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Prefazione

Il	giorno	del	16	aprile	del	2017	il	Papa	Benedetto	XVI	ha	
completato	novanta	anni	di	età.	In	questa	occasione,	da	varie	
parti	 del	mondo	 sono	 arrivate	 a	Lui	 numerosi	 	complimenti,	
ringraziamenti,	 auguri	 e	 il	 dono	 della	 preghiera.	A	 tutti	
	questi	gesti	di	memoria	e	di	affetto	si	aggiunge	il	più	recente	
	volume	(num.	41)	della	serie	editoriale	intitolata	„Seminare	la	
	Parola”,	che	contiene	il	frutto	della	mia	attività	omiletica	nel	
servizio	episcopale	nei	primi	quattro	mesi	del	2015.	Mi	sento	
	personalmente	legato	con	il	Santo	Padre	Benedetto	non	solo	
tramite	lo	studio	dei	Suoi	profondi	testi	teologici	e	magisteriali,	
ma	 anche	 attraverso	una	 serie	di	 incontri	 importanti.	Voglio	
ricordare	 il	 27	 ottobre	 dell’anno	2000,	 quando	 la	Pontificia	
Facoltà	Teologica	di	Wroclaw	ha	decorato	il	Cardinale	Joseph	
Ratzinger,	allora	prefetto	della	Congregazione	per	la	Dottrina	
della	Fede,	con	la	più	alta	onorificenza	accademica,	il	dottorato	
„honoris	causa”.	Essendo,	allora,	il	rettore	della	Facoltà	sono	
stato	anche	il	promotore	di	questo	dottorato	e	ho	presentato	un	
elogio	in	onore	del	nostro	onorevole	Ospite.	In	questo	elogio	
ho	rilevato	che	il	Cardinal	Joseph	Ratzinger	era	il	più	grande	
teologo	 fra	 i	 cardinali	 del	 nostro	 tempo	 e,	 un	 cardinale	 più	
	eccezionale	tra	i	teologi	della	nostra	epoca.	Oggi	aggiungerei	che	
si	tratta	anche	di	uno	dei	più	grandi	teologi	fra	i	papi	della	Chiesa	
cattolica,	il	quale	accompagna	la	sua	grandissima	sapienza	con	
una	non	meno	grande	semplicità,	modestia	e	umiltà.	Il	secondo	
incontro	che	ha	lasciato	un’impronta	speciale	nel	mio	cuore,	
ha	avuto	luogo	durante	la	mia	visita	Ad	Limina	Apostolorum,	
il	 24	novembre	del	 2005.	Era	un	 colloquio	personale	 con	 il	
Santo	Padre,	che	è	durato	13	minuti.	Un’esperienza	profonda	
era	per	me	anche	il	Suo	pellegrinaggio	in	Polonia,	nei	giorni	il	
25-28	maggio	del	2006.	Negli	anni	successivi,	ho	avuto	altre	
opportunità	per	incontrare	personalmente	il	Papa	durante	le	Sue	
udienze	in	Piazza	San	Pietro	a	Roma.	La	decisione	del	Pontefice	
a	rinunciare	al	ministero	petrino,	nel	febbraio	2013,	era	per	me,	
come	per	gli	altri,	un’esperienza	dell’emozione	profonda.
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Nel	 giubileo	 del	 novantesimo	 compleanno	 del	 Papa	
	Benedetto	XVI	voglio	confermare	di	nuovo	che	la	Sua	persona	
è	un	grande	dono	della	Provvidenza	Divina	per	la	Chiesa	e	per	
il	mondo	del	nostro	tempo.	Le	sue	opere	teologiche,	la	trilogia	
„Gesù	di	Nazaret”	e	tutto	l’insegnamento	papale	è	un	contributo	
enorme	al	 tesoro	della	Chiesa	universale.	 Il	 papa	Benedetto	
XVI	 ha	 sempre	 avuto	 e	 continua	 ad	 avere	 una	 valutazione	
molto	 accurata	 e	 approfondita	 della	 situazione	 attuale	 della	
Chiesa	e	del	mondo.	Egli	soffre	la	perdita	della	fede	religiosa	tra	
i	popoli	del	nostro	tempo,	soffre	la	diffusione	di	atteggiamenti	
	soggettivistici,	del	 relativismo	e	del	 liberalismo.	Spesso,	nel	
mio	ministero	pastorale,	cito	le	sue	parole:	„Dove	c’è	Dio,	là	
c’è	il	futuro”.	Nonostante	il	dispiacere	che	ci	ha	accompagnato	
nella	Sua	rinuncia	all’ufficio	petrino,	il	mondo	ammira	sempre	
il	suo	silenzio	orante.	Il	Papa	ha	scelto,	nella	Chiesa,	una	nuova	
funzione.	Ha	sostituito	il	ministero	pubblico	sulla	Cattedra	di	
Pietro	con	una	preghiera	silenziosa	per	la	Chiesa.	Tutti	sentiamo	
l’importanza	di	questo	dono	della	preghiera.

