Świętym,	nie	
wstydźcie	się	waszej	wiary.

Na	koniec	pewien	szczegół	z	mistrzostw	piłkarskich	Europy.	
W	meczu	otwarcia	graliśmy	z	Grecją	 i	zremisowaliśmy	1:1.	
Wcześniej	sędzia	podyktował	rzut	karny.	W	bramce	nie	było	już	
Wojtka	Szczęsnego,	ale	był	Przemek	Tytoń.	Zauważyliście,	co	
zrobił?	Pomodlił	się.	To	był	wyraźny	gest	modlitwy:	uklęknął	
i	się	przeżegnał.	Po	chwili	obronił	karnego	i	nie	przegraliśmy.	
Chociaż	w	końcu	jest	tak,	jak	jest,	wtedy	Polska	nie	przegrała.	
Gdy	wezwał	Bożej	pomocy,	zdołał	obronić	bezpośredni	strzał	
na	bramkę.	Wierzmy	w	moc	Ducha	Świętego.	Amen.

Kościół z kamienia – znakiem obecności 
ludzi wierzących
Mrowiny, 23 czerwca 2012 r.

Msza św. z poświęceniem kamienia węgielnego pod kościół 

1. Św. Jan Chrzciciel – poprzednik Pański

Zdążyliśmy	zauważyć,	że	przeżywamy	uroczystość	naro-
dzin	św.	Jana	Chrzciciela,	poprzednika	Pańskiego.	Dzisiaj	jest	
wigilia	tej	uroczystości.	Zauważmy,	że	obchodzimy	ją	pół	roku	
przed	Bożym	Narodzeniem,	bo	św.	Jan	Chrzciciel	urodził	się	
sześć	miesięcy	przed	Panem	 Jezusem.	W	 roku	 liturgicznym	
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uroczystość	narodzin	św.	Jana	przypada	w	czerwcu,	gdy	słońce	
	znajduje	się	najdłużej	na	horyzoncie	niebieskim	i	są	najdłuższe	
dni.	Natomiast	 uroczystość	 narodzin	 Pana	 Jezusa	 przypada	
wtedy,	kiedy	dni	są	najkrótsze,	a	noce	najdłuższe.	Zauważmy	
też	przy	okazji,	że	 tylko	 trzy	osoby	są	czczone	w	tajemnicy	
narodzenia:	 to	 Pan	 Jezus,	 którego	 narodzenie	 świętujemy	
w	grudniu,	Matka	Najświętsza	 –	 Jej	 narodziny	obchodzimy	
8	września,	 dziewięć	miesięcy	 po	Niepokalanym	Poczęciu,	
i	św.	Jan	Chrzciciel.

Przypomnijmy	sobie	tę	postać,	którą	znamy	z	czasu	Adwen-
tu,	kiedy	Jan	Chrzciciel	jest	naszym	przewodnikiem.	Dzisiejsza	
Ewangelia	opowiada	nam	o	zapowiedzi	narodzin	św.	Jana.	Tę	
zapowiedź	otrzymał	jego	ojciec	Zachariasz,	który	był	kapłanem	
starego	 zakonu.	Kapłani	mieli	wtedy	własne	 rodziny.	Żona	
Zachariasza	była	bezpłodna	i	choć	oczekiwali	na	potomstwo,	
tego	potomstwa	nie	było.	I	oto	w	czasie	gdy	Zachariasz	po-
sługiwał	w	świątyni,	Anioł	Pański	oznajmił	mu,	że	jego	żona	
Elżbieta	w	swoim	starczym	wieku	urodzi	syna,	który	otrzyma	
imię	Jan.	Kapłan	nie	bardzo	chciał	w	to	uwierzyć,	bo	wiedział,	
że	dzieci	rodzą	tylko	kobiety	młode	i	dojrzałe.	Wiemy,	co	się	
stało:	 została	mu	odjęta	mowa,	 stał	 się	 niemy.	To	był	 znak	
ostrzegawczy	ze	strony	Pana	Boga,	przypominający,	że	Jemu	
zawsze	trzeba	wierzyć,	On	bowiem	zawsze	ma	rację	i	dla	Nie-
go	nie	ma	rzeczy	niemożliwych.	Potem	zostało	to	powtórzone	
przy	Zwiastowaniu	Matce	Najświętszej,	gdy	Maryja	zapytała,	
jak	 to	 się	 stanie,	 skoro	nie	zna	męża.	Anioł	wyjaśnił	 Jej,	 że	
Jezus	zostanie	poczęty	z	Ducha	Świętego,	a	więc	bez	udziału	
ojca	ziemskiego,	i	dodał	jeszcze	ważne	dla	nas,	ludzi,	zdanie:	
„Dla	Boga	bowiem	nie	ma	nic	niemożliwego”	(Łk	1,37).	Dla	
Boga	wszystko	jest	możliwe,	bo	On	jest	wszechmocny.	Gdy	
Jan	się	narodził,	Zachariasz	odzyskał	mowę.	Wcześniej,	gdy	
pytano	go,	jakie	imię	ma	otrzymać	jego	syn,	pamiętał,	co	Anioł	
powiedział	mu	w	 świątyni,	 i	 na	 tabliczce	napisał,	 że	będzie	
nazwany imieniem Jan.

Gdy	nasza	wiara	 chwieje	 się	 i	 zanika,	wpadamy	w	nie-
szczęścia,	 dzieje	 się	 z	 nami	 coś	 niedobrego,	 natomiast	 gdy	
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wierzymy,	 gdy	przybliżamy	 się	 do	Pana	Boga	 i	Mu	ufamy,	
wtedy wygrywamy.

Moi	 drodzy,	 nie	 będziemy	 za	wiele	mówić	 o	 św.	 Janie	
Chrzcicielu,	chociaż	jest	 to	naprawdę	kryształowy	człowiek.	
Pan	Jezus	wybrał	go	sobie	na	swego	poprzednika,	który	przy-
gotuje	naród	na	przyjęcie	Zbawiciela.	W	tym	swoim	posłan-
nictwie	św.	Jan	zachował	się	bardzo	pięknie.	Chociaż	zyskał	
sobie	sympatię	i	uznanie	wśród	ludzi,	wśród	rodaków,	to	jednak	
niczego	nie	przypisywał	sobie.	Nie	chciał,	żeby	go	chwalono,	
ale	pragnął,	żeby	cała	chwała	przechodziła	na	Jezusa,	dlatego	
pewnego	dnia,	myśląc	o	Chrystusie,	powiedział:	„Potrzeba,	by	
On	wzrastał,	a	ja	się	umniejszał”	(J	3,30).	Wszystko,	co	czy-
nił	i	co	mówił,	było	dla	Chrystusa.	Jest	dla	nas	przepięknym	
wzorem,	 byśmy	wszystko	 ofiarowywali	 dla	Chrystusa,	 żyli	
dla	Niego	i	w	naszym	życiu	zabiegali	nie	o	własną	chwałę,	nie	
o	własną	wielkość,	nie	o	własną	sławę,	ale	o	to,	by	Jezus	był	
znany	wśród	ludzi,	kochany	przez	nich	i	dla	nich	najważniejszy.	
Jako	ochrzczonym	w	imię	Trójcy	Przenajświętszej,	ochrzczo-
nym	członkom	Kościoła	powinno	nam	na	tym	zależeć,	na	czym	
tak	bardzo	zależało	św.	Janowi	Chrzcicielowi	–	żeby	Jezus	był	
najważniejszy	i	żeby	Jego	chwała	była	na	ustach	ludzi.	

2. Świątynia – dom Boży i miejsce modlitwy 

Moi	drodzy,	chcemy	wybudować	Jezusowi	dom	w	waszej	
miejscowości,	żeby	mieszkał	w	świątyni	wśród	nas.	W	świą-
tyniach	 katolickich	 jest	 tabernakulum,	w	którym	 Jezus	 jest	
obecny	pod	postacią	chleba.	Potrzeba,	abyśmy	adorowali	Jego	
obecność,	przychodzili	do	Niego	z	naszymi	sprawami,	cieszyli	
się	Jego	obecnością	i	tym,	że	nas	kocha,	nam	błogosławi,	nas	
wspomaga	i	za	nas	umarł.	Uświadamiamy	sobie	to	wszystko,	
kiedy	przychodzimy	do	świątyni	i	patrzymy	na	tabernakulum.	
Przypomnijmy	sobie,	że	podczas	uroczystości	Bożego	Ciała	
Ojciec	Święty	zachęcał	nas,	żebyśmy	nie	tylko	uczestniczyli	we	
Mszy	Świętej,	cieszyli	się	Panem	Jezusem	podczas	Eucharystii	
i	przyjmowali	Go	w	Komunii	Świętej,	ale	także	cenili	sobie	
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rozmowę	z	Nim,	czyli	adorację	Najświętszego	Sakramentu,	a	to	
dokonuje	się	w	świątyni,	gdzie	przechowujemy	Święte	Postacie,	
gdzie	mieszka	Jezus.	Mówimy,	że	tam,	gdzie	jest	kościół,	który	
stoi	wśród	zabudowań	wiejskich	czy	miejskich,	tam	Jezus	jest	
naszym	najważniejszym	sąsiadem,	najważniejszym	mieszkań-
cem.	Dlatego	chrześcijanie	podejmują	starania,	by	świątynie	
były	wszędzie	tam,	gdzie	ludzie	mieszkają	i	pracują.	My	także	
staramy	się,	by	w	wioskach	i	na	nowych	osiedlach,	gdzie	nie	
ma	świątyń,	były	chociaż	kaplice	albo	nowe	kościoły.	

W	latach	80.	XX	w.	Wałbrzych	bardzo	się	rozbudował.	To	
największe	miasto	w	naszej	diecezji	miało	kiedyś	ponad	sto	
trzydzieści	 tysięcy	mieszkańców.	Dzisiaj	ma	o	wiele	mniej.	
W	latach	powojennych,	a	zwłaszcza	tych	niedawnych,	wznie-
siono	w	Wałbrzychu	 sześć	 kościołów,	 a	 siódma	 świątynia	
będzie	budowana	na	Konradowie.	W	Świdnicy	wybudowano	
dwie	świątynie:	kościół	Matki	Bożej	Królowej	Polski	i	dużą	
kaplicę	na	Zawiszowie.	W	tej	chwili	w	budowie	 jest	 trzecia	
–	 na	Zarzeczu;	 ks.	Tomasz	Zając	wybudował	 już	 plebanię,	
a	teraz	będzie	budował	kościół.	Świątynia	jest	budowana	także	
w	Dzierżoniowie,	dużym	mieście	naszej	diecezji,	trzecim	co	
do	wielkości.	 Piękna	 nowa	 świątynia	 powstała	w	Kłodzku,	
w	Bielawie	też	jest	wznoszony	kościół.	Mamy	też	świątynię	
wybudowaną	w	Kudowie.	To	przypomnienie	ma	wam	dodać	
otuchy	i	pokazać,	że	nie	tylko	wy	będziecie	budować	kościół;	
nie	wy	pierwsi	i	nie	ostatni.	Chodzi	o	to,	żebyście	nie	przerazili	
się	ogromem	czekających	was	prac,	bo	czasem	są	tacy	hamul-
cowi,	którzy	mówią:	„A	po	co	budować?	Wystarczy	nam	to,	co	
mamy.	Czasy	są	ciężkie,	kryzys	finansowy,	dajmy	sobie	spokój”.	
To	tacy	strażacy,	którzy	nie	gaszą	pożarów,	tylko	nasze	wzniosłe	
pragnienia	i	dobre	zamiary.	Nazywamy	ich	także	hamulcowymi,	
bo	hamują	zapał	ludzi	do	pełnienia	dobrych	czynów.	Wspomi-
nając	o	innych	wznoszonych	świątyniach,	chcemy	wzbudzić	
w	was	entuzjazm	na	cały	czas	budowy,	która	jest	przed	nami.	

Dwa	dni	temu	jubileusz	siedemdziesięciolecia	święceń	ka-
płańskich	obchodził	najstarszy	biskup	w	Polsce	–	ks.	abp	Igna-
cy	Tokarczuk.	 Pracował	 i	 dotąd	mieszka	w	 archidiecezji	
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przemyskiej,	 na	wschodnich	 krańcach	 naszego	 kraju.	Chcę	
przypomnieć,	że	tenże	biskup	podczas	swojej	posługi	w	die-
cezji	przemyskiej	wybudował	430	kościołów	i	kaplic.	To	jest	
absolutny	 rekord.	W	dzisiejszym	 „Naszym	Dzienniku”	 za-
mieszczono	przeprowadzony	z	nim	wywiad,	z	którego	można	
się	dowiedzieć,	w	jakich	warunkach	posługiwał.	Wyświęcony	
został	21	czerwca	1942	r.	podczas	drugiej	wojny	światowej,	
gdy	Lwów	był	okupowany.	Zaraz	po	święceniach	w	cudowny	
sposób	uniknął	śmierci;	 jego	nazwisko	znalazło	się	na	 liście	
przygotowanej	przez	oprawców	i	miał	być	zgładzony.	Śmierć	
wielokrotnie	zaglądała	mu	w	oczy,	ale	Pan	Bóg	szczęśliwie	go	
przeprowadził.	W	czasie	reżimu	komunistycznego	był	najtward-
szym	biskupem.	Często	wzywany	na	rozmowy	nigdy	się	nie	
ugiął	i	nie	wystraszył	się	niczego.	Potem	ceniono	go	za	tę	jego	
niezłomną	postawę,	gdy	idzie	o	sprawy	Boże.	Wybudował	430	
nowych	kościołów	i	kaplic.	Jeden	z	tych	kościołów	dwadzieścia	
siedem	lat	temu	stanął	tam,	gdzie	się	urodziłem.	

Moi	drodzy,	przypominam	to,	aby	was	wszystkich	zachęcić	
do	tego	dzieła	i	zapewnić,	że	Pan	Bóg	wam	pobłogosławi,	bo	
to	jest	budowanie	domu	dla	Syna	Bożego,	który	stał	się	czło-
wiekiem	i	pozostał	w	Kościele.	Potrzebujemy	świątyń,	żeby	się	
z	Nim	spotykać,	żeby	sprawować	Eucharystię,	spowiadać	się,	
zawierać	śluby,	chrzcić	dzieci,	a	także	żegnać	zmarłych	na	drogę	
do	wieczności.	Budowa	świątyni	to	dobre	dzieło	i	trzeba	ocze-
kiwać	Bożego	błogosławieństwa	i	o	to	Boże	błogosławieństwo	
prosić.	Prosimy	więc	dzisiaj,	aby	Pan	Bóg	pobłogosławił	temu	
dziełu,	do	którego	dzisiaj	przystępujecie,	i	w	nas	wszystkich	
pomnożył	duchową	energię,	byśmy	mogli	na	chwałę	Bożą	to	
dzieło	urzeczywistnić.	Amen.
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Służyć Bogu i ludziom 
w stylu św. Jana Chrzciciela

Mieroszów, 24 czerwca 2012 r.
Msza św. z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia kapłaństwa 

ks. Krzysztofa Cebuli  
Kościół pw. św. Michała Archanioła

Wstęp

Dzisiejszy	piękny	dzień	24	czerwca	wybrał	wasz	Ksiądz	
Proboszcz,	nasz	Jubilat,	na	dzień	wyrażenia	Panu	Bogu	dzięk-
czynienia	 za	 dar	 kapłaństwa	 –	 najpierw	 za	 dar	 powołania	
kapłańskiego,	 następnie	 za	 dar	 święceń	kapłańskich	oraz	 za	
dwadzieścia	 pięć	 lat	wiernej	 i	 gorliwej	 posługi	 kapłańskiej.	
Przyłączamy	 się	 do	 tego	 dziękczynienia	 i	 cieszymy	 się,	 że	
Ksiądz	Jubilat	–	ksiądz	Krzysztof,	wasz	pasterz,	przewodni-
czy	dzisiejszej	 liturgii	dziękczynno-błagalnej	przed	 Jezusem	
Chrystusem,	 który	 jest	 najwyższym	 i	wiecznym	Kapłanem,	
naszym	Odkupicielem.	Chcemy	 zatrzymać	 się	 dzisiaj	 przed	
dwiema	postaciami	–	najpierw	przed	św.	Janem	Chrzcicielem,	
patronem	dnia	dzisiejszego,	a	potem	przed	waszym	pasterzem	
–	Księdzem	Jubilatem.	

1. Przymioty św. Jana Chrzciciela

Najpierw	spójrzmy	na	św.	Jana	Chrzciciela.	Zauważmy,	że	
czcimy	go	dwa	 razy	w	 roku:	24	czerwca	wspominamy	 jego	
narodzenie,	przyjście	na	świat	z	matki	Elżbiety,	a	29	sierpnia	
wspominamy	 jego	męczeńską	 śmierć.	Często	 słuchamy	 go	
w	okresie	Adwentu,	bo	on	przygotowuje	nas	do	przeżycia	świąt	
Bożego	Narodzenia.	Zauważmy,	 że	 spośród	 świętych	 tylko	
św.	Jan	Chrzciciel	–	oprócz	Matki	Bożej	–	został	wyróżniony	
świętem	narodzenia.	O	św.	Janie	Chrzcicielu,	swoim	poprzedni-
ku,	Pan	Jezus	powiedział:	„Między	narodzonymi	z	niewiast	nie	
powstał	większy	od	Jana	Chrzciciela”	(Mt	11,11).	Jan	Chrzciciel	
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znalazł	tak	wielką	pochwałę	w	ustach	Pana	Jezusa.	Poprzednik	
Pański	zasłużył	sobie	na	nią	tym,	że	był	człowiekiem	wielkiej	
ascezy	i	wielkiej	pokuty.	Odszedł	od	ludzi,	by	być	sam	na	sam	
z	Bogiem	na	pustyni,	zrezygnował	z	mieszkania,	z	wygodnego	
łóżka,	z	ciepłych	posiłków	i	odziany	w	skórę	wielbłąda	i	prze-
pasany	rzemykiem	pościł	na	pustyni	i	głosił	orędzie	pokutne.

Był	 także	 człowiekiem	wielkiej	 pokory.	 Pewnego	 razu	
powiedział	o	Chrystusie:	„Potrzeba,	by	On	wzrastał,	a	ja	się	
umniejszał”	(J	3,30).	Jak	dowiedzieliśmy	się	z	drugiego	czyta-
nia,	„pod	koniec	swojej	działalności	Jan	mówił:	«Ja	nie	jestem	
tym,	za	kogo	mnie	uważacie.	Po	mnie	przyjdzie	Ten,	któremu	
nie	jestem	godny	rozwiązać	sandałów	na	nogach”	(Dz	13,25).	
Wszelką	chwałę	kierował	więc	na	Chrystusa.	Nigdy	nie	chciał	
przesłaniać	sobą	Syna	Bożego	i	wszystko,	co	mówił	i	co	czynił,	
było	dla	Chrystusa.	„Potrzeba,	by	On	wzrastał,	a	ja	się	umniej-
szał”	(J	3,30).	Człowiek	wielkiej	pokory.

I	wreszcie	św.	Jan	Chrzciciel	zyskał	pochwałę	w	ustach	Je-
zusa	za	to,	że	był	bardzo	odważny.	Nie	godził	się	na	ustępstwa,	
lecz	mówił	prawdę.	Gdy	Herod	Antypas	wziął	sobie	za	żonę	
żonę	swego	brata	Filipa,	Jan	nie	udawał,	że	tego	nie	widzi,	ale	
powiedział:	„Nie	wolno	ci	mieć	żony	twego	brata”	(Mk	6,18).	
To	nie	spodobało	się	Herodiadzie,	która	była	tą	żoną.	Podczas	
uczty	 zorganizowanej	 z	 okazji	 urodzin	Heroda	 królowi	 tak	
spodobał	się	taniec	Salome,	córki	Herodiady,	że	obiecał	spełnić	
każdą	jej	prośbę.	Ponieważ	dziewczyna	poradziła	się	matki,	o	co	
prosić,	ta	podpowiedziała	jej,	by	zażądała	głowy	Jana	Chrzci-
ciela.	Herod	zasmucił	się,	bo	cenił	Jana,	ale	chciał	być	wierny	
złożonej	obietnicy	i	kazał	ściąć	Jana.	Jan	Chrzciciel	zginął	za	
prawdę,	za	to,	że	wypomniał	Herodowi	grzech.

O	wielkości	Jana	Chrzciciela	świadczą	zatem	trzy	cnoty:	
umiłowanie	ascezy,	pokuty,	postawa	pokory	i	postawa	odwagi.	
Te	przymioty	są	potrzebne	nam	wszystkim,	a	w	szczególno-
ści	pasterzom,	którzy	pełnią	misję	podobną	do	posłannictwa	
św.	 Jana,	 bo	mówią	 o	Chrystusie,	 służą	Chrystusowi,	 chcą,	
żeby	Chrystus	był	znany	i	kochany	przez	wszystkich,	którzy	
żyją	na	ziemi.
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2. Ze Świerzawy do katedry wrocławskiej

Dzisiaj	kierujemy	nasz	wzrok	na	waszego	Pasterza,	który	
dziękuje	z	nami	za	dar	powołania	kapłańskiego,	za	dar	święceń	
i	za	dwadzieścia	pięć	lat	kapłańskiej	posługi.

Moi	drodzy,	wracamy	do	jego	początków,	do	Świerzawy.	
Tam	4	 lipca	 1959	 r.	 przyszedł	 na	 świat	 jako	 piąte	 dziecko	
w	rodzinie,	która	później	jeszcze	się	powiększyła,	bo	rodzice	
mieli	dziesięcioro	dzieci:	siedmiu	synów	–	wśród	nich	księdza	
Krzysztofa	–	i	trzy	córki.	Wszyscy	zostali	dobrze	wychowani.	
Ksiądz	Krzysztof	z	wielkim	rozrzewnieniem	wspomina	dom	
rodzinny	i	wszystko,	czego	tam	się	nauczył.	A	nauczył	się	mo-
dlitwy,	uczciwości	i	pracowitości.	Te	cnoty	wyniesione	z	domu	
rodzinnego	zostały	zauważone	 już	w	seminarium.	Jako	 jego	
wychowawca	mogłem	dostrzec,	że	był	 rozmodlony	–	często	
można	było	 spotkać	go	w	kaplicy,	gdzie	 się	modlił.	Był	 też	
bardzo	pracowitym	studentem	–	uczył	 się,	pilnował	książki,	
mimo	że	studia	teologiczne	i	filozoficzne	nie	są	łatwe.	Zawsze	
był	też	uczciwy.	W	te	cenne	cnoty	wyposażyła	go	wielodzietna	
rodzina,	rodzinny	dom.	Dziś	takich	domów	nie	mamy,	a	szkoda.	

Przypomnijmy	przy	okazji,	że	od	dwudziestu	paru	lat	polski	
Naród	wymiera,	zmniejsza	się	liczba	mieszkańców	w	naszej	
Ojczyźnie,	nie	ma	zastępowalności	pokoleń.	Na	liście	ponad	
dwustu	 krajów	 świata	 pod	względem	dzietności	 zajmujemy	
jedno	z	ostatnich	miejsc.	Gdzie	się	podziały	wielodzietne	ro-
dziny?	Czy	wystarcza	tylko	tłumaczenie,	że	czasy	są	trudne,	że	
każde	dziecko	kosztuje	wiele	wysiłku	i	wyrzeczeń,	bo	trzeba	
zrezygnować	z	urlopu,	a	czasem	nawet	z	pracy?	Moi	drodzy,	
pamiętajmy,	że	zawsze	większa	liczba	dzieci	w	rodzinie	była	
znakiem	Bożego	błogosławieństwa.

Ten	 sam	proces	wymierania	 jest	 zauważalny	w	Europie	
Zachodniej.	Gdyby	dzisiaj,	jednego	dnia	na	przykład	z	Anglii,	
z	Francji	albo	z	Niemiec	wyjechali	wszyscy	imigranci	z	krajów	
arabskich,	z	Turcji,	z	Bliskiego	Wschodu	i	z	Afryki	Północnej,	
to	gospodarka	tych	państw	ległaby	w	gruzach.	Nie	miałby	kto	
pracować,	bo	nie	ma	dzieci.	Niemcy,	Holendrzy,	Francuzi	mają	
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zwykle	 po	 jednym	dziecku.	Może	być	 tak,	 że	 za	 jakiś	 czas	
w	krajach	zachodnich	przejmą	władzę	i	znajdą	się	w	parlamen-
tach	liczni	imigranci	i	ich	potomkowie,	i	zdominują	Niemców,	
Holendrów,	Francuzów.	To	taka	refleksja	związana	z	tym,	że	
patrzymy	na	kapłana,	który	pochodzi	z	rodziny,	w	której	było	
dziesięcioro	dzieci.	Już	powiedziałem,	że	z	tej	rodziny	wyniósł	
piękne	cnoty,	podobne	do	tych,	które	zdobiły	naszego	patrona	
–	św.	Jana	Chrzciciela.

Moi	drodzy,	z	domu	rodzinnego	mały	Krzysio	poszedł	do	
szkoły	podstawowej.	Już	od	pierwszej	klasy	był	ministrantem.	
Upodobał	sobie	modlitwę	i	służbę	przy	ołtarzu,	spotkał	kilku	
gorliwych	kapłanów.	To	była	z	pewnością	okazja,	by	Chrystus	
Pan	mógł	wzniecić	w	jego	sercu	pragnienie	zostania	kapłanem.	
Gdy	skończył	pedagogiczne	 studium	 techniczne	w	Oleśnicy	
i	w	1981	r.	zdał	maturę,	już	12	czerwca	zgłosił	się	do	semina-
rium.	Potem	w	lipcu	przyjechał	na	egzamin	i	jesienią	1981	r.	
rozpoczął	 studia	w	Metropolitalnym	Wyższym	Seminarium	
Duchownym	we	Wrocławiu.	Był	to	pamiętny	rok	majowego	
zamachu	 na	 Papieża,	 późniejszej	 śmierci	 ks.	 kard.	 Stefana	
Wyszyńskiego	 pod	 koniec	 tego	miesiąca	 i	 ogłoszenia	 stanu	
wojennego	13	grudnia.

Moi	drodzy,	gdy	wasz	Ksiądz	Proboszcz	był	w	seminarium	
w	latach	1981–1987,	przeżywał	jako	kleryk	wizytę	Ojca	Świę-
tego	w	1983	r.,	a	potem	pielgrzymkę	na	Jasną	Górę	przed	przy-
jęciem	sutanny.	Miałem	zaszczyt	prowadzić	ten	rok	w	pieszej	
pielgrzymce	na	Jasną	Górę.	Później,	w	grudniu	1983	r.,	zmarł	
ks.	bp	Wincenty	Urban,	a	wkrótce	zapanowała	radość	z	powodu	
święceń	biskupich	ks.	Józefa	Pazdura.	Wreszcie	ks.	abp	Henryk	
Gulbinowicz	został	ozdobiony	purpurą	kardynalską.

Ksiądz	Krzysztof	został	wyświęcony	we	Wrocławiu	23	maja	
1987	 r.,	 dwadzieścia	 pięć	 lat	 temu.	Uczestniczyłem	w	 tych	
święceniach	jako	wicerektor,	czytałem	nazwiska,	przedstawia-
łem	Księdzu	Kardynałowi	kandydatów	do	święceń;	było	ich	
czterdziestu	sześciu.

Moi	drodzy,	w	tym	roku	w	lutym	byliśmy	w	Ziemi	Świętej,	
by	w	miejscach,	które	uświęcił	swoją	obecnością,	swoją	nauką,	
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śmiercią	i	Zmartwychwstaniem	Jezus	Chrystus,	dziękować	za	
tych	kapłanów,	którzy	 zostali	wyświęceni	 przed	dwudziestu	
pięciu	laty.	Wasz	Ksiądz	Proboszcz	też	brał	udział	w	tej	piel-
grzymce.	Wkrótce	ukaże	się	ładna	wspomnieniowa	książka.	

3. Gorliwa i uczciwa służba kapłańska

Wróćmy	do	księdza	Krzysztofa,	który	przez	te	dwadzieścia	
pięć	lat	posługiwał	w	pięciu	parafiach.	W	trzech	pierwszych	był	
wikariuszem.	Przez	cztery	lata	po	święceniach	był	w	Miliczu.	
Pierwsza	placówka	jest	bardzo	ważna	dla	kapłana.	Proboszczem	
był	tam	ks.	Eugeniusz	Waresiak,	bardzo	świątobliwy	kapłan,	
który	 zmarł	w	 stosunkowo	młodym	wieku,	 gdy	 prowadził	
pieszą	 pielgrzymkę	na	 Jasną	Górę.	 Podczas	 pogrzebu	uwa-
gę	 zwracał	 przyozdobiony	kwiatami	 konfesjonał,	w	którym	
wcześniej	ksiądz	Waresiak	spowiadał	swoich	parafian.	Ludzie	
przybrali	ten	mebel,	żeby	podziękować	proboszczowi	za	to,	że	
tak	często	czekał	na	nich	w	konfesjonale.	To	wszystko	widział	
wasz	Proboszcz,	tam	uczył	się	bycia	kapłanem.	To,	co	wyniósł	
z	domu	rodzinnego,	co	w	seminarium	się	umocniło,	na	pierwszej	
placówce	nabrało	rumieńców.

Kolejnym	miejscem	posługi	księdza	Krzysztofa	była	parafia	
Zwiastowania	Najświętszej	Marii	Panny	w	Mirsku,	gdzie	spę-
dził	pięć	lat.	To,	że	co	roku	czy	co	dwa	lata	nie	zmieniano	mu	
miejsca	posługi,	świadczy	o	jego	gorliwości.	Proboszczowie	
chcieli	go	mieć	i	prosili	biskupów,	by	mógł	pozostać	dłużej.

Trzeci	wikariat,	w	pobliżu,	w	tym	samym	dekanacie,	był	
	bardzo	krótki,	 bo	 już	w	 jedenastym	 roku	kapłaństwa	ksiądz	
Krzysztof	został	proboszczem	w	Walimiu.	Służył	tam	siedem	
lat	i	dużo	zrobił.	Wymagająca	parafia,	sześć	świątyń,	ale	wła-
śnie	tam	pokazał	wielką	gorliwość	i	troskę	o	kościoły.	W	ko-
ściele	św.	Jadwigi	poświęcałem	organy,	które	wyremontował.	
U	was	jest	od	2005	r.,	czyli	od	siedmiu	lat,	i	tutaj	także	odnowił	
organy. 
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4. Za powołania dziękować i o nie prosić

Moi	 drodzy,	 chcemy	 dzisiaj	 podziękować	Chrystusowi,	
ukrzyżowanemu	i	zmartwychwstałemu,	za	waszego	Probosz-
cza.	Jesteśmy	wdzięczni	za	to,	że	go	wybrał	i	chciał	go	mieć	
swoim	kapłanem.	Przed	dwudziestu	pięciu	laty	wszczepił	go	
w	swoje	odwieczne	kapłaństwo	i	prowadzi	go	drogą	Ewangelii,	
modlitwy,	pokuty	i	pokory,	a	także	odwagi.	Ksiądz	Krzysztof	
jest	bowiem	odważny,	nie	godzi	się	na	kompromisy	w	sprawach	
Bożych,	ale	wsłuchuje	się	w	Ewangelię,	staje	przed	Chrystu-
sem	i	pyta:	Panie	Jezu,	czy	tak	to	ma	być,	czy	tak	tego	sobie	
życzysz?	Widać	to,	gdy	patrzymy	na	jego	działalność.	Jest	za	
co	Panu	Bogu	dziękować.

Moi	drodzy,	niech	naszych	kontaktów	z	kapłanami	nie	osła-
biają	te	różne	opinie,	które	wokół	nas	krążą.	Dzisiejsze	media	
są	nieprzychylne	dla	kapłanów,	panuje	w	nich	cicha	umowa,	
by	o	księżach	i	biskupach	nie	mówić	nic	dobrego.	Jeśli	mówić,	
to	tylko	o	tym,	co	złe.	A	czasem	pośród	tak	wielkiej	liczby	ka-
płanów	złe	rzeczy	się	zdarzają.	Jeśli	wśród	Dwunastu	znalazł	
się	Judasz,	to	i	dzisiaj	wśród	wielu	tysięcy	księży	znajdzie	się	
jakiś	kapłan,	który	gdzieś	zawiedzie,	który	nie	dopisze.	Media	
tylko	czekają	na	takie	przypadki,	żeby	je	nagłośnić,	uogólnić	
i	powtarzać,	że	tacy	są	wszyscy	księża.	Bądźmy	więc	mądrzy.	
Niech	ta	dzisiejsza	uroczystość	przybliży	nas	do	siebie	i	napełni	
troską	o	nowe	powołania.	Wspomniałem	o	niskiej	dzietności	
rodzin.	Czasem	tata	i	mama	mają	jednego	syna	i	nie	chcą	po-
zwolić	mu	na	pójście	do	seminarium,	bo	im	szkoda,	bo	chcą	
mieć	wnuki.	Drodzy,	chcemy	modlić	się	o	to,	żeby	nigdy	nie	
brakowało	nam	dobrych	kapłanów,	takich	jak	ksiądz	Krzysztof.	

Dzisiejszy	jubileusz	to	nie	jest	tylko	powrót	do	przeszłości.	
Owszem,	 przypomnieliśmy	 to,	 co	 było,	 ale	 też	wybiegamy	
w	przyszłość	 i	mamy	świadomość,	że	 to	 jeszcze	nie	połowa	
posługi	kapłańskiej.	Trzy	dni	temu	ks.	abp	Ignacy	Tokarczuk	
obchodził	siedemdziesięciolecie	kapłaństwa.	Ksiądz	Krzysztof	
jest	 kapłanem	dwadzieścia	pięć	 lat,	 ja	 czterdzieści	 trzy	 lata,	
a	arcybiskup	Tokarczuk	ma	siedemdziesiąt	lat	kapłaństwa.	Jest	
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najstarszym	biskupem	w	polskim	Episkopacie;	ma	dziewięć-
dziesiąt	cztery	lata.	To	odważny	kapłan,	wybudował	430	ko-
ściołów	i	kaplic	w	diecezji	przemyskiej.	W	Rzeszowie,	gdzie	
były	tylko	dwie	parafie,	dzisiaj	jest	ich	trzydzieści.	To	wielkie	
dzieło	tego	pasterza.

Dziękujmy	za	każdego	kapłana,	a	dzisiaj	szczególnie	za	wa-
szego	Proboszcza,	i	wypraszajmy	dla	nich	te	cnoty,	które	zdobiły	
św.	 Jana	Chrzciciela:	 cnotę	 ascezy,	modlitwy,	 pokuty,	 cnotę	
pokory,	a	także	cnotę	odwagi.	Niech	Chrystus	Pan,	Najwyższy	
Kapłan,	przyjmie	nasze	dziękczynienie	i	naszą	modlitwę,	żeby	
ksiądz	Krzysztof	 pełnił	 posługę	kapłańską	w	 stylu	 św.	 Jana	
Chrzciciela	i	tych	wielkich	pasterzy,	którym	nieustannie	w	swo-
im	życiu	się	przyglądał,	takich	jak	bł.	Jan	Paweł	II.

Księże	Krzysztofie,	dziękujemy	z	Tobą	Panu	Bogu	za	Twoje	
kapłaństwo	i	jako	Twoi	przyjaciele	prosimy	dla	Ciebie	o	obfitość	
darów	Ducha	Świętego,	abyś	mógł	pełnić	posługę	kapłańską	po	
najdłuższe	lata,	wspierany	przez	dzisiejszego	patrona	św.	Jana	
Chrzciciela,	a	także	Twojego	osobistego	patrona	–	św.	Krzysz-
tofa.	Amen.

Patrzenie na drugich i na siebie 
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” 

(Mt 7,1)
Świdnica, 25 czerwca 2012 r.

Msza św. dla księży dziekanów w czasie przedwakacyjnego Dnia Skupienia 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Obserwując	 życie	 społeczne,	 patrząc	 na	 różne	 życiowe	
powołania	i	zawody,	można	się	zastanowić,	 jakich	ludzi	jest	
najwięcej	na	świecie,	jaki	zawód	skupia	najwięcej	osób.	Kró-
lewski	błazen	–	Stańczyk	–	wykazał	w	dowcipny	sposób,	że	
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najwięcej	w	świecie	jest	lekarzy,	bowiem	gdy	nawiedzi	nas	cho-
roba,	zwłaszcza	niegroźna	i	powszechna,	jak	np.	przeziębienie	
czy	ból	głowy,	to	niemal	każdy	rozmówca	udzieli	nam	jakiejś	
praktycznej	rady,	zabawi	się	w	lekarza.	Bez	ryzyka	popełnie-
nia	błędu	można	stwierdzić,	że	o	wiele	więcej	na	świecie	jest	
sędziów	i	prokuratorów,	gdyż	w	codziennych	rozmowach	jest	
wiele	ocen,	oskarżeń,	potępień,	wyroków.	Przełożony	oskarża	
podwładnego,	podwładny	przełożonego,	sąsiad	sąsiada,	kolega	
kolegę	itd.	Niestety,	w	tych	wzajemnych	ludzkich	osądach	naj-
częściej	zakłada	się	winę	osądzanego	i	nie	daje	się	mu	żadnej	
szansy	obrony,	gdyż	sądzi	się	go	zaocznie.