Mentre	 celebriamo	 il	 novantesimo	anniversario	del	 com-
pleanno,	ringraziamo	il	Signore	per	la	Sua	persona,	per	la	sua	
lunga	vita,	così	ricca	di	riflessione	teologica,	di	preghiera	e	di	
umiltà.	Preghiamo	anche	che	il	buon	Dio	lo	conservi	più	a	lungo	
possibile	in	mezzo	a	noi.	Santo	Padre:	„Ad	multos	annos	in	Dei	
Benedictione”.

+ Ignacy Dec, Vescovo di Świdnica
Świdnica,	16	aprile	2017,	nel	novantesimo	anniversario	del		compleanno	
di	Santo	Padre	Benedetto	XVI.
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Słowo wstępne

Dnia	16	kwietnia	2017	r.	Papież	Benedykt	XVI	ukończył	
dziewięćdziesiąty	rok	życia.	Z	różnych	stron	świata	nadeszły	
do	Niego	z	tej	okazji	serdeczne	gratulacje,	szczere	podzięko-
wania,	najlepsze	życzenia	oraz	zapewnienia	o	modlitwie.	Do	
tych	wszystkich	gestów	pamięci	i	serdeczności	zostaje	dołą-
czony	 obecny,	 41	 tom	 „Siejby	 słowa”,	 zawierający	 homilie	
i	 rozważania	 jakie	wygłosiłem	w	mojej	 posłudze	 biskupiej	
w	pierwszych	czterech	miesiącach	2015	roku.	Z	Ojcem	św.	Be-
nedyktem	czuję	się	związany	nie	tylko	przez	studiowanie	Jego	
głębokich,	teologicznych	i	papieskich	tekstów,	ale	także	przez	
kilka	ważnych	życiowych	spotkań,	jakie	dane	mi	było	przeżyć.	
Najpierw	chcę	wspomnieć	dzień	27	października	2000	r.,	kiedy	
to	Papieski	Wydział	Teologiczny	we	Wrocławiu	nadał	ks.	kard.	
Josephowi	Ratzingerowi,	ówczesnemu	prefektowi	Kongregacji	
Nauki	Wiary,	najwyższą	godność	akademicką	–	doktorat	„ho-
noris	causa”.	Miałem	zaszczyt	być	w	tym	czasie	rektorem	tejże	
uczelni	i	jako	promotor	tego	doktoratu,	wygłosiłem	laudację	
na	cześć	Laureata.	Powiedziałem	w	niej,	że	Ksiądz	Kardynał	
w	naszych	czasach	jest	największym	teologiem	wśród	kardy-
nałów	i	najwybitniejszym	kardynałem	wśród	teologów.	Dzisiaj	
dodałbym,	że	jest	jednym	z	największych	teologów	wśród	do-
tychczasowych	papieży	Kościoła	katolickiego,	że	przy	swojej	
uczoności	promieniuje	wielką	prostotą,	skromnością	i	pokorą.	
Drugie	wydarzenie	związane	z	osobą	Ojca	Świętego	Benedykta	
XVI,	które	wycisnęło	na	mnie	szczególne	piętno,	miało	miejsce	
podczas	wizyty	„Ad	limina	apostolorum”	24	listopada	2005	r.	
Odbyłem	wtedy	osobistą	rozmowę	z	Piotrem	naszych	czasów,	
która	 trwała	 13	minut.	Bardzo	 głęboko	 przeżywałem	 także	
pielgrzymkę	Ojca	św.	Benedykta	XVI	do	Polski,	która	miała	
miejsce	w	dniach	25-28	maja	2006	r.	W	następnych	latach	mia-
łem	jeszcze	okazję	kilkakrotnie	spotkać	się	z	Ojcem	Świętym	
podczas	audiencji	generalnych	na	placu	św.	Piotra	w	Rzymie.	
Mocno	też	przeżyłem	jego	decyzję	o	abdykacji	w	lutym	2013	r.
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W	jubileuszowym	roku	dziewięćdziesiątych	urodzin	Papieża	
Benedykta	XVI	chcę	powiedzieć,	że	Jego	osoba	jest	wielkim	
darem	Opatrzności	 dla	Kościoła	 i	 świata	 naszych	 czasów.	
Jego	wcześniejsze	dzieła	teologiczne,	trylogia	„Jezus	z	Naza-
retu”	i	całe	nauczanie	papieskie	jest	ogromnym	wkładem	do	
skarbca	Kościoła	powszechnego.	Papież	Benedykt	XVI	miał	
i	ma	bardzo	trafną	i	dogłębną	ocenę	obecnej	sytuacje	Kościoła	
i	świata.	Boleje	nad	utratą	wiary	religijnej	wśród	ludzi	naszego	
czasu,	nad	szerzeniem	się	postaw	subiektywizmu,	liberalizmu	
i	relatywizmu.	Często	w	moim	posługiwaniu	pasterskim	cytuję	
Jego	słowa:	„Gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	przyszłość”.	Mimo	żalu,	
jaki	nam	towarzyszył	przy	Jego	dobrowolnej	abdykacji	z	urzędu	
Piotrowego,	świat	dziś	podziwia	jego	modlitewne	milczenie.	
Papież	pozostał	w	Kościele	w	nowej,	wybranej	przez	 siebie	
funkcji	 i	 roli.	 Zamienił	 publiczne	 posługiwanie	 na	 Stolicy	
Piotrowej	 na	 cichą	modlitwę	w	 intencji	Kościoła.	Wszyscy	
odczuwamy	wagę	tego	daru	modlitwy.

W	czasie	świętowania	dziewięćdziesiątych	urodzin,	dzięku-
jemy	Panu	Bogu	za	Jego	osobę,	za	jego	długie	życie,	tak	bogate	
w	refleksję	teologiczną,	modlitwę	i	pokorę.	Modlimy	się	także,	
aby	Dobry	Bóg	Zachował	Go	jak	najdłużej	pośród	nas.	Ojcze	
Święty:	„Ad	multos	annos	in	Dei	Benedictione”.

+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki

Świdnica,	16	kwietnia	2017	r.,	w	dziewięćdziesiątą	rocznicę	urodzin	
Papieża	Benedykta	XVI



Homilie styczniowe
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Z Bożym błogosławieństwem,  
z Maryją Matką Chrystusa i Kościoła  

– w Nowy Rok
Świdnica, 1 stycznia 2015 r.

Msza św. w uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Przed	kilkoma	godzinami	zakończył	 się	 rok	2014.	Wielu	
z	nas	przybyło	w	sylwestrowy	wieczór	do	świątyni,	by	Panu	
Bogu	wypowiedzieć	trzy	ważne	słowa:	„Panie,	Boże	dzięku-
jemy,	 przepraszamy,	 prosimy”.	Dziś	 zaczyna	 się	 rok	 nowy	
–	rok	2015.	Lata	te	liczymy	od	narodzenia	Chrystusa,	od	tych	
najważniejszych	narodzin	w	dziejach	świata.	Czasu	nie	mo-
żemy	zatrzymać.	Tenże	czas	nieubłaganie	znaczy	naszą	twarz	
kolejnymi	zmarszczkami,	srebrzy	siwymi	włosami	naszą	głowę,	
przypominając	nam	wszystkim,	że	w	ludzki	los	wpisane	jest	
przemijanie.	„Nasze	lata	przemijają	jak	trawa,	a	Ty	Boże	trwasz	
na	wieki”	–	jak	głosi	tekst	kościelnej	liturgii.

Dzisiaj,	w	Nowy	Rok,	który	jest	zarazem	ostatnim	dniem	
oktawy	Bożego	Narodzenia,	Kościół	zaprasza	nas	do	pochy-
lenia	 się	 nad	 tajemnicą	macierzyństwa	Dziewicy	Maryi.	Na	
nowo	zachwycamy	się	wyjątkowym	powołaniem	i	godnością	
Maryi.	W	rozważaniu	zwrócimy	także	uwagę	na	fakt	nadania	
Dzieciątku	 imienia	 Jezus	 oraz	 zastanowimy	 się	 co	 oznacza	
Boże	błogosławieństwo,	o	które	dzisiaj	modlimy	się,	stojąc	na	
progu	Nowego	Roku.