1. Ostrożnie z sądzeniem

Chrystus	przestrzega	nas	dzisiaj:	„Nie	sądźcie,	abyście	nie	
byli	sądzeni.	Bo	takim	sądem,	jakim	sądzicie,	i	was	osądzą”	
(Mt	7,1-2).	Dlaczego	trzeba	być	ostrożnym	w	wydawaniu	są-
dów?	Na	pewno	z	kilku	powodów.

Po	 pierwsze	 –	 nasze	 sądy	 dotyczące	 drugich	mogą	 być	
niesłuszne,	gdyż	każdy	człowiek	jest	wielką	tajemnicą	i	nasze	
oceny,	posądzenia,	podejrzenia	mogą	być	nietrafne	i	przez	to	
krzywdzące.	Tylko	Pan	Bóg	zna	pełną	prawdę	o	człowieku.	
Historia	pokazała,	jak	fałszywe	i	niesłuszne	były	niektóre	po-
sądzenia	i	oskarżenia.

Po	 drugie	 –	 człowiek	 sądzący	 bliźniego	wcale	 nie	musi	
szukać	sprawiedliwości,	ale	może	usiłować	w	cieniu	cudzych	
błędów	ukryć,	przemycić	własne	błędy.	Często	bywa	tak,	że	
osądzający	kogoś	chce	sam	siebie	rozgrzeszyć,	w	myśl	fałszy-
wej	zasady:	wolno	drugim	–	to	wolno	i	mnie.	Taki	człowiek	
czyha	na	cudze	potknięcia,	aby	–	sądząc	je	i	potępiając	–	sam	
uchodził	za	sprawiedliwego.

Po	trzecie	–	osądzanie	kogoś,	zwłaszcza	osądzanie	wyraźnie	
negatywne,	nawet	gdyby	było	prawdziwe,	nie	przyczynia	się	do	
pomnożenia	chwały	Bożej	i	nie	jest	pożyteczne	dla	bliźniego.	
Takie	osądzanie	zazwyczaj	nie	ma	nic	wspólnego	z	miłością	
bliźniego.
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Przy	okazji	refleksji	nad	osądzaniem	trzeba	zauważyć	jesz-
cze	inną	prawidłowość	czy	też	tendencję,	która	jest	zakodowana	
w	większej	lub	mniejszej	mierze	w	każdym	człowieku.	Chodzi	
o	to,	że	inną	miarę	przykładamy	do	oceny	bliźnich,	a	inną	do	
oceny	siebie.

2. Inna miara w ocenie samego siebie, a inna 
w ocenie bliźniego

„Czemu	to	widzisz	drzazgę	w	oku	swego	brata,	a	belki	we	
własnym	oku	nie	dostrzegasz”?	 (Mt	7,3;	Łk	6,41).	Chrystus	
wskazuje	 tu	na	wrodzoną	 skłonność	do	postrzegania	 innych	
w	gorszym	 świetle	 aniżeli	 samego	 siebie.	Mamy	 tendencję	
do	dostrzegania	i	wyolbrzymiania	braków	i	błędów	u	innych	
i	niezauważania	braków,	błędów	i	grzechów	u	samego	siebie.	
Chrystus	daje	nam	wskazówkę:	„Obłudniku,	wyrzuć	najpierw	
belkę	 ze	 swego	 oka”	 (Mt	 7,5;	Łk	 6,42).	Wszelkie	 reformy	
należy	zaczynać	od	siebie,	a	nie	od	innych.	Mamy	skłonność,	
by	zaczynać	reformę	świata	od	reformowania	innych,	a	siebie	
zostawiamy	w	spokoju.	Tymczasem	powinno	być	odwrotnie.	To	
ja	najpierw	mam	się	zmienić,	a	dopiero	potem	mogę	domagać	
się	zmiany	u	bliźniego.

Omówione	tendencje	są	zauważalne	w	życiu	społecznym,	
przede	wszystkim	w	małżeństwie,	w	 rodzinie,	w	klasztorze	
–	wszędzie	tam,	gdzie	ludzie	żyją	w	jakichś	grupach,	społecz-
nościach.	Gdy	Matkę	Teresę	z	Kalkuty	dziennikarz	zapytał,	co	
trzeba	zmienić	w	dzisiejszym	świecie,	by	był	on	inny,	lepszy,	
odpowiedziała:	„Ciebie	i	mnie”.	Tylko	człowiek,	który	najpierw	
zmienia	samego	siebie	i	stara	się	kierować	samym	sobą,	nad	
sobą	panować,	ma	prawo	domagać	się	zmiany	u	drugich,	i	tyl-
ko	taki	nadaje	się	do	kierowania	innymi.	Owocne	kierowanie	
drugimi	zakłada	zdolność	do	kierowania	samym	sobą.	Jest	to	
ważna	maksyma,	zwłaszcza	dla	nas,	kapłanów,	którzy	jesteśmy	
powołani	do	kierowania	drugimi	w	wymiarze	życia	duchowego,	
religijnego i moralnego.
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3. Warto słuchać Pana Boga

Na	koniec	chcemy	jeszcze	odnieść	się	do	ważnego	przesła-
nia	czytania	pierwszego,	w	którym	opisany	jest	najazd	króla	
asyryjskiego	na	Samarię.	Oblężenie	trwało	trzy	lata.	Po	trzech	
latach	król	asyryjski	Ozeasz	zdobył	Samarię	i	zabrał	Izraelitów	
do	niewoli	do	Asyrii.	Autor	biblijny	wyjaśnia,	z	jakiego	powodu	
to	się	dokonało.	Stało	się	tak,	bo	Izraelici	zgrzeszyli	przeciwko	
Panu	Bogu	swemu,	który	ich	wyprowadził	z	Egiptu.

Zawsze	tak	bywało	w	historii,	że	gdy	ludzie	gardzili	Bożym	
prawem,	gdy	lekceważyli	słowo	Boże,	wówczas	przychodziło	
nieszczęście.	Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	często	nam	o	tym	
przypomina.

Prośmy	Chrystusa,	by	udzielił	nam	w	tej	Eucharystii	mocy	
Ducha	Świętego,	 dzięki	 której	 przesłanie	 dzisiejszej	 liturgii	
będziemy	mogli	wprowadzać	w	czyn.	Amen.

Nosimy skarb w glinianych naczyniach
Lutomia Górna, 25 czerwca 2012 r.

Msza św. z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia kapłaństwa 
ks. kanonika Bogdana Deronia 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

1. Droga Jubilata ku kapłaństwu i parafii w Lutomi

Ponieważ	świętujemy	dzisiaj	jubileusz	czterdziestopięciole-
cia	kapłaństwa,	chciałbym	kontynuować	ten	wątek	biograficzny,	
który	 rozpoczął	Ksiądz	Proboszcz,	 a	 potem	nawiążemy	do	
przesłania	Bożego	słowa.

Słyszeliśmy,	jak	trudne	były	początki	życia	naszego	drogiego	
Księdza	 Jubilata	–	księdza	kanonika	Bogdana.	Przyszedł	 na	
świat,	gdy	szalała	druga	wojna	światowa.	Wszystkim	doskwie-
rała	wielka	bieda.	Rodzice	przenieśli	się	na	ziemie	odzyskane	
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i	zamieszkali	w	Jasieniu.	W	latach	1950–1957	mały	Bogdan	
uczęszczał	 do	 szkoły	 podstawowej,	 a	 następnie	w	 latach	
1957–1961	do	gimnazjum	i	liceum	w	Lubsku.	W	1961	r.	zdał	
maturę	i	zgłosił	się	do	Wyższego	Seminarium	Duchownego	we	
Wrocławiu,	gdzie	studiował	przez	sześć	lat.	Gdy	był	na	pierw-
szym	roku,	11	lutego	1962	r.	rektor	seminarium	ks.	dr	Paweł	
Latusek	 został	wykonsekrowany	na	 biskupa.	Była	 to	 druga	
sakra	biskupia	w	powojennym	Wrocławiu.	Dwa	lata	wcześniej	
święcenia	biskupie	otrzymał	ks.	bp	Wincenty	Urban.	Ks.	Paweł	
Latusek	przez	dwanaście	lat	kierował	wrocławskim	seminarium.	
Był	bardzo	gorliwym	rektorem,	który	zabiegał	i	troszczył	się	
o	powołania	kapłańskie	i	był	całkowicie	oddany	klerykom.	

Chciałbym	przypomnieć,	że	gdy	w	1962	r.	wstąpiłem	do	
seminarium,	zastałem	kleryka	Bogdana	jako	kolegę	z	drugiego	
roku.	W	tym	czasie	wrocławskie	seminarium	spotkało	bardzo	
przykre	doświadczenie:	jesienią	1962	r.	ponad	pięćdziesięciu	
kleryków	musiało	zostawić	sutanny,	opuścić	seminarium	i	przy-
brać	mundur	żołnierza	Ludowego	Wojska	Polskiego	na	całe	
dwa	lata.	Mnie	to	szczęście	spotkało	rok	później.	W	1963	r.,	
gdy	była	druga	branka	kleryków	do	wojska,	wzięto	też	mnie,	ale	
już	w	mniej	licznym	niż	rok	wcześniej	gronie	ośmiu–dziesięciu	
kleryków.	To	był	czas,	kiedy	nasilała	się	walka	z	Kościołem.	
Te	powołania	kleryków	były	wymierzone	przeciw	ks.	abp.	Bo-
lesławowi	Kominkowi,	który	potem,	w	listopadzie	1965	r.,	był	
współautorem	słynnego	listu	biskupów	polskich	do	biskupów	
niemieckich.	Wszystko	to	działo	się,	kiedy	Ksiądz	Jubilat	był	
w	seminarium.	Z	innych	ważnych	wydarzeń	warto	wspomnieć	
o	odbywającym	się	w	latach	1962–1965	w	Rzymie	II	Soborze	
Watykańskim.	Jako	klerycy	wysłuchiwaliśmy	sprawozdań	z	So-
boru	i	po	łacinie	pisaliśmy	listy	do	ojców	soborowych.	Wśród	
tych	ojców	był	abp	Karol	Wojtyła	z	Krakowa	i	abp	Bolesław	
Kominek	z	Wrocławia.	To	było	piękne	doświadczenie	w	latach	
seminaryjnych	księdza	Bogdana.

Moi	drodzy,	potem	przyszedł	rok	milenijny	1966.	W	grudniu	
tego	roku	dzisiejszy	Ksiądz	Jubilat	otrzymał	święcenia	diako-
natu.	W	naszej	Ojczyźnie	odbyła	się	wielka	seria	uroczystości.	
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Centralna	uroczystość	miała	miejsce	na	Jasnej	Górze	2	i	3	maja	
1966	 r.	Całe	wrocławskie	 seminarium	było	 tam	wieczorem	
2	maja.	Mszę	Świętą	 sprawował	 arcybiskup	Kominek	 i	 pa-
miętam,	że	swoje	kazanie	zakończył	słowami:	„Jeszcze	Polska	
nie	zginęła	 i	nie	zginie”.	A	nazajutrz,	3	maja,	kazanie	głosił	
Prymas	–	ks.	kard.	Stefan	Wyszyński,	wtedy	będący	legatem	
papieża	Pawła	VI,	którego	nie	wpuszczono	do	Polski,	chociaż	
bardzo	chciał	przybyć.

Drodzy,	 tak	wyglądał	 czas	 formacji	 seminaryjnej	wa-
szego	Księdza	Proboszcza.	Formacja	 ta	 trwała	 długie	 sześć	
lat	 i	 24	 czerwca	 1967	 r.	 odbyły	 się	 święcenia	 kapłańskie.	
Uczestniczyłem	w	nich	 jako	 absolwent	 czwartego	 roku.	Po	
święceniach	młody	 prezbiter	Bogdan	 został	wysłany	wraz	
z	kolegami	na	żniwo	Pańskie.	 Jego	pierwszą	placówką	była	
parafia	Świętych	Piotra	 i	 Pawła	w	Kamiennej	Górze,	 gdzie	
posługiwał	 przez	 trzy	 lata.	Z	Kamiennej	Góry	przeszedł	 do	
Wałbrzycha	do	parafii	Świętych	Aniołów	Stróżów	i	tam	także	
trzy	lata	był	wikariuszem.	Był	tam	słynny,	bardzo	wysoki	pra-
łat,	ks.	dr	Adolf	Iwańczuk.	Pod	jego	okiem	dzisiejszy	Jubilat	
zdobywał	kapłańskie	szlify.	Potem	przyszedł	roczny	wikariat	
w	Nowej	Rudzie	w	parafii	św.	Barbary.	Czwarty	wikariat	 to	
była	Bystrzyca	Kłodzka.	Najdłuższy,	bo	trwał	sześć	lat	–	od	
1974	do	1980	r.	Ksiądz	Jubilat	przeszedł	więc	przez	cztery	wi-
kariaty,	a	potem	powierzono	mu	samodzielną	placówkę.	Była	
to	parafia	Wierzchosławice	w	dekanacie	Jawor.	Tam	posługiwał	
tylko	przez	dwa	lata	(1981–1983).	W	1983	r.	przybył	tutaj,	do	
Lutomi.	Jeśli	potrafimy	dobrze	liczyć,	to	za	rok	ksiądz	Bogdan	
będzie	świętował	trzydziestolecie	duszpasterzowania	w	waszej	
parafii.	To	piękny	szmat	czasu.

2. Wdzięczność za łaskę wybrania

Moi	drodzy,	dzisiaj	z	księdzem	Bogdanem	chcemy	podzię-
kować	za	tę	służbę	kapłańską.	Do	jego	dziękczynienia,	które	
składa	Bogu,	 przewodnicząc	 tej	Eucharystii,	 dołączamy	 się	
i	my.	Dziękujemy	za	to,	że	Pan	Bóg	utrzymał	go	przy	życiu	
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w	czasie	 spadania	bomb,	w	czasie	bombardowań	 i	wielkich	
walk	wojennych,	a	potem	obdarzył	go	łaską	powołania	kapłań-
skiego.	Powołanie	jest	bowiem	łaską,	wyborem	Pana	Jezusa.	
Przypomnijmy	sobie	słowa	naszego	Mistrza:	„Nie	wyście	Mnie	
wybrali,	ale	Ja	was	wybrałem	i	przeznaczyłem	was	na	to,	aby-
ście	szli	i	owoc	przynosili,	i	by	owoc	Wasz	trwał”	(J	15,16).	
Powołanie	jest	zatem	łaską	i	darem	dla	Kościoła.	Dzisiejszy	
Jubilat	został	wybrany	spośród	chłopców,	żeby	był	darem	dla	
ludzi	i	darem	dla	Kościoła.	Dar	ten	został	nam	dany	czterdzie-
ści	pięć	lat	temu.	Wczoraj	minęła	dokładnie	czterdziesta	piąta	
rocznica	święceń	kapłańskich	księdza	Bogdana.

Dziękując	 za	 powołanie	Księdza	 Jubilata,	 chcemy	 też	
podziękować	za	czterdzieści	pięć	lat	jego	kapłańskiej	służby.	
Nie	była	ona	łatwa,	bo	odbywała	się	także	w	okresie	komuni-
stycznym,	kiedy	trwała	walka	z	Kościołem.	Dzisiaj	też	bywa	
różnie	–	Kościół	ma	 swoich	przyjaciół,	 ale	ma	 też	wrogów.	
Walka	z	Kościołem	toczy	się	nadal,	a	czasami	nawet	się	nasila.	
W	mediach	widać	wielką	nieżyczliwość	dla	kapłanów.	Bardzo	
chętnie	mówi	się	o	księżach,	ale	tylko	to,	co	złe.	Owszem,	cza-
sem	zdarzy	się	coś	złego,	bo	nie	jesteśmy	aniołami;	jesteśmy	
tylko	ludźmi	i	też	mamy	swoje	słabości.	Zauważcie	jednak,	że	
to,	co	słabe,	to,	co	ludzkie,	jest	nagłaśniane,	a	o	tym,	ile	dobra	
Kościół	czyni	w	dziedzinie	wychowania,	kształcenia	czy	też	
w	 dziedzinie	 pomocy	 biednym,	 pisze	 i	mówi	 się	 niewiele.	
W	naszej	diecezji	codziennie	wydajemy	dwa	tysiące	obiadów	
w	pięciu	miejscach.	Rzadko	się	o	 tym	pisze.	To,	co	Kościół	
czyni	dobrego,	chowa	się	gdzieś	do	szuflady,	a	jeśli	zdarzy	się	
gdzieś	jakieś	wykroczenie,	ujawni	jakaś	słabość	kapłana,	me-
dia	natychmiast	to	nagłaśniają.

3. Zachować ostrożność w sądzeniu

Dzisiaj	usłyszeliśmy	w	Ewangelii	ważną	przestrogę.	Pan	
Jezus	powiedział:	„Nie	sądźcie,	abyście	nie	byli	sądzeni.	Bo	
takim	sądem,	jakim	sądzicie,	 i	was	osądzą”	(Mt	7,1-2).	Moi	
drodzy,	trzeba	zrobić	sobie	rachunek	sumienia	i	zastanowić	się,	
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jakie	sądy	wydajemy	o	kapłanach,	o	Kościele.	W	naszym	spo-
łeczeństwie	toczy	się	dyskusja	na	temat	Kościoła.	Trzeba	sobie	
przypomnieć,	jak	mówimy	o	Kościele	na	różnych	spotkaniach	
rodzinnych,	sąsiedzkich,	weselach,	chrzcinach,	uroczystościach	
urodzinowych	czy	imieninowych.	Czy	postępujemy	za	przy-
kładem	tych	liberałów,	którzy	każdą	okazję	wykorzystują,	żeby	
Kościołowi	dokuczyć,	 czy	 też	 jesteśmy	ostrożni	w	sądzeniu	
i	nagłaśniamy	sprawy	dobre,	a	 tych	złych	nie	chowamy	pod	
dywan,	ale	i	niepotrzebnie	nie	rozgłaszamy,	bo	z	tego	nie	ma	
ani	chwały	Bożej,	ani	ludzkiego	pożytku.	Dlatego	lepiej	zamil-
czeć,	lepiej	zamienić	jakąś	obmowę,	jakąś	ocenę,	na	modlitwę.	
Jeśli	słyszałeś	o	kapłanie	coś	złego,	nie	przekazuj	tego	dalej,	
ale	idź	z	tym	do	Pana	Jezusa,	do	Pierwszego	Kapłana	–	Tego,	
który	nie	miał	żadnego	grzechu,	który	za	wszystkich	wycierpiał	
rany,	także	za	kapłanów	i	za	papieży,	za	wszystkich.	Odkupił	
też	swoją	Matkę,	bo	Maryja	swoją	świętość	otrzymała	właśnie	
dzięki	Chrystusowi;	to	była	łaska,	którą	wysłużył	Jej	Jezus,	Jej	
Syn.	Z	nami	jest	trochę	inaczej,	bo	nam	nie	zawsze	udaje	się	być	
posłusznymi	–	nam,	kapłanom,	także	–	i	potrzebujemy	Bożego	
Miłosierdzia.	Dlatego,	moi	drodzy,	trzeba	zamienić	dyskusję	
i	ocenianie	księży	na	modlitwę.	Zawsze	jest	lepiej,	jeśli	takie	
sprawy	polecamy	Bogu.

Pan	 Jezus	mówi	 nam	dzisiaj	 także:	 „Czemu	 to	widzisz	
drzazgę	w	oku	swego	brata,	a	belki	we	własnym	oku	nie	do-
strzegasz?	Albo	jak	możesz	mówić	swemu	bratu:	Pozwól,	że	
usunę	drzazgę	z	twego	oka,	gdy	belka	[tkwi]	w	twoim	oku?	
Obłudniku,	wyrzuć	 najpierw	 belkę	 ze	 swego	 oka,	 a	wtedy	
przejrzysz,	ażeby	usunąć	drzazgę	z	oka	twego	brata”	(Mt	7,3-5).	
Moi	drodzy,	to	jest	bardzo	ważne	wskazanie,	byśmy	właściwie	
oceniali	drugich.	Jest	w	nas	taka	skłonność	–	to	jest	z	pewnością	
konsekwencja	grzechu	pierworodnego	–	że	wymagamy	więcej	
od	drugich,	że	widzimy	zło	w	oku	drugiego	człowieka,	naszego	
bliźniego,	a	czegoś	większego,	belki,	nie	potrafimy	dostrzec	we	
własnym	oku.	Czasem,	oceniając	i	potępiając	drugich,	chcemy	
się	rozgrzeszyć	z	naszych	słabości.	Moi	drodzy,	bądźmy	zawsze	
ostrożni,	bo	tylko	Pan	Bóg	zna	dokładnie	każdego	człowieka.	
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Każdy	człowiek	jest	wielką	tajemnicą	i	nasze	oceny,	nasze	opi-
nie,	nasze	sądy	mogą	być	nietrafne,	krzywdzące.	Dlatego	Pan	
Jezus	ostrzegał:	„Nie	sądźcie,	abyście	nie	byli	sądzeni”	(Mt	7,1).

A	jeśli	kiedyś	zdarzy	się,	że	będziemy	musieli	wyrazić	jakiś	
sąd,	to	ważne	jest,	byśmy	potrafili	rozróżnić	w	kapłanie	dwa	
elementy,	o	których	św.	Paweł	napisał	w	Drugim	Liście	do	Ko-
ryntian:	skarb	i	naczynie.	Jest	tam	powiedziane,	że	ten	wielki	
skarb	nosimy	w	naczyniach	glinianych.	Kapłan	nosi	w	naczyniu	
glinianym	skarb	kapłaństwa	–	władzę	odpuszczania	grzechów	
i	konsekracji	eucharystycznej	–	i	trzeba	odróżniać	ten	skarb	od	
naczynia.	Wartość	skarbu	nie	zależy	bowiem	od	naczynia,	ale	od	
niego	samego.	Wartość	skarbu	tkwi	w	nim	samym.	Moi	drodzy,	
w	kapłanie	przychodzi	do	nas	Bóg,	Boża	moc,	Boża	siła.	Ten	
skarb	przychodzi	czasem	w	kapłanie	słabym,	grzesznym,	na	
przykład	w	alkoholiku,	bo	i	takich	mamy	księży.	Jest	ich	niewie-
lu,	ale	też	są	i	ludzie	o	tym	wiedzą.	To	są	te	naczynia	gliniane,	
przez	 które	 otrzymujemy	 skarby.	Patrzmy	 zawsze	 na	 skarb.	
Oczywiście,	chcemy,	żeby	to	naczynie	było	jak	najpiękniejsze,	
dlatego	zależy	nam,	żeby	kapłani	byli	święci,	mądrzy.	Miejmy	
jednak	zrozumienie	i	nie	gorszmy	się,	widząc	coś,	co	nam	się	
nie	podoba.	Bądźcie	miłosierni,	przebaczajcie,	bo	i	wam	będzie	
przebaczone.	Moi	drodzy,	bądźmy	zatem	ostrożni	w	ocenach.

Wracając	do	wątku	naczynia	i	skarbu,	chcę	zauważyć,	że	
czasem	ludzie	gniewają	się	na	to	słabe	naczynie	i	razem	z	nim	
odrzucają	też	skarb:	przestają	chodzić	do	kościoła,	bo	gdzieś	
tam	ksiądz	za	dużo	wziął	za	pogrzeb	czy	za	ślub	albo	powiedział	
jakieś	zdanie,	które	nam	się	nie	spodobało.	Powstaje	zadra,	którą	
niektórzy	niepotrzebnie	niosą	przez	całe	życie,	bo	nie	potrafili	
odróżnić	skarbu	Bożego,	który	przechodzi	przez	kapłanów,	od	
słabego	naczynia.	Będziemy	się	modlić	o	uleczenie	tych	ran	
i	umiejętność	odróżniania	skarbu	od	naczynia.

Zakończenie

Moi	drodzy,	kończąc,	zachęcam	do	modlitwy	dziękczynnej	
za	waszego	Proboszcza,	który	służy	wam	tutaj	od	trzydziestu	
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lat.	Były	różne	chwile,	czasem	byli	tacy,	którzy	mu	dokuczali,	
ale	też	ma	tu	dużo	przyjaciół.	Jeden	z	kapłanów	powiedział	mi	
kiedyś:	„Proszę	księdza,	w	parafii	jest	tak,	że	dziesięć	procent	
jest	za	mną,	dziesięć	jest	przeciwko	mnie	i	wojuje	ze	mną,	a	po-
zostałe	osiemdziesiąt	procent	to	ci	obojętni,	którym	nie	zależy	
na	niczym”.	Może	to	uproszczenie,	ale	pewnie	zawiera	jakieś	
ziarno	prawdy.	Czasem	najbardziej	krzyczą	i	wojują	z	księżmi	
ci,	którzy	do	kościoła	nie	chodzą,	albo	rzadko	chodzą,	i	oni	mają	
największe	pretensje.	Ci,	którzy	rzeczywiście	praktykują	i	Pana	
Boga	kochają,	mają	też	zrozumienie	dla	księży	i	wspomagają	
ich	w	modlitwie	 i	finansowo.	Módlmy	się,	żeby	w	Kościele	
polskim,	 także	w	waszej	 parafii	 i	w	naszej	 diecezji,	 relacje	
między	osobami	duchownymi	i	świeckimi,	między	kapłanami,	
biskupami	i	wiernymi	były	poprawne,	ewangeliczne.	Niech	Bóg	
wszystkim	nam	błogosławi.	Amen.

Szukać szczęścia, wchodząc 
przez ciasną bramę

Konary, 26 czerwca 2012 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Przesłanie sentencji starego Krakowa

Droga	młodzieży,	 przed	 nami	wakacje,	może	 będziecie	
poza	swoją	miejscowością	rodzinną,	może	ktoś	z	was	trafi	do	
Krakowa.	Zwykle	w	czasie	wakacji	nie	tylko	odpoczywamy,	
ale	także	zwiedzamy	różne	zabytki,	różne	miasta.	Najwięcej	
zabytków	w	Polsce	z	pewnością	znajdziemy	w	Krakowie,	po-
nieważ	to	miasto	było	stolicą	Polski	i	nie	zostało	zniszczone	
w	czasie	ostatniej	wojny	światowej.
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Chciałbym	zwrócić	uwagę	na	takie	trzy	napisy,	które	znaj-
dziemy	w	Krakowie,	a	które	wiążą	się	z	dzisiejszą	Ewangelią	
i	także	z	sakramentem	bierzmowania.	Otóż	u	stóp	Wawelu,	przy	
ulicy	Kanoniczej	25,	jest	taka	kamieniczka,	w	której	niegdyś	
mieszkał	Jan	Długosz.	Nad	drzwiami	umieszczono	tam	łaciński	
napis:	„Nil	est	 in	homine	bona	mente	melius”,	co	po	polsku	
oznacza:	„Nic	nie	ma	lepszego	w	człowieku	nad	dobrą	myśl”.	
To	ważne,	byśmy	dobrze	myśleli	i	mieli	w	głowie	poukładane,	
bo	z	dobrej	myśli	rodzą	się	dobre	słowa,	a	więc	dobre	–	życzliwe	
i	prawdziwe	–	mówienie,	a	także	dobre	czyny,	uczynki	miłości.

Duch	Święty,	 którego	 dzisiaj	 otrzymacie,	 pomoże	wam	
kształtować	wasze	myślenie	w	prawdzie	i	w	miłości	i	sprawi,	
że	 będzie	 ono	 lepsze,	 że	 będziecie	wiedzieli,	 po	 co	 żyjecie,	
będziecie	rozumieć	sens	wydarzeń,	które	się	dzieją	na	naszych	
oczach,	 będziecie	 bardziej	 przekonani	 do	Bożego	 słowa,	 do	
tego,	co	mówi	Pan	Bóg,	przekonani	do	 tego,	że	warto	 temu	
Bożemu	 słowu	 zaufać,	 że	warto	 słuchać	Pana	Boga,	warto	
być	przyjacielem	Pana	 Jezusa,	warto	 uznawać	Go	 za	 kogoś	
najważniejszego	w	naszym	życiu.	To	jest	dobre	myślenie.	„Nil	
est	in	homine	bona	mente	melius”,	czyli:	„Nic	nie	ma	lepszego	
w	 człowieku	nad	dobrą	myśl”.	Nasi	 poprzednicy	w	wierze,	
wielcy	Polacy	 zostawili	 taki	 napis	 i	 do	 dzisiaj	 krakowianie	
i	turyści	czytają	go	i	mogą	inspirować	się	jego	przesłaniem.

Gdy	8	czerwca	byłem	w	Krakowie	na	uroczystości	nadania	
doktoratu	honoris causa ks.	kard.	Tarcisio	Bertone,	 sekreta-
rzowi	Stanu	Stolicy	Apostolskiej,	w	Collegium	Maius	–	czyli	
w	kolegium	większym	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	–	mogłem	
odczytać	inny	ważny	napis.	W	wersji	łacińskiej	brzmi	on:	„Plus	
ratio	 quam	vis”,	 co	 po	 polsku	 tłumaczymy:	 „Ważniejsze	 są	
racje	rozumowe	aniżeli	siła”.	Ludzi	trzeba	więc	przekonywać	
rozumem,	rozumnymi	racjami,	a	nie	kijem,	batem	czy	mieczem.	
„Plus	ratio	quam	vis”	–	więcej	powinny	znaczyć	racje	rozumo-
we	niż	argument	siły.	Duch	Święty,	który	do	nas	przychodzi,	ma	
nas	usposobić	także	do	tego,	byśmy	w	życiu	stawiali	na	dialog,	
na	rozmowę,	a	nie	na	pięści	i	bijatykę.	Czasem	doświadcza-
my,	jak	trudno	przyjąć	jakieś	prawdy,	czasem	zaskakujące,	od	



355

rodziców,	od	koleżanki	 czy	od	kolegi.	Tymczasem	 jest	 nam	
potrzebny	dialog	i	otwartość	na	racje	rozumowe.

Jest	w	Krakowie	jeszcze	jeden	napis,	który	chcę	tutaj	przy-
toczyć.	Umieszczono	go	 nad	wejściem	do	 klasztoru	Ojców	
Karmelitów	na	Piasku	 i	 brzmi	 po	 łacinie:	 „Ad	 augusta	 per	
angusta”,	co	po	polsku	oznacza:	„Do	wzniosłych	celów	trudną	
ścieżką”.	Ta	maksyma	bardzo	ściśle	koresponduje	ze	słowami	
Pana	Jezusa	z	dzisiejszej	Ewangelii:	„Wchodźcie	przez	ciasną	
bramę”	(Mt	7,13).	Jakże	ciasna	jest	brama	i	wąska	droga,	które	
prowadzą	do	życia,	do	wspaniałości.	„Ad	augusta	per	angusta”,	
inaczej:	„Przez	ciernie	do	gwiazd”,	przez	wysiłek	do	sukcesu.	

Dzisiaj	przed	południem	byłem	we	Wrocławiu	na	obronie	
prac	 doktorskich.	 Jedna	 z	 nich	 została	 napisana	 pod	moim	
kierunkiem.	 Jej	 tytuł	 brzmiał:	Problem komplementarności 
antropologii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta  Krąpca. 
Nie	będę	jej	streszczał,	bo	to	może	was	nie	interesować.	Chcę	
jednak	 zauważyć,	 że	 aby	 napisać	 taki	 doktorat	 i	 obronić,	
trzeba	 obrać	 ciasną	 bramę	 i	wąską	 drogę,	 to	 znaczy	 trzeba	
odmówić	sobie	wielu	rzeczy:	oglądania	telewizji,	surfowania	
w	Internecie,	oglądania	meczów	i	innych	rozrywek.	Kto	chce	
napisać,	a	później	obronić	magisterium	czy	doktorat,	musi	stać	
się	ascetą	i	wyrzec	się	różnych	przyjemności,	a	nawet	spotkań	
towarzyskich.

2. Nie ulec propagandzie współczesności

Droga	młodzieży,	wszystko	 jeszcze	 przed	wami.	 Stoicie	
na	progu	dojrzałości	i	dzisiaj	w	czasie	bierzmowania	słyszy-
cie	 słowa	Pana	Jezusa:	„Wchodźcie	przez	ciasną	bramę.	Bo	
szeroka	jest	brama	i	przestronna	ta	droga,	która	prowadzi	do	
zguby”	 (Mt	7,13).	Tę	szeroką	drogę	zachwalają	nam	dzisiaj	
media	–	telewizja,	Internet,	które	w	myśl	haseł	liberalistycz-
nych	zachęcają	nas	do	wyzwolenia	się	z	nakazów	i	zakazów	
moralnych	i	religijnych.	Słyszymy,	że	człowiek	powinien	być	
wolny	i	powinien	robić	to,	co	mu	się	podoba,	nie	licząc	się	nawet	
z	własnym	sumieniem.	To	jest	droga,	która	prowadzi	do	zguby.	



356

Ona	może	być	łatwa,	szeroka,	ale	taka	droga	na	pewno	prowadzi	
do	zguby.	Zobaczcie,	ilu	dzisiaj	ludzi	jest	poranionych.	Jeżeli	
młodzi	ludzie	czy	dorośli	nie	słuchają	Pana	Jezusa	i	obierają	
nie	wąską	drogę,	nie	ciasną	bramę,	tylko	szeroką,	łatwą	drogę,	
która	nie	wymaga	wysiłku,	wyrzeczenia	i	poświęcenia,	potem	
są	zranieni.	Ta	rana	boli	ich	później	przez	całe	życie.	Jeżeli	ktoś	
wpadnie	w	nałóg	alkoholizmu,	w	narkotyki	czy	w	rozpustę	mo-
ralną,	w	grzech	nieczystości,	to	potem	jest	skaleczony	do	końca	
życia.	Niekiedy	te	rany	bolą	także	innych	ludzi,	bo	człowiek	
nie	żyje	sam,	tylko	z	innymi,	dlatego	i	oni	muszą	kosztować	
goryczy	jego	życia.	

Droga	młodzieży,	ciasna	brama	i	wąskie	przejście	to	droga	
Ewangelii,	droga,	którą	wytyczył	nam	Pan	Jezus.	Tylko	taka	
droga	prowadzi	do	życia	 i	do	 szczęścia,	o	którym	się	mówi	
i	marzy,	zwłaszcza	w	młodym	wieku.	Musimy	być	realistami	
i	pamiętać,	że	na	ziemi	nie	ma	takiego	dobra,	które	człowieka	
w	pełni	by	uszczęśliwiło,	które	w	pełni	by	go	zadowoliło.	Pełne	
szczęście	będzie	dopiero	w	wieczności,	ale	w	życiu	można	spo-
tkać	proporcjonalne	szczęście	i	dobro,	i	radość.	Jest	to	możliwe,	
gdy	wybieramy	ciasną	bramę	i	idziemy	wąską	drogą	–	drogą	
miłości.	Pamiętajmy	jednak,	że	miłość	czasami	płacze,	w	mi-
łości	często	jest	krzyż.	Pan	Jezus	pokazał	nam,	co	to	znaczy	
miłować,	i	powiedział:	„Nikt	nie	ma	większej	miłości	od	tej,	
gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”	(J	15,13).

3. Wyposażeni przez Ducha Świętego na trudną drogę

Droga	młodzieży,	żeby	wybrać	wąską	drogę	i	chcieć	wcho-
dzić	przez	ciasną	bramę,	trzeba	otworzyć	się	na	Bożą	pomoc.	
Nasz	duch	 jest	 na	 to	 zbyt	 słaby.	Żeby	być	dobrym,	kochać,	
wierzyć,	ufać,	modlić	 się	 i	 poświęcać,	potrzebujemy	wspar-
cia	Ducha	Świętego,	który	jest	pełnią	miłości,	pełnią	prawdy	
i	pełnią	szczęścia.	Oto	dzisiaj	wasze	serca	otwierają	się	na	to	
wzmocnienie	ze	strony	Ducha	Świętego,	na	Jego	dary.	Przy-
gotowując	się	do	bierzmowania,	uczyliście	się	o	tych	darach.	
Mamy	więc	dar	mądrości,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	męstwa,	
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dar	umiejętności,	dar	pobożności,	dar	bojaźni	Bożej.	Wszystkie	
one	są	nam	potrzebne,	byśmy	mogli	przechodzić	przez	ciasną	
bramę	i	iść	wąską	drogą,	czyli	drogą	Bożych	przykazań,	poświę-
cenia	i	wyrzeczenia.	To	nie	jest	tak,	że	rodzice	czy	rodzeństwo	
powinni	chodzić	wokół	nas	na	paluszkach.	Przeciwnie,	sami	
musimy	więcej	od	siebie	wymagać.	Zawsze	trzeba	wymagać	od	
siebie	więcej	aniżeli	od	bliźniego.	A	bywa	odwrotnie	–	więcej	
wymagamy	od	innych,	od	mamy,	od	taty,	od	siostry,	od	brata,	
a	od	siebie	tak	malutko.