1. Maryja Bożą Rodzicielką

Drodzy	bracia	i	siostry,	przez	ziemię	przesunęło	się	już	wiele	
miliardów	ludzi.	Jeśli	spodoba	się	Bogu,	to	następne	miliardy	
będą	żyły	po	nas.	I	wśród	tych	wszystkich	ludzi	jedna	jedyna	
Maryja	miała	 powołanie	 absolutnie	 jedyne,	 niepowtarzalne.	
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Ona	i	tylko	Ona	została	Matką	Syna	Bożego.	Syn	Boży	istniał	
od	początku,	przed	Maryją.	Ona	urodziła	Jezusa	tylko	w	Jego	
ludzkiej	naturze,	ale	Ten	którego	urodziła,	jest	Boską	Osobą	
Syna	Bożego,	a	zarazem	jest	to	naprawdę	Jej	Syn	–	i	właśnie	
dlatego	nazywa	się	Ją	Matką	Bożą.	Można	powiedzieć,	że	osoba	
Maryi	jest	dla	nas	gwarantem,	że	odwieczny	Syn	Boży	stał	się	
prawdziwym	człowiekiem.	Maryja	była	dla	Niego	pierwszym	
mieszkaniem,	nosiła	Go	przez	9	miesięcy	w	swoim	łonie,	a	po-
tem	Go	wydała	na	świat	i	wychowała.	Jezus	oddał	życie,	aby	
zbawić	wszystkich	ludzi,	zmartwychwstał	i	pozostał	w	Kościele	
aż	do	końca	świata.	Maryja	pozostanie	na	zawsze	Jego	matką,	
Matką	Słowa	Wcielonego.

W	dzisiejszej	Ewangelii	dużo	daje	do	myślenia	porządek,	
w	jakim	pasterze	spostrzegli	osoby	znajdujące	się	w	stajni	be-
tlejemskiej.	Słyszeliśmy,	że	„Pasterze	pospiesznie	udali	się	do	
Betlejem	i	znaleźli	Maryję,	Józefa	i	Niemowlę,	leżące	w	żłobie”	
(Łk	2,16).	Pasterze	szukali	Dzieciątka.	Ono	było	w	Świętej	Ro-
dzinie	najważniejsze,	ale	najpierw	zauważyli	Maryję	i	Józefa.	
Może	to	była	zapowiedź,	że	Jezusa	–	po	Jego	odejściu	do	nieba	
–	będziemy	znajdować	na	ziemi	poprzez	Kościół,	w	którym	
dzisiaj	rodzi	się	Chrystus	dla	nas.	Jezusa	znajdujemy	dzisiaj	
poprzez	Kościół	i	w	Kościele.	Dlatego	też	Kościół	nazywamy	
Matką,	przy	której	i	dzięki	której	znajdujemy	Chrystusa.	Trzeba	
to	często	przypominać,	że	bez	Kościoła	nie	ma	Chrystusa,	tak	
jak	też	nie	ma	Kościoła	bez	Chrystusa.

2. Obrzezanie i nadanie imienia

Drodzy	bracia	i	siostry,	warto	jeszcze	skomentować	fakt,	że	
w	ósmym	dniu	po	narodzeniu	Dziecię	zostało	obrzezane	i	nada-
no	Mu	imię	Jezus.	Przez	obrzezanie	Jezus	został	włączony	do	
narodu	wybranego,	ludu	Starego	Przymierza,	ażeby	to	pierwsze	
przymierze	 i	wybranie	wypełnić,	 żeby	 stać	 się	Zbawicielem	
wszystkich	 narodów	 i	 dać	 początek	Nowemu	Przymierzu.	
Znaczące	też	było	imię,	które	polecił	nadać	Dziecięciu	anioł	
jeszcze	w	czasie	zwiastowania	w	Nazarecie	–	imię	Jezus.	Imię	
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to	znaczy:	„Bóg	zbawia”.	Warto	przypomnieć,	że	imię	to	nosił	
kiedyś	następca	Mojżesza	–	Jozue.	Jest	to,	to	samo	hebrajskie	
imię	Jeszua	–	Jezus.	Ojcowie	Kościoła	wskazywali,	że	podob-
nie	jak	Jozue,	następca	Mojżesza,	wprowadził	lud	izraelski	do	
Ziemi	Obiecanej,	tak	samo	Jezus,	nasz	Zbawiciel,	wprowadzi	
nas	kiedyś	do	Ziemi	Obiecanej,	do	życia	wiecznego.