Kiedy	 otrzymacie	Ducha	Świętego,	 będziecie	 zdolni	 do	
tego,	by	więcej	od	siebie	wymagać.	A	jeśli	ktoś	więcej	od	siebie	
wymaga	i	potrafi	sobą	rządzić,	kierować,	umie	też	przechodzić	
przez	 ciasną	bramę	 i	 iść	wąską	drogą	–	 drogą	poświęcenia,	
wyrzeczenia	i	służby.	Na	tej	drodze	pytamy,	czy	innym	–	ma-
mie,	tacie,	babci,	cioci,	koleżance	–	jest	z	nami	dobrze,	a	nie	
zabiegamy	tylko,	by	nam	było	dobrze	z	nimi.	Kto	idzie	wąską	
drogą	i	przechodzi	przez	ciasną	bramę,	ten	i	w	domu	rodzinnym,	
i	w	szkole,	i	wśród	kolegów	czy	koleżanek	kieruje	się	dewizą,	
by	innym	było	z	nim	dobrze,	i	więcej	wymaga	od	siebie.	Na	
tej	drodze	pomocą	mogą	być	nam	te	wszystkie	trzy	hasła,	od	
których	 zacząłem	dzisiejszą	 homilię:	 „Nic	 nie	ma	 lepszego	
w	człowieku	nad	dobrą	myśl”,	„Ważniejsze	są	racje	rozumowe	
aniżeli	siła”	i	wreszcie	„Do	wspaniałości	przez	ciasną	bramę”,	
przez	wysiłek	do	 sukcesu.	W	 tym	samym	duchu	papież	 Jan	
Paweł	II	mówił	do	młodzieży:	„Musicie	od	siebie	wymagać,	
nawet	gdyby	inni	od	was	nie	wymagali”.	

Kochana	młodzieży,	kończąc	to	pouczenie,	wzywam	was:	
zechciejcie	otworzyć	się	na	dary	Ducha	Świętego,	byście	się	
przekonali	do	tej	drogi,	którą	wytyczył	Pan	Jezus.	Jest	to	droga	
wąska,	ale	naprawdę	sensowna.	Na	niej	możecie	stać	się	kimś	
i	wygrać	życie	doczesne	i	wieczne.	Amen.
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„Przybądź nam, miłościwa Pani, 
ku pomocy”

Wałbrzych, 27 czerwca 2012 r.
Msza św. odpustowa 

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

1. Losy obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Określenie	Maryi	jako	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy	
jest	bardzo	ściśle	związane	z	obrazem	o	tym	samym	tytule.	Taki	
obraz	znajduje	się	tutaj,	w	prezbiterium,	na	frontowej	ścianie	
waszej	świątyni.	Żaden	inny	tytuł	maryjny	nie	jest	tak	związany	
z	obrazem	jak	tytuł	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy.

Przypomnijmy	sobie,	że	obraz	ten	powstał	w	średniowieczu.	
Historycy	toczą	dyskusję,	czy	było	to	w	wieku	IX,	czy	w	XII.	
W	każdym	 razie	 obraz	 powstał	w	 średniowiecznej	Europie.	
Niektórzy	mówią,	 że	 na	Krecie,	 a	 inni,	 że	 na	 świętej	 górze	
Athos,	gdzie	dotąd	jest	prawosławny	klasztor.	Legenda	głosi,	że	
kiedy	przewożono	ten	obraz	na	statku	przez	Morze	Śródziemne,	
rozszalała	się	bardzo	niebezpieczna	burza.	Ze	skrzyni	wyjęto	
więc	wizerunek	Matki	Bożej	i	pasażerowie	modlili	się	o	ura-
towanie	statku	i	ocalenie	życia.	Modlitwa	została	wysłuchana	
i	 nie	 doszło	 do	katastrofy,	 która	wydawała	 się	 nieuchronna.	
Obraz	 przybył	 do	Wiecznego	Miasta	 i	 został	 umieszczony	
w	kościele	pw.	św.	Mateusza.	W	czasie	wojen	napoleońskich	
gdzieś	zaginął.	Po	ponad	pół	wieku	odnalazł	go	redemptorysta	
o.	Michał	Marchi.	W	1865	r.	papież	Pius	IX	–	ten,	który	po	
św.	Piotrze	najdłużej,	bo	ponad	trzydzieści	jeden	lat	kierował	
Kościołem	–	 przekazał	 obraz	 redemptorystom	 i	 polecił	 im:	
„Sprawcie,	aby	ten	obraz	poznano	na	całym	świecie	i	aby	się	
w	nim	rozmiłowano”.	Trzeba	zauważyć,	że	to	życzenie	Piusa	IX	
się	 spełniło,	 bo	 dzisiaj	wizerunek	Matki	Bożej	Nieustającej	
Pomocy	jest	najbardziej	rozpowszechnionym	obrazem	maryj-
nym.	Cudowna	ikona	została	umieszczona	w	kościele	Ojców	
Redemptorystów	pw.	św.	Alfonsa	w	Wiecznym	Mieście.	Kto	
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był	w	Rzymie,	może	przypomina	sobie,	że	ten	kościół	znajduje	
się	w	pobliżu	Bazyliki	Matki	Bożej	Większej	–	Santa	Maria	
Maggiore,	przy	via	Merulana.	Uroczysta	koronacja	obrazu	miała	
miejsce	w	1867	r.,	a	w	1876	r.	zostało	ustanowione	święto	Matki	
Bożej	Nieustającej	Pomocy,	wyznaczone	na	dzień	27	czerwca.

2. Przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Moi	 drodzy,	 popatrzmy	 na	 ten	 święty	 obraz.	Widzimy	
na	 nim	cztery	 postacie:	Matkę	Bożą,	Dzieciątko	 Jezus	 oraz	
archaniołów:	Michała	 i	Gabriela.	Dzieciątko	 nie	 zostało	 tu	
przedstawione	jako	niemowlę,	lecz	jako	chłopiec	w	wieku	może	
dwunastu	lat.	W	centrum	obrazu	znajduje	się	prawa	dłoń	Matki	
Najświętszej,	spleciona	z	dłońmi	Pana	Jezusa,	tak	jakby	artysta	
chciał	podkreślić,	że	Jezus	był	zawsze	oddany	swojej	Matce,	
zawsze	na	Nią	liczył	i	właśnie	w	Jej	ręce	składał	swoje	życiowe	
dzieło.	Matka	Boża	nie	patrzy	na	Dzieciątko,	lecz	na	nas	–	na	
ludzi,	którzy	na	Nią	spoglądają.	Na	lekko	odwróconej	twarzy	
Jezusa	widać	niepokój,	którego	źródłem	może	być	wizja	męki	
i	cierpienia	wyrażona	przez	narzędzia	śmierci.	Z	jednej	strony	
bowiem	Archanioł	Gabriel	trzyma	gwoździe	i	krzyż,	który	bę-
dzie	dla	Jezusa	ołtarzem	ofiarnym,	a	z	drugiej	Archanioł	Michał	
pokazuje	włócznię,	trzcinę	z	gąbką	i	naczynie	z	octem	–	inne	
przedmioty	związane	z	męką	i	śmiercią	Pana	Jezusa.

Zwróćmy	uwagę	na	jeszcze	jeden	ważny	szczegół:	prawa	
dłoń	Matki	Bożej	jest	ukierunkowana	na	Dzieciątko,	na	Pana	
Jezusa.	Matka	Boża	wskazuje	nam,	kogo	mamy	się	trzymać,	
kogo	mamy	kochać,	w	kogo	mamy	wierzyć.

Ten	piękny	obraz	przyozdabia	dzisiaj	kościoły	i	przypomina	
nam,	że	Matka	Boża	nieustannie	nam	pomaga.	Mamy	wiele	
świadectw	tej	pomocy	ze	strony	Matki	Najświętszej.	Wystar-
czy	pojechać	do	któregokolwiek	sanktuarium	maryjnego,	żeby	
zobaczyć	liczne	wota	–	oznaki	wdzięczności	Matce	Bożej	za	
pośrednictwo	w	otrzymaniu	jakiejś	łaski.	Mamy	wiele	sanktu-
ariów	na	świecie,	także	w	Europie	i	w	Polsce,	i	wszędzie	można	
zobaczyć	tabliczki	z	napisami	podobnej	treści:	„Matko	Boża,	
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dziękuję,	tu	się	modliłam	i	tu	zostałam	wysłuchana”,	„Maryjo,	
dziękuję	za	łaskę	wysłuchania”.	Wszystkie	one	świadczą	o	tym,	
jak	dobra	jest	Matka	Boża.	Ludzie	garną	się	do	Niej,	pamiętając	
o	słowach	Pana	Jezusa:	„Oto	Matka	twoja”	(J	19,27).	Były	to	
jedne	z	ostatnich	słów	wypowiedzianych	przez	Jezusa	przed	
śmiercią.	Skierowane	do	Jana	z	wysokości	krzyża,	zaadresowa-
ne	są	również	do	nas.	Dlatego	tak	chętnie	powierzamy	Maryi	
nasze	sprawy	i	śpiewamy	Jej	wspaniałe	pieśni.	Jest	także	pieśń	
do	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy.	

Jako	kleryk	byłem	w	Oławie	na	praktyce.	Zachwyciła	mnie	
odprawiana	w	tamtej	parafii	nowenna	do	Matki	Bożej	Nieusta-
jącej	Pomocy.	Do	dzisiaj	brzmią	w	moich	uszach	słowa	księdza	
prałata	Franciszka	Kutrowskiego,	niegdyś	kapłana	archidiecezji	
lwowskiej,	który	pięknie	śpiewał:	„Matko	Pomocy	Nieustają-
cej,	proś	Boga	za	nami,	proś	Boga	za	nami”.	W	Godzinkach 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny wzywamy 
każdego	dnia:	 „Przybądź	nam,	miłościwa	Pani,	 ku	pomocy,	
a	wyrwij	 nas	 z	 potężnych	 nieprzyjaciół	mocy”.	 „Przybądź	
nam,	miłościwa	Pani,	ku	pomocy…”	–	tak	mówimy	do	Matki	
Bożej,	którą	nazywamy	Matką	Pomocy	Nieustającej.	W	pieśni	
natomiast	śpiewamy:
„Pomnij,	Maryjo,	Matko	miła,	że	od	wieków	nie	słyszano,
Byś	grzesznika	opuściła,	co	Twe	Święte	wielbi	miano.
Nikt	od	Ciebie	w	cierpień	nocy	nie	odchodził	bez	pomocy.	
Tą	nadzieją	ożywieni	uciekamy	się	do	Ciebie,
Przystępujem	ukorzeni	przed	Twój	święty	tron	na	niebie.
Drżąc,	wzdychamy	w	grzechu	męce:	Nie	gardź	nami,	podaj	ręce.
Matko	Słowa	Przedwiecznego,	racz	wysłuchać	nędznych	głosy,
Co	z	padołu	płaczu	tego	–	łaski	Twojej	żebrzą	rosy.
Bądź	pomocą	w	życia	znoju,	bądź	zwycięstwem	w	śmierci	boju”.

3. Wałbrzyszanie zaproszeni do pogłębiania swojej 
przyjaźni z Maryją

Moi	drodzy,	nie	trzeba	chyba	zachęcać	nas	do	pogłębiania	
przyjaźni	z	Matką	Najświętszą.	W	naszej	diecezji	też	troszczy-
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my	się	o	przyjaźń	Matki	Najświętszej.	Z	Nią	chcemy	budować	
młodą	diecezję	świdnicką,	Jej	cześć	szerzyć	wszędzie	wśród	
ludu	Bożego.	Bardzo	się	cieszymy,	że	w	Wałbrzychu	–	najwięk-
szym	mieście	naszej	diecezji	–	Maryja	jest	czczona	w	tajemnicy	
swojej	boleści	jako	Matka	Boża	Bolesna,	patronka	Wałbrzycha,	
a	 także	w	 tajemnicy	Niepokalanego	Poczęcia	 na	Piaskowej	
Górze	 i	 jako	Matka	Boża	Różańcowa	na	Białym	Kamieniu.	
Cieszymy	się,	że	Wałbrzych	ma	świątynie	Maryjne	i	jest	mia-
stem	Maryjnym.	O	ile	wiem,	ta	świątynia	poświęcona	Matce	
Bożej	Nieustającej	Opieki	jest	jedyną	w	naszej	diecezji	o	takim	
wezwaniu,	tym	bardziej	jest	ważna	i	godna,	żeby	w	przyszłości	
utworzyć	 tu	 sanktuarium	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy,	
takie	jak	ma	Toruń,	skąd	w	każdy	poranek	transmitowana	jest	
w	Radiu	Maryja	Msza	Święta.

Moi	drodzy,	jesteśmy	pełni	ograniczeń.	Czasem	nie	radzimy	
sobie	w	wymiarze	fizycznym,	bywa,	że	opadamy	z	sił	albo	nie	
możemy	poradzić	 sobie	 z	 chorobami.	 Jesteśmy	ograniczeni	
także	w	wymiarze	duchowym,	bo	nie	możemy	osiągnąć,	spełnić	
naszych	pragnień	 i	dążeń.	W	dziedzinie	wiedzy	również	nie	
wszystko	wiemy	i	zdarza	się,	że	nie	wiemy,	co	robić.	Na	każ-
dym	kroku	doświadczamy,	że	jesteśmy	istotami	ograniczonymi	
i	dlatego	oglądamy	się	za	pomocą.	Bóg	jest	Tym,	który	pomaga,	
ale	Pan	Jezus	chciał,	żeby	ta	pomoc	Boża	przychodziła	do	nas	
przez	pośrednictwo	najważniejszego	człowieka	na	ziemi	–	przez	
Maryję.	Zauważmy,	że	prawie	wszystkie	modlitwy	kapłańskie	
zaczynamy	od	słów:	„Boże,	wejrzyj	ku	wspomożeniu	memu”,	
bo	Pan	Bóg	jest	wszechmocny	i	najukochańszy,	jest	Miłością	
i	Miłosierdziem.	Pamiętamy	jednak	o	Kanie,	gdzie	Pan	Jezus	
chciał	uczynić	pierwszy	cud	przez	pośrednictwo	Matki:	„[Synu,]	
Nie	mają	już	wina”	(J	2,3).	„Zróbcie	wszystko,	cokolwiek	wam	
powie”	(J	2,5).	„Przybądź	nam,	miłościwa	Pani,	ku	pomocy,	
a	wyrwij	nas	z	potężnych	nieprzyjaciół	mocy”.	Amen.	
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Święci Piotr i Paweł 
– ludzie Ducha Świętego

Długopole Górne, 28 czerwca 2012 r.
Msza św. z racji jubileuszu czterdziestolecia kapłaństwa 

ks. Zenona Bocheńskiego 
połączona z odpustem i udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1. Sylwetki Książąt Apostołów

Charakter	 dzisiejszej	 uroczystości	 każe	 nam	 połączyć	
w	homilii	wątek	odpustu	parafialnego	z	wątkiem	bierzmowania	
i	wątkiem	kapłaństwa.

Zacznijmy	od	wątku	odpustowego,	który	wiąże	się	z	pa-
tronami	waszej	świątyni	i	całego	Kościoła,	bowiem	św.	Piotr	
i	św.	Paweł	są	filarami	całego	Kościoła	powszechnego.	Chociaż	
ich	sylwetki	z	pewnością	są	nam	znane,	warto	odświeżyć	nasze	
spojrzenie	na	tych	niebieskich	patronów.

Apostoł	 Piotr	 pochodził	 z	Betsaidy,	małego	miasteczka	
położonego	na	północno-wschodnim	brzegu	 Jeziora	Galilej-
skiego.	Dzisiaj	nie	ma	już	śladu	po	tej	miejscowości,	w	której	
urodzili	się	Piotr	i	jego	brat	Andrzej.	Obydwaj	byli	rybakami	
i	jako	pierwsi	zostali	powołani	przez	Jezusa	do	grona	Dwunastu.	
Pamiętamy,	 że	przy	powołaniu	Piotra	miała	miejsce	 zmiana	
imienia.	Brat	Andrzeja	miał	na	imię	Szymon,	ale	Pan	Jezus	nadał	
mu	nowe	imię	–	Piotr,	czyli	skała,	opoka	(por.	J	1,42).	Potem	
św.	Piotr	był	bardzo	często	wyróżniany	przez	Pana	Jezusa.	Gdy	
pod	Cezareą	Filipową	Jezus	zapytał	swoich	uczniów:	„Za	kogo	
ludzie	uważają	Syna	Człowieczego?”	(Mt	16,13),	Piotr	odpo-
wiedział	w	imieniu	wszystkich	Apostołów:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	
Syn	Boga	żywego”	(Mt	16,16).	Wtedy	Pan	Jezus	obiecał	mu,	
że	będzie	pierwszy	w	kolegium	apostolskim,	że	będzie	kiero-
wał	Kościołem	 i	otrzyma	klucze	królestwa	niebieskiego.	Tę	
zapowiedź	Pan	Jezus	wypełnił.
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Odczytana	przed	chwilą	Ewangelia	przybliżyła	nam	scenę,	
która	miała	miejsce	 po	Zmartwychwstaniu.	 Po	Zmartwych-
wstaniu	Pan	Jezus	kilkakrotnie	ukazywał	się	swoim	uczniom:	
w	drodze	do	Emaus,	dwa	razy	w	Wieczerniku	–	raz,	kiedy	nie	
było	Tomasza,	i	potem	już	w	jego	obecności.	Wystraszonych	
Apostołów	pozdrawiał	wtedy	słowami:	„Pokój	wam”	(J	20,19;	
20,21;	20,26;	por.	Łk	24,36).	Ukazał	się	także	w	Galilei,	nad	
jeziorem	Genezaret,	 czyli	 Jeziorem	Galilejskim	–	 tam,	 skąd	
pochodzili	Apostołowie.	Kiedy	po	nieudanym	połowie	wracali	
do	brzegu,	na	słowo	Jezusa	jeszcze	raz	zarzucili	sieci	i	złowi-
li	mnóstwo	 ryb.	Pan	 Jezus	czekał	na	nich	na	brzegu	 jeziora	
i	spożył	z	nimi	posiłek.	Po	śniadaniu	Jezus	trzykrotnie	zapytał	
Piotra:	„Czy	miłujesz	Mnie?”	(J	21,15;	21,16),	„Czy	kochasz	
Mnie?”	(J	21,17),	a	Piotr	trzykrotnie	odpowiedział:	„Tak,	Pa-
nie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,15;	21,16;	por.	J	21,17).	
Po	tym	wyznaniu	miłości	Pan	Jezus	przekazywał	mu	władzę	
w	Kościele:	„Paś	baranki	moje”	(J	21,15),	„Paś	owce	moje”	
(J	21,16;	21,17).

To	pytanie:	„Czy	miłujesz	Mnie?”	(J	21,15;	21,16),	„Czy	
kochasz	Mnie?”	(J	21,17)	można	sformułować	jeszcze	inaczej:	
Czy	mogę	liczyć	na	ciebie?	Pan	Jezus	stawia	je	każdej	i	każde-
mu	z	nas	–	i	nam,	kapłanom,	i	wam,	świeckim,	ojcom,	matkom,	
i	wam,	 kochana	młodzieży.	 Pan	 Jezus	 pyta	 nas:	Czy	Mnie	
miłujesz?,	Czy	mogę	na	ciebie	liczyć?,	Czy	będziesz	we	Mnie	
wierzył?,	Czy	będziesz	uważał	Mnie	za	swojego	Mistrza?,	Czy	
będziesz	Mnie	kochał?,	Czy	będziesz	żył	tak,	jak	Ja	żyłem,	jak	
o	to	prosiłem?	Ten	egzamin	Piotrowy	dotyczy	nas	wszystkich.	
Piotr	 zdał	 go	pięknie,	 choć	wiemy,	 że	wcześniej,	 gdy	 Jezus	
był	prowadzony	na	śmierć,	trzykrotnie	zaparł	się	swojego	Mi-
strza.	Teraz	jednak	trzykrotnie	wyznał	Jezusowi	wiarę	i	miłość	
i	otrzymał	przebaczenie,	i	stał	się	pierwszy	wśród	Dwunastu.	

2. Głosić Ewangelię nie swoją mocą

W	drugim	czytaniu	słyszeliśmy	o	działalności	 i	postawie	
Piotra	 już	 po	 odejściu	 Pana	 Jezusa	 do	 nieba	 i	 po	Zesłaniu	
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Ducha	Świętego,	które	miało	miejsce	pięćdziesiątego	dnia	po	
Zmartwychwstaniu	i	było	pierwszym	wielkim	bierzmowaniem	
w	Kościele.	Apostołowie	 otrzymali	wtedy	Ducha	Świętego	
i	dlatego	rozpoczęli	publiczną	działalność	i	nauczanie.	Św.	Piotr	
po	Zesłaniu	Ducha	 Świętego	wygłosił	 płomienne	 kazanie,	
w	którym	mówił	o	 Jezusie,	którego	Żydzi	zabili	na	drzewie	
krzyża	i	który	zmartwychwstał.	Apostoł	wyjaśnił,	że	była	 to	
śmierć	za	wszystkich	ludzi,	przyjęta	dobrowolnie,	aby	ludziom	
zostały	odpuszczone	ich	grzechy.	Jak	podają	Dzieje	Apostolskie,	
po	tym	kazaniu	już	w	dzień	Zesłania	Ducha	Świętego	zostało	
ochrzczonych	 trzy	 tysiące	 ludzi.	 Potem	Piotr	 pokazywał	 się	
głównie	w	 towarzystwie	 Jana	 i	 razem	nauczali,	 napełnieni	
Duchem	Świętym.

W	dzisiejszym	drugim	czytaniu	słyszeliśmy,	że	Piotr	uzdro-
wił	w	świątyni	człowieka,	który	nie	chodził	od	urodzenia.	On	
wprawdzie	oczekiwał	od	Apostołów	tylko	jałmużny,	ale	Piotr	
powiedział	mu:	„Nie	mam	srebra	ani	złota	[…]	ale	co	mam,	to	ci	
daję:	W	imię	Jezusa	Chrystusa	Nazarejczyka,	chodź!”	(Dz	3,6).	
I	człowiek	ten	wstał.	Wszyscy	doświadczyli	cudu,	którego	do-
konał	Piotr,	nie	swoją	mocą,	ale	mocą	Ducha	Świętego,	którą	
otrzymał	od	Chrystusa.

Później	Piotr	został	uwięziony	wraz	z	Janem	i	byli	przesłu-
chiwani	przez	Sanhedryn,	czyli	ówczesną	władzę	żydowską.	
Gdy	zakazano	im	przemawiać	i	nauczać	w	imię	Jezusa,	Apo-
stołowie	odpowiedzieli:	„Nie	możemy	nie	mówić	tego,	cośmy	
widzieli	i	słyszeli”	(Dz	4,20).	„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	
niż	ludzi”	(Dz	5,29;	por.	Dz	4,19).	

3. Manifestacja mocy Ducha Świętego w życiu 
Apostołów

Moi	drodzy,	w	tej	mocy	Ducha	Świętego	Piotr,	Jan	i	inni	
uczniowie	 spędzili	 całe	 swoje	 apostolskie	 życie,	 gdy	głosili	
Ewangelię	Chrystusową.	Także	w	mocy	Ducha	Świętego	niemal	
wszyscy	zdobyli	się	na	męczeństwo.	Św.	Piotrowi	taką	śmierć	
zapowiedział	sam	Jezus,	a	Henryk	Sienkiewicz	pięknie	pokazał	
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ją	w	powieści	Quo vadis.	Gdy	nasiliły	się	prześladowania	chrze-
ścijan,	jego	przyjaciele,	wyznawcy	Chrystusa,	prosili	Piotra,	by	
opuścił	Rzym:	„Chroń	się,	pasterzu	nasz,	albowiem	nie	ostać	ci	
się	w	Rzymie.	Przechowaj	żywą	prawdę,	aby	nie	zginęła	wraz	
z	nami	i	tobą”.	Piotr	posłuchał	i	wyszedł	z	Rzymu,	a	wtedy	na	
drodze	Appijskiej	zastąpił	mu	drogę	Pan	Jezus,	który	z	krzyżem	
podążał	w	stronę	Wiecznego	Miasta.	Piotr	zapytał	Go:	„Quo	
vadis,	Domine?”,	czyli	„Dokąd	idziesz,	Panie?”.	W	odpowiedzi	
usłyszał:	„Gdy	ty	opuszczasz	lud	mój,	do	Rzymu	idę,	by	mnie	
ukrzyżowano	raz	wtóry”.	Piotr	ocknął	się,	zrozumiał	i	zawrócił.	
Wrócił	do	Rzymu	 i	 tam	przypieczętował	wiarę	w	Chrystusa	
i	miłość	do	Niego	własnym	męczeństwem	–	śmiercią	na	krzyżu,	
głową	w	dół.

Tyle	o	Apostole	Piotrze,	księciu	Apostołów,	pierwszym	pa-
pieżu	w	Kościele.

Drugi	Apostoł,	którego	czcimy	w	Kościele	dzisiaj	i	jutro,	to	
św.	Paweł.	Nie	należał	do	grona	Dwunastu.	Urodził	się	w	8	r.	
po	Chrystusie,	był	osiem	lat	młodszy	od	Pana	Jezusa.	Pochodził	
z	Tarsu	i	był	dobrze	wykształcony	w	naukach	biblijnych,	w	Pi-
śmie	Świętym	i	w	filozofii	greckiej.	W	czytanym	dzisiaj	Liście	
do	Galatów	przyznał,	że	na	początku	był	wrogiem	Chrystusa	
i	prześladowcą	Jego	uczniów,	który	zamykał	ich	do	więzień.	
Jezus	jednak	zastąpił	mu	drogę	pod	Damaszkiem	i	zwrócił	się	
do	 niego:	 „Szawle,	 Szawle,	 dlaczego	Mnie	 prześladujesz?”	
(Dz	9,4;	22,7;	26,14).	Wtedy	–	jak	sam	wielokrotnie	przypomi-
nał	–	nawrócił	się	i	dał	się	ochrzcić,	otrzymał	powołanie	i	jako	
Paweł	do	końca	życia	pięknie	głosił	Ewangelię,	ponieważ	był	
wykształconym	Żydem	i	potrafił	zmierzyć	się	z	ówczesnymi	
filozofami	 i	 z	 elitą	 intelektualną.	 Przemawiał	 na	Areopagu	
w	Atenach,	 odbył	 trzy	 podróże	 –	 pierwszą	 przed	 Soborem	
Jerozolimskim	i	potem	jeszcze	dwie	po	roku	50.	Był	więziony	
w	Cezarei	Nadmorskiej.	Kto	pielgrzymował	do	Ziemi	Świętej,	
ten	widział	pewnie	to	miejsce,	gdzie	dwa	lata	spędził	w	wię-
zieniu	Apostoł	Paweł.	Potem	trafił	do	Rzymu,	gdzie	też	znalazł	
się	w	więzieniu,	ale	miał	takie	warunki,	że	przyjmował	ludzi	
i	pisał	listy.	Św.	Paweł	jest	autorem	czternastu	listów	do	gmin,	
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czyli	parafii	chrześcijańskich,	które	wcześniej	założył.	Wśród	
tych	czternastu	listów	były	listy	napisane	z	więzienia.	Skazany	
na	śmierć,	został	ścięty	mieczem.	Miejsce	stracenia	upamiętnia	
rzymska	Bazylika	św.	Pawła	za	Murami.	Miejsce	męczeńskiej	
śmierci	św.	Piotra	upamiętnia	Bazylika	św.	Piotra,	przy	której	
rezydują	jego	następcy	–	papieże.

Moi	drodzy,	tak	oto	przypomniane	zostały	sylwetki	Aposto-
łów	Piotra	i	Pawła,	którzy	w	mocy	Ducha	Świętego	nauczali,	
sprawowali	liturgię,	troszczyli	się	o	biednych	i	o	chorych,	czy-
nili	cuda	i	w	mocy	Ducha	Świętego	oddali	życie	za	Chrystusa.	
Tak	ujawniła	się	w	ich	życiu	wielkość	Ducha	Świętego	i	Jego	
moc,	na	którą	byli	otwarci,	 a	którą	po	 raz	pierwszy	przyjęli	
w	dniu	Pięćdziesiątnicy,	w	czasie	Zesłania	Ducha	Świętego.	

4. Potrzebujemy Zesłania Ducha Świętego

Droga	młodzieży,	 dzisiaj	 dla	was	powtarzają	 się	Zielone	
Święta,	 powtarza	 się	Zesłanie	Ducha	Świętego.	Zauważcie,	
że	moc	Ducha	Świętego	przeobraziła	Apostołów	w	nowych	
ludzi.	Zniknął	strach,	zniknął	lęk,	a	w	ich	serca	i	dusze	wstą-
piła	duchowa	energia,	która	pozwoliła	im	świadczyć	o	Jezusie	
Zmartwychwstałym.	Z	wami	powinno	stać	się	coś	podobnego.	
Macie	stać	się	lepszymi	córkami	i	lepszymi	synami	dla	waszych	
rodziców,	 lepszymi	wnukami	 dla	 babci	 i	 dla	 dziadka,	masz	
być	lepszą	koleżanką,	lepszym	kolegą	i	lepszym,	pilniejszym	
uczniem,	 a	 przede	wszystkim	masz	 stać	 się	 solidniejszym	
przyjacielem	Pana	Jezusa.	

Pan	 Jezus	 pyta	 dzisiaj	 ciebie:	Czy	Mnie	miłujesz?,	Czy	
mogę	na	ciebie	liczyć?	Zastanówcie	się,	co	powinno	zmienić	
się	w	waszym	życiu.	Gdyby	nic	nie	miało	się	zmienić,	to	nie	
byłoby	warto	przystępować	do	bierzmowania,	byłoby	ono	nie-
potrzebne.	Apostołom	Zesłanie	Ducha	Świętego	było	potrzebne	
i	przyniosło	piękny	owoc.	Wszystkim	nam	jest	ono	potrzebne,	
zwłaszcza	gdy	jest	się	młodym	człowiekiem	i	rozpoczyna	się	
życie,	gdy	trzeba	rozpoznać	swoje	powołanie,	gdy	ma	się	kło-
poty	z	modlitwą,	z	chodzeniem	na	Mszę	Świętą,	ze	spowiedzią	
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świętą,	gdy	ma	się	kryzys	wiary,	gdy	łatwo	o	nieposłuszeństwo	
wobec	rodziców.	Moc	Ducha	Świętego	jest	wtedy	potrzebna,	
żeby	sobie	poradzić,	żeby	być	człowiekiem	na	poziomie,	żeby	
życia	nie	przegrywać.

Droga	młodzieży,	to	ważny	dzień	dla	was,	gdy	wasze	serca	
i	umysły	zostaną	przyozdobione	darami	Ducha	Świętego:	darem	
mądrości,	rozumu,	rady,	męstwa,	umiejętności,	pobożności	i	bo-
jaźni	Bożej.	Pamiętajcie	jednak,	że	te	dary	Ducha	Świętego	są	
udzielane	nie	tylko	w	czasie	bierzmowania,	ale	także	w	czasie	
każdej	Mszy	Świętej.	Zauważmy,	że	kapłani,	którzy	wam	służą,	
sprawują	 swoją	 posługę	w	mocy	Ducha	Świętego.	W	mocy	
Ducha	Świętego	nauczają,	pełni	pokory	i	pełni	odwagi.	Trzeba	
bowiem	mieć	moc	Ducha	Świętego,	żeby	być	pokornym	i	od-
ważnym	apostołem.	Kapłani	w	mocy	Ducha	Świętego	sprawują	
też	 liturgię.	 Przed	 przeistoczeniem	wypowiadają	modlitwę:	
„Uświęć	zatem	te	dary	mocą	Twojego	Ducha”,	która	oznacza,	
że	mocą	Ducha	Świętego	kapłan	 przemienia	 chleb	w	Ciało	
Pańskie	i	wino	w	Przenajświętszą	Krew	Pana	Jezusa.	To	Duch	
Święty	działa	w	Eucharystii,	a	my	w	mocy	Ducha	Świętego	
sprawujemy	liturgię.	Także	w	mocy	Ducha	Świętego	służymy	
chorym	i	potrzebującym.	Oto,	moi	drodzy,	tak	ważny	jest	Duch	
Święty	w	naszym	życiu	–	i	w	naszym	kapłańskim,	i	w	życiu	
młodego	człowieka,	i	w	życiu	matki	i	ojca.

Niech	dzisiejsza	uroczystość	Apostołów	Piotra	i	Pawła	otwo-
rzy	nas	bardziej	na	Ducha	Świętego,	który	jest	duszą	Kościoła	
i	który	w	nim	działa.	Niech	ta	moc	Ducha	Świętego	uzdalnia	
nas	do	wiary,	do	modlitwy,	do	miłości,	do	służby,	do	dobroci	
i	do	przebaczania.	Amen.
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Wsłuchani w apostolskie dziedzictwo
Wałbrzych, 29 czerwca 2012 r. 

Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

1. Przesłanie Apostołów wciąż aktualne

Na	początku	naszej	homilii	przenieśmy	się	na	plac	św.	Pio-
tra.	Wielu	z	nas	było	w	Rzymie,	niektórzy	–	jak	ksiądz	infułat	
Józef	Strugarek	–	odbyli	 tam	 studia	 specjalistyczne.	Dzisiaj	
w	Bazylice	św.	Piotra	Ojciec	Święty	Benedykt	XVI	przekazał	
paliusze	czterdziestu	trzem	metropolitom,	w	tym	trzem	polskim	
arcybiskupom.	Gdy	wchodzimy	do	Bazyliki	św.	Piotra,	widzimy	
dwie	figury.	Po	prawej	stronie	umieszczono	figurę	św.	Piotra	
z	kluczami	w	ręku,	a	po	lewej	–	figurę	św.	Pawła	z	mieczem	
w	ręku.	Ci	dwaj	Apostołowie	stali	się	patronami	nowego,	chrze-
ścijańskiego	Rzymu.	Jak	Rzym	pogański	został	założony	przez	
dwóch	braci:	Remusa	 i	Romulusa,	 tak	u	 początków	Rzymu	
chrześcijańskiego	 stoją	dwaj	 bracia	w	apostolacie:	 św.	Piotr	
i	św.	Paweł.	Dzisiaj	spoglądamy	na	te	dwa	najważniejsze	filary	
kolegium	apostolskiego	i	Kościoła.	Nie	będziemy	przypominać	
ich	życiorysów,	bo	z	pewnością	znamy	je	z	kazań	i	z	lektury	
Pisma	Świętego.	Dzisiaj,	gdy	jest	z	nami	młodzież,	która	ma	
otrzymać	dary	Ducha	Świętego,	zwróćmy	uwagę	na	dwie	wy-
powiedzi	św.	Piotra	i	dwie	wypowiedzi	św.	Pawła.

Spośród	wypowiedzi	św.	Piotra	wybieramy	tę	przypomnianą	
w	odczytanej	przed	chwilą	Ewangelii.	„Ty	jesteś	Mesjasz,	Syn	
Boga	żywego”	(Mt	16,16)	–	to	wyznanie	wiary	w	Chrystusa.	
Druga	wypowiedź	św.	Piotra	padła,	gdy	Jezus	Zmartwychwstały	
spotkał	 się	 z	Apostołami	 nad	 brzegiem	 Jeziora	Galilejskie-
go.	Na	pytanie:	„Szymonie,	synu	Jana,	czy	miłujesz	Mnie?”	
(J	21,15;	21,16),	„czy	kochasz	Mnie?”	(J	21,17),	Piotr	odpo-
wiedział:	„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,15;	21,16;	
por.	J	21,17).	Było	to	wyznanie	miłości.	Mamy	zatem	wyznanie	
wiary	i	wyznanie	miłości	wobec	Chrystusa.	Siostry	i	bracia,	Jan	
Paweł	II	wielokrotnie	w	czasie	swojego	pontyfikatu	powtarzał	
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te	Piotrowe	słowa,	z	którymi	się	utożsamiał.	To	są	wyznania,	
które	 powinny	 być	 powtarzane	 przez	wszystkich	 uczniów	
Pańskich,	 także	 przez	 nas	 i	 przez	młodzież,	 która	 otrzyma	
dzisiaj	dary	Ducha	Świętego.	Wyznanie,	że	Chrystus	jest	dla	
nas	najważniejszy	i	że	jest	Synem	Bożym,	mamy	powtarzać	
i	słowem,	i	stylem	życia.

2. Konieczność włączenia się w publiczne 
wyznawanie wiary w oparciu o słowa Apostołów

Moi	drodzy,	ciągle	słyszymy	dzisiaj,	że	wyznanie	wiary	to	
nasza	prywatna	sprawa.	Wiarę	możemy	wyznawać	w	kościele,	
ewentualnie	jeszcze	w	swoim	domu,	ale	nie	publicznie.	Pamię-
tamy	wypowiedzi	posłów,	którzy	oznajmiali,	że	przed	wejściem	
na	salę	sejmową	zdejmują	odzienie	wiary	i	uważają,	że	tam	nie	
obowiązuje	ich	wyznawanie	wiary.	My	natomiast	mówimy	coś	
innego:	jesteśmy	chrześcijanami	na	okrągło,	dwadzieścia	cztery	
godziny	na	dobę,	przez	całe	życie,	i	wszędzie	–	i	w	kościele,	
i	w	domu	–	powinniśmy	z	wiarą	wyznawać:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	
Syn	Boga	żywego”	(Mt	16,16).

Wiarę,	że	Jezus	jest	dla	nas	kimś	ważnym,	wyznajemy	nie	
tylko	w	kościele,	nie	tylko	w	czasie	Mszy	Świętej,	nie	tylko	
wtedy,	 gdy	przyjmujemy	księdza	po	kolędzie	 czy	posyłamy	
dzieci	na	katechizację.	Moi	drodzy,	jeśli	jesteśmy	ochrzczeni	
i	nazywamy	siebie	katolikami,	wszędzie	–	w	pracy,	w	szko-
le,	w	działalności	prywatnej	 i	 publicznej	–	powinniśmy	być	
świadkami	 Jezusa.	Nikt	 z	 nas,	 nawet	 przedstawiciele	 życia	
publicznego,	nie	jest	zwolniony	z	wyznawania	wiary:	„Ty	jesteś	
Mesjasz,	Syn	Boga	żywego”	(Mt	16,16).

Dzisiaj	mamy	 okazję	 zapytać,	 jak	 to	 świadectwo	wiary	
wygląda	w	naszym	życiu,	w	naszym	mieszkaniu	–	w	kuchni,	
w	sypialni,	w	szkole,	na	ulicy,	w	sklepie,	u	sąsiadki.	Jak	wy-
znajesz	wiarę?	Czy	potrafisz	przyznać	się	do	Chrystusa?	Czy	
unikasz	mówienia	 i	 robienia	 tego,	 z	 czego	 Jezus	 nie	 byłby	
zadowolony?	Czy	powtarzasz	z	wiarą:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	Syn	
Boga	żywego”	(Mt	16,16)?
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Drugie	wyznanie:	 „Panie,	 Ty	wiesz,	 że	 Cię	 kocham”	
(J	21,15;	21,16;	por.	J	21,17).	Czy	możesz	za	św.	Piotrem	po-
wtórzyć	Jezusowi	te	słowa?	Czy	możesz	powtórzyć	szczerze:	
„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham,	możesz	na	mnie	liczyć,	jestem	
Twój,	jesteś	dla	mnie	najważniejszy.	Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	
kocham”?	Dziewczęta	i	chłopcy,	czy	możecie	powtórzyć	przed	
Panem	Jezusem	tak	szczerze,	nie	obłudnie,	tylko	prawdziwie,	
żeby	to	było	zgodne	z	waszym	przekonaniem	i	waszym	stylem	
życia:	„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”?	

Przejdźmy	do	słów	św.	Pawła.	Spośród	wielu	przepięknych	
tekstów,	jakie	znajdujemy	w	czternastu	listach	św.	Pawła,	wy-
bierzmy	dwie	wypowiedzi.	Pierwsza	pochodzi	z	Listu	do	Fili-
pian:	„Wszystko	mogę	w	Tym,	który	mnie	umacnia”	(Flp	4,13).	
Kto	umacnia?	Bóg	Ojciec	przez	Chrystusa	w	Duchu	Świętym.	
Wszystko	mogę	–	 a	więc	mogę	 stawiać	opór	 złemu.	Dzięki	
Temu,	który	mnie	umacnia,	mogę	dojść	do	dobrego.	Żadna	siła	
nie	może	mnie	powstrzymać	przed	osiągnięciem	dobra,	przed	
mówieniem	prawdy.	Nie	zawdzięczam	tego	sobie,	bo	mój	ludzki	
duch	jest	bardzo	słaby	i	potrzebuje	wsparcia	Ducha	Świętego.	
Dlatego	dzisiaj	obdarzamy	młodych	ludzi	mocą	Ducha	Świę-
tego,	aby	mogli	powiedzieć	za	św.	Pawłem:	„Wszystko	mogę	
w	Tym,	który	mnie	umacnia”	 (Flp	4,13)	 i	 potrafili	 przeciw-
stawiać	się	kłamstwu,	narkotykom,	pijaństwu	czy	rozpasaniu	
seksualnemu	i	innym	zagrożeniom.	Można	się	przeciwstawić	
i	zaangażować	się	w	dobro,	być	lepszym	synem,	lepszą	córką,	
lepszą	wnuczką	czy	wnukiem	dla	babci	i	dla	dziadka,	lepszym,	
pilniejszym	uczniem,	bardziej	odpowiedzialnym.

Siostry	i	bracia,	trzeba	doświadczać	swojego	ograniczenia	
i	potrzeby	otwierania	się	na	to,	co	przez	Kościół	i	przez	świętą	
liturgię	płynie	z	nieba.	Strumienie	Ducha	Świętego	–	Jego	moc	
i	Jego	dary	–	otrzymujemy	nie	tylko	w	czasie	bierzmowania,	
ale	 także	podczas	każdej	Eucharystii.	Nasz	duch	potrzebuje	
ciągłego	dopływu	mocy	Ducha	Świętego,	żebyśmy	mogli	za	
Piotrem	powtarzać:	 „Ty	 jesteś	Mesjasz,	Syn	Boga	 żywego”	
(Mt	16,16)	i	„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	(J	21,15;	21,16;	
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por. J	21,17),	a	za	św.	Pawłem:	„Wszystko	mogę	w	Tym,	który	
mnie	umacnia”	(Flp	4,13).

Przypomnijmy	sobie,	w	pierwszym	czytaniu	słyszeliśmy,	że	
Apostoł	Piotr	został	uwięziony	i	cudownie	uwolniony	z	wię-
zienia.	Gdy	później	stanął	przed	Sanhedrynem,	gdzie	kazano	
mu	 tłumaczyć,	 dlaczego	 naucza	 o	 Jezusie,	 choć	 zostało	 to	
zabronione,	 odpowiedział:	 „Trzeba	więcej	 słuchać	Boga	niż	
ludzi”	(Dz	5,29).	Umocniony	Duchem	Świętym	mógł	udzielić	
takiej	odważnej	odpowiedzi.	Wszystko	mógł	w	Tym,	który	go	
umacniał	(por.	Flp	4,13),	dlatego	był	zdolny,	by	już	więcej	nie	
zaprzeć	się	Jezusa.	Z	Jego	imieniem	na	ustach	dotarł	do	Rzymu	
i	tam	oddał	życie,	ukrzyżowany	głową	w	dół.	„Wszystko	mogę	
w	Tym,	który	mnie	umacnia”	(Flp	4,13).

Druga	wypowiedź	św.	Pawła,	na	którą	chciałbym	zwrócić	
waszą	uwagę,	to	słowa:	„Nie	daj	się	zwyciężyć	złu,	ale	zło	do-
brem	zwyciężaj”	(Rz	12,21).	A	więc	już	nie	„oko	za	oko,	ząb	za	
ząb”	(por.	Kpł	24,19n),	zło	za	zło,	ale	na	zło	trzeba	odpowiadać	
dobrem,	zło	zwyciężać	dobrem.	Ks.	Jerzy	Popiełuszko	często	
w	kazaniach	przytaczał	te	Pawłowe	słowa:	„Nie	daj	się	zwycię-
żyć	złu,	ale	zło	dobrem	zwyciężaj”	(Rz	12,21).	Zwyciężajmy	
zło	dobrem,	nie	odpłacajmy	złem	za	zło,	które	płynie	od	osób	
najbliższych	nawet,	ale	tak	jak	Pan	Jezus	pouczał,	płaćmy	za	zło	
dobrem,	za	nienawiść	miłością,	za	zatwardziałość	i	zajadłość	
przebaczeniem.	„Zło	dobrem	zwyciężaj”	(Rz	12,21).

Zakończenie

Prośmy	Pana	Jezusa,	aby	dzisiaj,	gdy	zgromadzona	tu	mło-
dzież	otrzyma	sakrament	bierzmowania,	także	w	nas	odnowiły	
się	i	ożywiły	dary	Ducha	Świętego,	dzięki	którym	będziemy	
mogli	wyrażać	słowem	i	czynem	te	cztery	omówione	wypowie-
dzi	dzisiejszych	patronów.	O	nas,	starszych,	można	powiedzieć,	
że	jesteśmy	w	miarę	umocnieni	na	drogach	wiary,	na	drogach	
przylgnięcia	do	Pana	Boga,	do	Kościoła	i	do	pasterzy,	ale	na	
młodych,	którzy	 idą	w	świat,	czyha	wiele	zagrożeń	i	pokus.	
Prośmy	zatem	o	łaskę,	by	byli	w	stanie	przez	całe	życie,	mocni	
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Duchem	Świętym,	powtarzać	te	słowa:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	Syn	
Boga	żywego”	(Mt	16,16),	„Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”	
(J	21,15;	21,16;	por.	J	21,17),	„Wszystko	mogę	w	Tym,	który	
mnie	umacnia”	(Flp	4,13)	i	„Zło	dobrem	zwyciężaj”	(Rz	12,21).	
Amen.

Modlitwa o narzędzia 
dla nowej ewangelizacji

Kłodzko, 30 czerwca 2012 r.
Msza św. poprzedzająca marsz w obronie wolnych mediów i Telewizji Trwam

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Wstęp
Drodzy	bracia	i	siostry,	wczoraj,	w	uroczystość	Świętych	

Apostołów	Piotra	i	Pawła,	zakończył	się	w	Polsce	rok	szkolny	
2011/2012.	Dla	dzieci	szkół	podstawowych,	dla	młodzieży	gim-
nazjów	i	szkół	ponadgimnazjalnych	zaczęły	się	wakacje.	Jutro	
w	Kijowie	meczem	finałowym	Hiszpania	–	Włochy	zakończą	
się	Mistrzostwa	Europy	w	Piłce	Nożnej.	W	takim	oto	czasie	
gromadzimy	się	w	tej	pięknej,	barokowej	kłodzkiej	świątyni	
na	sprawowanie	Eucharystii	w	intencji	wolności	słowa	w	na-
szej	Ojczyźnie.	Włączamy	się	w	modlitwę	Kościoła	w	Polsce	
o	przyznanie	katolickiej	Telewizji	Trwam	miejsca	na	cyfrowym	
multipleksie.	W	naszej	homilii	pochylmy	się	nad	ogłoszonym	
dzisiaj	słowem	Bożym.

1. Bóg ratunkiem dla człowieka

W	pierwszym	czytaniu	usłyszeliśmy	fragment	Lamentacji	
Proroka	Jeremiasza.	Prorok	płakał	nad	gruzami	zburzonej	Je-
rozolimy,	choć	zdawał	sobie	sprawę	ze	słuszności	kary	Bożej.	
Obok	 całej	 klęski,	widział	w	 tej	 próbie	miłosierdzie	Boga,	
który	pragnie	oczyścić	niewierny	naród,	kochając	go	zawsze	
jak	oblubienicę.	Niesiony	na	skrzydłach	wiary,	modlił	się	za	
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swoich	rodaków	i	wzywał	ich	do	wielkiej	modlitwy:	„Wołaj	
sercem	do	Pana,	Dziewico,	Córo	Syjonu;	niech	łzy	twe	płyną	
jak	rzeka	we	dnie	i	w	nocy;	nie	dawaj	sobie	wytchnienia,	niech	
źrenica	twego	oka	nie	zna	spoczynku!”	(Lm	2,18).

Słowa	Proroka	przyjmujemy	dziś	jako	wezwanie	skierowa-
ne	do	nas.	Jesteśmy	w	potrzebie.	Nie	możemy	sobie	poradzić	
z	naszymi	grzechami,	wadami,	chorobami	osobistymi	 i	 spo-
łecznymi.	Dlatego	trzeba	nam	wołać	o	pomoc	do	Pana	Boga,	
który	pamięta	o	nas	i	jest	gotów	w	każdym	czasie	przychodzić	
nam	z	pomocą.	

Budującym	 przykładem	 proszenia	 z	wiarą	 jest	 setnik,	
urzędnik	rzymski,	poganin,	który	przyszedł	do	Jezusa	z	prośbą	
nie	w	swojej	sprawie.	Setnik	przyszedł	prosić	o	uzdrowienie	
swego	sługi,	który	był	sparaliżowany	i	bardzo	cierpiał.	Jezus	
odpowiedział:	„Przyjdę	i	uzdrowię	go”	(Mt	8,7).	Setnik	jednak	
nie	kazał	Jezusowi	fatygować	się	z	przychodzeniem,	ale	prosił	
o	słowo,	o	decyzję	uzdrowienia.	Wierzył,	że	Jezus	może	do-
konać	tego	cudu	na	odległość.	Jezus	pochwalił	jego	postawę,	
a	przede	wszystkim	jego	wiarę,	mówiąc:	„U	nikogo	w	Izraelu	
nie	 znalazłem	 tak	wielkiej	wiary	 […]	Do	 setnika	 zaś	 Jezus	
rzekł:	«Idź,	niech	ci	się	stanie,	jak	uwierzyłeś»„	(Mt	8,10.13).	
Ewangelista	relacjonuje	dalej:	„I	o	tej	godzinie	jego	sługa	od-
zyskał	zdrowie”	(Mt	8,13).	

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	 to	 ewangeliczne	wydarzenie	 nie	
tylko	przypomina	nam	o	mocy	Bożej	Chrystusa,	ale	wzywa	
nas	do	przedstawiania	naszych	próśb	Chrystusowi	–	z	wiarą.	

2. Modlitwa Kościoła o Boże wsparcie

Kościół	uwielbia	Pana	Boga	i	składa	Mu	dziękczynienie,	ale	
także	ciągle	zanosi	do	Niego	różne	prośby.	Ważne	są	prośby	
o	naszą	świętość,	o	odpuszczenie	nam	grzechów,	o	wytrwanie	na	
drogach	prawdy	i	miłości,	o	nasze	zdrowie	duchowe	i	fizyczne,	
ale	ważne	są	także	prośby	o	inne	wartości.	Od	wielu	miesięcy	
modlimy	się	o	wolność	słowa	w	naszej	Ojczyźnie,	o	przyznanie	
katolickiej	Telewizji	Trwam	miejsca	na	cyfrowym		multipleksie.	
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Chcemy,	 by	 nie	 zamilkł	 głos	 Pana	Boga	 i	 głos	Kościoła	
w	polskiej	przestrzeni	medialnej.	Katolicka	telewizja	jest	nam	
potrzebna	do	dzieła	nowej	ewangelizacji,	o	czym	mówił	nam	
bł.	Jan	Paweł	II	i	mówi	obecny	Ojciec	Święty	Benedykt	XVI.

Tak	 jak	 kiedyś,	 tak	 i	 dzisiaj	 usiłuje	 się	 podporządkować	
działalność	Kościoła	władzy	świeckiej,	cywilnej,	państwowej,	
by	Kościół	nie	głosił	prawd	niewygodnych	dla	ekipy	rządzącej,	
by	przestrzegał	poprawności	politycznej.	Kościół	zaś	nie	może	
się	na	to	zgodzić,	bo	zdradziłby	Chrystusa,	sprzeniewierzyłby	
się	 prawdzie.	Stąd	 też	 pojawiają	 się	 ciągłe	 napięcia	między	
Kościołem	 a	 państwem.	Ów	konflikt	wyraźnie	 rysował	 się	
w	 czasach	komunistycznych	 i	 dzisiaj	 odnawia	 się,	w	nowej	
formie,	w	czasach	tzw.	demokracji.	

Ostatnio	źródłem	tego	konfliktu	stała	się	katolicka	Telewi-
zja	Trwam,	a	także	Radio	Maryja	i	„Nasz	Dziennik”.	Media	te	
bowiem	nie	przestrzegają	poprawności	politycznej,	ale	są	gło-
sem	Kościoła	i	wolnego	Narodu.	Fakt	nieprzyznania	Telewizji	
Trwam	przez	Krajową	Radę	Radiofonii	 i	Telewizji	miejsca	
na	cyfrowym	multipleksie	odczytuje	Kościół	i	większa	część	
Narodu	jako	dyskryminację	nie	tylko	tej	telewizji,	ale	również	
Kościoła	w	naszej	Ojczyźnie.	

Telewizja	Trwam	od	dawna	ubiegała	się	o	to	miejsce	i	starała	
się	wypełnić	wszystkie	warunki.	Gdy	w	styczniu	br.	Krajowa	
Rada	Radiofonii	i	Telewizji	ogłosiła	negatywną	decyzję	wo-
bec	prośby	Telewizji	Trwam,	w	polskim	Kościele	i	Narodzie	
podniósł	się	protest	przeciwko	 tej	dyskryminacji.	Świdnicka	
Kuria	Diecezjalna	w	podpisanym	przeze	mnie	piśmie	napisała:

„Radio	Maryja,	Telewizja	Trwam	i	«Nasz	Dziennik»	mają	
ogromne	znaczenie	w	budowaniu	i	podtrzymywaniu	miłości	do	
Pana	Boga,	Kościoła	i	Ojczyzny.	Dlatego	z	niepokojem	przyj-
muję	ostatnie	decyzje	Krajowej	Rady	Radiofonii	i	Telewizji,	
która	 z	 nieznanych	 dla	 nas	 powodów	odmówiła	 przyznania	
Telewizji	Trwam	miejsca	na	cyfrowym	multipleksie.	Odrzu-
cenie	tego	wniosku	jest	przejawem	marginalizowania	potrzeb	
i	oczekiwań	 ludzi	wierzących	w	naszej	Ojczyźnie	 i	poza	 jej	
granicami”.
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W	wywiadzie	 udzielonym	 redaktorowi	 „Naszego	Dzien-
nika”,	 zamieszczonym	w	piątkowym	wydaniu	 tegoż	 pisma,	
starałem	się	uzasadnić	fakt	skierowania	do	diecezjan	powyższej	
odezwy:

„–	Zajęcie	takiego	stanowiska	uważałem	za	mój	obowiązek	
kościelny	 i	 obywatelski.	 Ludzie	Kościoła,	 katolicy,	 którzy	
w	Polsce	stanowią	ogromną	większość,	którzy	chcą	się	modlić,	
pogłębiać	swoją	formację	chrześcijańską,	którzy	chcą	śledzić	
życie	Kościoła,	działalność	Ojca	Świętego,	Stolicy	Apostolskiej,	
mają	prawo	do	głosu	katolickiego	w	swoich	domach.	Jest	to	
podstawowe	prawo	przysługujące	 człowiekowi	 jako	osobie,	
aby	miał	dostęp	do	prawdy,	a	nie	był	karmiony	półprawdami	
czy	nawet	kłamstwem.	Wobec	prawdy	każdy	człowiek,	nawet	
niewierzący,	ma	 szczególną	 powinność.	Można	 ją	wyrazić	
w	pięciu	podstawowych	zobowiązaniach:	prawdę	poznawać,	
prawdę	głosić,	prawdą	żyć,	prawdy	bronić	i	prawdy	się	doma-
gać.	Brak	prawdy	w	mediach	zatruwa	życie	osobiste,	rodzinne	
i	społeczne.	Walka	o	wolne	media	jest	walką	o	wolność	Narodu.

–	Przez	wiele	polskich	miast	przeszły	dotąd	marsze	w	obro-
nie	Telewizji	Trwam.	Demonstrowano	 także	przed	polskimi	
placówkami	dyplomatycznymi.	Swoje	jednoznaczne	poparcie	
w	tej	sprawie	wyraziła	również	Rada	Stała	Episkopatu	Polski.	
Do	Krajowej	Rady	Radiofonii	i	Telewizji	wpłynęło	ponad	dwa	
miliony	sto	tysięcy	podpisów	pod	petycjami	żądającymi	zmiany	
tej	 decyzji.	Kolejne	marsze	 odbędą	 się	w	najbliższą	 sobotę,	
28	bm.,	m.in.	w	Radomiu,	Toruniu	i	w	Świdnicy	–	stolicy	kiero-
wanej	przez	Ekscelencję	diecezji.	Ksiądz	Biskup	zapowiedział	
swój	udział	w	świdnickiej	manifestacji.	O	czym	świadczy	ta	
ogólnonarodowa	mobilizacja?

–	Jest	to	przykre,	że	sprawy	przydziału	miejsca	na	cyfrowym	
multipleksie	dla	Telewizji	Trwam	nie	dało	się	załatwić	w	sposób	
normalny,	na	drodze	przepisanego	prawem	postępowania.	Oka-
zało	się	kolejny	raz,	że	prawo	nie	jest	jednakowe	dla	wszystkich,	
że	można	niektóre	grupy	społeczne	dyskryminować.	Z	tego,	co	
wiemy,	Fundacja	«Lux	Veritatis»	spełniła	wszystkie	warunki	
potrzebne	 do	 otrzymania	miejsca	 na	multipleksie.	 Jednakże	
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nie	z	powodów	merytorycznych,	obiektywnych,	ale	wyraźnie	
z	powodów	politycznych	nie	otrzymała	owego	miejsca.	Jest	to	
cios	wymierzony	nie	tylko	w	tę	Telewizję,	ale	w	cały	Naród,	
a	w	szczególności	w	tych,	którzy	tę	Telewizję	oglądają.	Sprawy	
nie	można	było	zostawić	bez	reakcji.	W	sytuacji	gdy	odmawia	
się	wierzącym	przysługującego	im	prawa	do	prawdy,	nie	można	
było	pozostać	 biernym.	Społeczeństwo,	wiedzione	 zmysłem	
samozachowawczym,	 podjęło	modlitwę	 i	marsze	w	obronie	
Telewizji	Trwam	i	wolnych	mediów.	Jest	to	słuszny	krok	w	sy-
tuacji,	gdy	bezskuteczne	są	normalne	starania.	Szkodliwa	byłaby	
tu	bierność”	(„Nasz	Dziennik”	2012,	nr	z	27	kwietnia,	s.	11).

Św.	Josemaría	Escrivá	de	Balaguer	powiedział:	„Do	zwycię-
stwa	zła	w	świecie	potrzeba	tylko	bezczynności	ludzi	dobrych”.	
A	bł.	 Jan	Paweł	 II	w	 adhortacji	Christifideles laici napisał:	
„Bierność,	która	zawsze	była	postawą	nie	do	przyjęcia	–	dzisiaj	
bardziej	jeszcze	staje	się	winą”.	Stąd	trzeba	się	cieszyć,	że	do	
Krajowej	Rady	Radiofonii	i	Telewizji	wpłynęło	już	ponad	dwa	
miliony	 sto	 tysięcy	podpisów	domagających	 się	 przyznania	
Telewizji	Trwam	miejsca	na	cyfrowym	multipleksie.	Naród	wy-
ruszył	także	na	ulice.	Już	w	kilkudziesięciu	polskich	miastach,	
a	także	wśród	Polonii	odbyły	się	marsze	w	obronie	wolności	
w	mediach	 i	w	obronie	Telewizji	Trwam.	Mamy	w	pamięci	
główny	marsz	w	Warszawie	21	kwietnia	 br.	To	była	wielka	
manifestacja	przedstawicieli	Kościoła	i	Narodu	w	tej	sprawie.	
Cieszę	się,	że	Kłodzko	dzisiaj	dołącza	do	tego	dzieła.	

Pragniemy	ten	marsz	przeprowadzić	w	pokoju	i	dużej	kul-
turze,	bez	złowrogich	okrzyków.	Nie	chcemy	stosować	metody	
niektórych	mediów	komercyjnych,	 aby	 podjudzać	 i	 skłócać	
nasze	społeczeństwo.	Kościół	jest	posłany,	aby	ludzi	jednoczyć	
wokół	Chrystusa,	wokół	prawdy	 i	dobra.	Kościół	ma	prawo	
mówić	własnym	głosem,	a	tego	głosu	udzielają	mu	w	tak	wiel-
kiej	mierze	Telewizja	Trwam	i	Radio	Maryja.	Dziennikarzy	tu	
obecnych	prosimy,	aby	nie	pogłębiali	konfliktu,	ale	by	raczyli	
zauważyć,	że	jest	to	pokojowa	forma	domagania	się	prawdy,	
domagania	 się	wolności	 dla	mediów,	w	 tym	domagania	 się	
równego	traktowania	katolickiej	Telewizji	Trwam.	
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Media	mają	 służyć	 przede	wszystkim	Narodowi,	 także	
Kościołowi,	 a	 nie	 tylko	 ekipie	 rządzących	–	 do	 utrzymania	
się	przy	władzy.	Kościół	nie	napuszcza,	by	kogoś	odsuwać	od	
władzy,	ale	domaga	się	od	władz	należnych	praw	i	wzywa	tych,	
którym	została	powierzona	troska	o	dobro	wspólne	Narodu	–	do	
wykonywania	misji:	w	sprawiedliwości,	prawdzie	i	miłości.

Popieramy	całkowicie	stanowisko	ojca	dyrektora	Tadeusza	
Rydzyka,	który	twierdzi,	że	dyskryminacja	Telewizji	Trwam	jest	
próbą	zamykania	Kościołowi	ust.	Katolicy	zrzeszeni	w	Kościele	
mają	prawo	mówić	własnym	głosem	i	korzystać	z	osiągnięć	
współczesnej	 techniki	medialnej.	 Państwo,	 które	 sprawuje	
pieczę	nad	tym	dobrem,	jakim	jest	coraz	lepsza	technika	komu-
nikowania	ludzkiej	myśli,	nie	powinno	wykluczać	katolików,	
którzy	stanowią	większość	naszego	społeczeństwa	i	płacą	po-
datki	na	cele	społeczne.	Kościół	w	Narodzie	jest	podmiotem	
życia	publicznego	i	w	dialogu	społecznym,	w	prowadzeniu	misji	
ewangelizacyjnej,	powinien	posiadać	jak	najlepsze	możliwości	
medialne	potrzebne	do	prowadzenia	swojej	działalności.	

W	Polsce	mamy	kilkadziesiąt	kanałów	i	programów	telewi-
zyjnych.	Większość	z	nich	znajduje	się	w	rękach	ludzi,	którzy	
szerzą	idee	i	postawy	liberalistyczne,	często	antychrześcijań-
skie.	 Prezentują	 niekiedy	wypaczony	wizerunek	 człowieka,	
promują	 różnego	 rodzaju	 dewiacje	moralne,	 uznając	 je	 za	
obowiązującą	 normę.	Katolicy	mają	 niezbywalne	 prawo	do	
posługiwania	się	mediami	w	głoszeniu	Ewangelii	i	w	promo-
waniu	wartości	religijnych,	moralnych	i	narodowych.	Jeszcze	
raz	powtarzam,	że	media	nie	powinny	służyć	 jedynie	 jednej	
opcji	politycznej	czy	społecznej,	ale	winny	służyć	wszystkim,	
przede	wszystkim	narodowej	większości.	Większość	nie	może	
być	dyskryminowana	przez	mniejszość,	bo	to	nie	ma	nic	wspól-
nego	z	demokracją.	To	jest	po	prostu	totalitaryzm,	poniżanie	
godności	człowieka.

Zapraszam	wszystkich	do	wspólnej	modlitwy	i	marszu	na	
rzecz	poparcia	Telewizji	Trwam	i	obrony	wolności	w	mediach,	
gdyż	wolne	media	są	podstawą	wolności	Narodu.	Amen.
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Przymioty Matki Bożej  
zadaniem dla Kościoła

Bardo, 30 czerwca 2012 r.
Msza św. i procesja różańcowa 
Bazylika pw. Nawiedzenia NMP

Wstęp

Moi	 drodzy,	 proponuję,	 by	 z	 przymiotów,	 które	 przypi-
sujemy	Matce	Najświętszej	 i	które	dzisiaj	były	wspomniane	
w	ogłoszonym	słowie	Bożym,	wybrać	trzy,	które	są	potrzebne	
nam	wszystkim.	Są	 to:	wiara,	 radość	 i	pokora.	Na	pierwszy	
przymiot	Matki	Bożej	wskazała	św.	Elżbieta,	która	w	czasie	
Nawiedzenia	powiedziała:	„Błogosławiona	jesteś,	któraś	uwie-
rzyła,	że	spełnią	się	słowa	powiedziane	Ci	od	Pana”	(Łk	1,45).	
Następne	dwa	przymioty,	które	pragniemy	zauważyć,	wskazała	
sama	Matka	Najświętsza,	gdy	mówiła:	„Raduje	się	duch	mój	
w	Bogu,	moim	Zbawcy”	(Łk	1,47)	i	„wejrzał	na	uniżenie	Słu-
żebnicy	swojej”	(Łk	1,48).	

1. Wiara

Przymiot	wiary	 –	 niezwykle	ważny	 i	 potrzebny	do	 zba-
wienia.	 „Kto	 uwierzy	 i	 przyjmie	 chrzest,	 będzie	 zbawiony”	
(Mk	16,16).	Jesteśmy	u	Matki	Bożej	Strażniczki	Wiary,	Matki,	
która	pilnuje	naszej	wiary	i	która	nas	wspomaga	w	pogłębianiu,	
w	pielęgnowaniu	naszej	wiary.

Moi	 drodzy,	 jutro	 usłyszymy	Ewangelię	 o	wskrzeszeniu	
córki	Jaira.	Jair,	przełożony	synagogi,	skierował	do	Pana	Jezu-
sa	prośbę	o	uzdrowienie	córeczki,	gdy	ta	jeszcze	żyła.	Zanim	
jednak	Jezus	dotarł	do	domu	Jaira,	doniesiono,	że	dziewczyn-
ka	umarła.	Przerażonemu	ojcu	Pan	Jezus	powiedział	krótko:	
„Nie	bój	się,	wierz	tylko!”	(Mk	5,36).	Jair	uwierzył	i	Chrystus	
swoją	mocą	przywrócił	 jego	 córce	 życie.	Nie	bój	 się,	wierz	
tylko!
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Moi	drodzy,	wiele	mamy	dzisiaj	straszydeł,	wiele	niepokoju.	
Czasem	po	ludzku	wydaje	się	nam,	jakby	tonął	okręt	ludzkości.	
A	przecież	Jezus	jest	z	nami,	żyje	w	Kościele,	spotykamy	się	
z	Nim,	słuchamy	Jego	Słowa,	przyjmujemy	Jego	Boży	Chleb,	
Jego	Najświętsze	Ciało.	„Nie	bój	się,	wierz	tylko!”	(Mk	5,36).	
Wiara	jest	czymś	zbawiennym.	Maryja	zawierzyła	i	stała	się	
wielka.	Dzisiaj	wszyscy	kochamy	Ją	za	to,	że	uwierzyła	w	to,	
co	Pan	Bóg	Jej	zaproponował,	co	Pan	Bóg	do	Niej	mówił.	„Nie	
bój	się,	wierz	tylko!”	(Mk	5,36).	Poprosimy	tego	wieczoru,	by	
nasza	wiara	się	odnawiała,	by	ciągle	stawała	się	wiarą	nową,	
żywą,	pełną	zaufania.	Prosimy	też,	by	ludzie,	których	kochamy,	
na	których	nam	zależy,	też	niczego	się	nie	bali,	ale	wierzyli.	
Nie	bój	się,	wierz	tylko!	

2. Radość

Drugi	przymiot	Matki	Najświętszej	to	radość.	„Raduje	się	
duch	mój	w	Bogu,	moim	Zbawcy”	(Łk	1,47).	Radość	jest	córką	
miłości	i	prawdy.	Kto	prawdę	kocha,	kto	prawdę	czyni	w	miłości,	
jest	człowiekiem	radości.	Matkę	Bożą	nazywamy	„Przyczyną	
naszej	 radości”.	Ten	przymiot	Matki	Najświętszej	 jest	szcze-
gólnie	czczony	tutaj,	na	ziemi	kłodzkiej	–	na	Górze	Iglicznej.	

Moi	drodzy,	radość	może	być	różna.	Można	wskazać	na	trzy	
jej	rodzaje.	Najgorsza	z	nich	to	radość	z	cudzego	nieszczęścia.	
Są	tacy,	którzy	potrafią	się	cieszyć,	kiedy	komuś	coś	nie	wyj-
dzie,	kiedy	ktoś	się	potknie	albo	coś	przegra.	Niekiedy	mówią:	
A	dobrze	mu	tak.	Taką	radość	trzeba	wyrzucać	z	siebie.	Przed	
radością	z	cudzego	nieszczęścia,	radością	z	jakiegoś	zła	trzeba	
się	bronić.

Może	być	inna	radość	–	radość,	która	łączy	ludzi.	Apostoł	
radzi	nam	dzisiaj	w	Liście	do	Rzymian:	„Weselcie	się	z	tymi,	
którzy	się	weselą”	(Rz	12,15).	Jeśli	potrafimy	radować	się	i	cie-
szyć	z	drugimi,	to	ta	radość	jest	usprawiedliwiona.	Mówimy	
nawet,	że	radość	dzielona	z	innymi	staje	się	podwójną	radością.

Moi	drodzy,	jeszcze	jest	jedna	radość,	chyba	najdoskonalsza	
–	radość	z	czyjejś	obecności,	przede	wszystkim	z	obecności	
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Pana	Boga.	 „Raduje	 się	 duch	mój	w	Bogu,	moim	Zbawcy”	
(Łk	1,47).	W	tej	radości	wyznajemy:	„Jak	to	dobrze,	że	jesteś.	
Jak	to	dobrze,	że	żyjesz,	że	jesteś	ze	mną,	że	patrzysz	na	mnie,	
że	jesteś	przy	mnie”.	Przede	wszystkim	mówimy	to	do	Pana	
Boga,	który	jest	i	który	nas	miłuje.	Prorok	Sofoniasz	wzywa:	
„Wyśpiewuj,	Córo	Syjońska!	Podnieś	radosny	okrzyk,	Izraelu!	
Ciesz	 się	 i	wesel	 z	 całego	 serca,	Córo	 Jeruzalem!	 […]	król	
Izraela,	Pan,	jest	pośród	ciebie	[…]	Pan,	twój	Bóg	jest	pośród	
ciebie,	Mocarz”	(So	3,14.15.17).	Radość	z	istnienia,	z	obecno-
ści.	Jak	to	dobrze,	że	jesteś,	Panie	Boże,	jak	to	dobrze,	że	jesteś	
i	nas	miłujesz,	i	nam	przebaczasz.	Maryja	miała	taką	radość.	
Prośmy	o	 taką	 radość	często	w	naszych	modlitwach,	byśmy	
się	cieszyli	każdym	człowiekiem,	że	jest,	że	go	Bóg	stworzył.	
Bóg	też	się	cieszy	jego	istnieniem	i	go	kocha.	Dlaczego	ja	mam	
nie	kochać	kogoś,	kto	jest,	kogo	stworzył	Pan	Bóg?	A	zatem	
trzeci	rodzaj	radości	to	radość	z	obecności	i	istnienia	drugich,	
zwłaszcza	naszych	przyjaciół.

3. Pokora

Trzeci	 przymiot	Matki	Bożej,	wspomniany	na	 początku,	
to	pokora.	Kto	nie	 jest	pokorny,	 ten	 jest	nieposłuszny,	a	po-
słuszeństwo	jest	–	obok	ubóstwa	i	czystości	–	jedną	z	trzech	
rad	 ewangelicznych,	 zadaną	 nie	 tylko	 tym,	 którzy	 obierają	
drogę	życia	konsekrowanego,	ale	nam	wszystkim.	Zauważmy,	
że	Chrystus	zbawił	nas	przez	posłuszeństwo	Ojcu.	Żeby	być	
posłusznym,	trzeba	mieć	pokorę.	Maryja	była	posłuszna	Bogu,	
bo	była	pokorna.	Jeżeli	dzisiaj	wokół	nas,	w	życiu	rodzinnym,	
społecznym	i	państwowym,	jest	tyle	nieposłuszeństwa,	to	dla-
tego,	że	ludzie	nie	mają	pokory.	

Czytałem	w	prasie	katolickiej	o	kontestacji,	jaka	w	tej	chwili	
ma	miejsce	w	Austrii,	w	diecezji	wiedeńskiej,	którą	kieruje	kard.	
Christoph	Schönborn,	dominikanin.	Zawiązała	się	tam	grupa	
kapłanów,	która	wymawia	posłuszeństwo	swojemu	biskupowi	
i	domaga	się	zniesienia	celibatu,	święceń	dla	kobiet	i	jeszcze	
innych	rzeczy,	też	równości	seksualnej.	Brak	pokory	doprowa-
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dził	do	rozbicia	Kościoła,	rozdzielenia	Kościoła.	„Bo	wejrzał	
na	uniżenie	Służebnicy	swojej	[…]	rozprasza	pyszniących	się	
zamysłami	 serc	 swoich.	Strąca	władców	z	 tronu,	 a	wywyż-
sza	pokornych”	(Łk	1,48.51-52).	„Kto	się	wywyższa,	będzie	
poniżony,	a	kto	się	poniża,	będzie	wywyższony”	(Mt	23,12;	
Łk	14,11;	por.	Łk	18,14).

Wiara,	radość	i	pokora	–	piękne	przymioty.	Jeśli	ludzie	je	
mają,	lepiej	się	żyje	i	w	rodzinie,	i	w	Kościele,	i	w	Narodzie.	
Dziękując	Panu	Bogu	za	Matkę	Najświętszą,	za	to,	że	Ona	nas	
kocha	i	nam	pomaga,	prośmy	dla	nas	o	te	trzy	dzisiaj	zauważone	
przymioty	Matki	Najświętszej,	byśmy	mogli	rozwijać	je	przy	
pomocy	Ducha	Świętego	i	byli	prawdziwie	wierzący,	radośni	
i	pokorni.	Amen.
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