3. Z Bożym błogosławieństwem w Nowy Rok

Drodzy	bracia	i	siostry,	pozostaje	nam	jeszcze	zwrócić	uwa-
gę	na	fakt	błogosławieństwa,	o	którym	jest	mowa	w	dzisiejszym	
pierwszym	czytaniu,	o	które	dziś	modlimy	się	i	którego	sobie	
życzymy	w	noworocznych	powinszowaniach.	Otóż	Bóg	przez	
Mojżesza	przekazał	Aaronowi	nakaz,	by	pobłogosławił	powie-
rzony	sobie	lud.	Podał	nawet	formułę	tego	błogosławieństwa:	
„Niech	cię	Pan	błogosławi	 i	strzeże.	Niech	Pan	rozpromieni	
oblicze	 swe	 nad	 tobą,	 niech	 cię	 obdarzy	 swą	 łaską.	Niech	
zwróci	ku	tobie	oblicze	swoje	i	niech	cię	obdarzy	pokojem”	
(Lb	6,24-26).	Zauważmy,	że	warunkiem	uzyskania	błogosła-
wieństwa	jest	zwrócenie	się	do	Stwórcy,	przywołanie	imienia	
Tego,	 który	wszystko	może.	Bóg	błogosławiąc	udziela	 nam	
przede	wszystkim	darów	duchowych.	Jest	to	Boża	opieka,	łaska,	
miłość,	pokój,	dary	Ducha	Świętego,	które	są	ważniejsze	niż	
światowe	bogactwo:	władza,	sława,	panowanie.	Dary	zawarte	
w	Bożym	błogosławieństwie	 niosą	 człowiekowi	 szczęście.	
Takie	właśnie	błogosławieństwo	otrzymali	betlejemscy	paste-
rze,	którzy	wracali	z	Betlejem,	„wielbiąc	i	wysławiając	Boga	
za	wszystko,	 co	 słyszeli	 i	widzieli,	 jak	 im	 to	było	przedtem	
powiedziane”	(Łk	2,20).

Zakończenie

Drodzy	bracia	i	siostry,	wyruszamy	w	Nowy	Rok,	który	jest	
przed	nami	zakryty.	Nie	wiemy,	co	nam	przyniesie.	Na	początku	
naszej	drogi,	chcemy	się	skryć	pod	skrzydła	Bożej	Opatrzności	
i	prosić	dziś	o	Boże	błogosławieństwo	na	noworoczną	drogę.	
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Prosimy	o	pokój	dla	świata	i	o	pokój	dla	naszych	serc.	Pamię-
tajmy	jednak,	że	warunkiem	otrzymania	tego	błogosławieństwa,	
takiego	 daru	Bożego,	 jest	wzywanie	 imienia	Bożego,	 czyli	
po	prostu	prośba	do	Boga	o	 Jego	błogosławieństwo,	o	 Jego	
przychylność.	Niech	to	wzywanie	imienia	Bożego,	czyli	nasza	
prośba	o	pomoc	Bożą,	trwa	nieustannie	na	naszych	ustach,	niech	
trwa	przez	cały,	dziś	rozpoczynający	się	rok.	Gdy	tak	będzie,	
bądźmy	pewni,	że	Bóg	nam	będzie	błogosławił,	a	Maryja,	Matka	
Chrystusa	i	Matka	nasza,	także	będzie	z	nami.	Amen.

Wcielenie Syna Bożego 
wyniesieniem człowieczeństwa

Bobolice, 4 stycznia 2015 r.
Msza św. z racji okresu Narodzenia Pańskiego 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

1. Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Chyba	nie	jesteśmy	zdziwieni,	że	po	raz	trzeci	podczas	świąt	
czytamy	Ewangelię	z	Prologu	św.	Jana	Ewangelisty	o	Słowie,	
które	stało	się	Ciałem.	Przypomnę,	że	pierwszy	raz	była	czytana	
ona	w	sam	dzień	Bożego	Narodzenia,	na	Mszy	Świętej	podczas	
dnia.	Następnie	 czytaliśmy	 ją	w	 ostatni	 dzień	 starego	 roku	
31	grudnia	w	Sylwestra	i	dzisiaj	w	pierwszą	niedzielę	Nowe-
go	Roku,	w	II	po	Narodzeniu	ją	ponownie	czytamy.	Dlaczego	
tak	jest?	–	Dlatego,	że	ona	jest	bardzo	ważna,	zawiera	ważne	
przesłanie	o	Słowie,	które	stało	się	Ciałem.

Śpiewaliśmy	po	I	czytaniu	słowa:	„Słowo	Wcielone	wśród	
nas	zamieszkało”.	W	tych	słowach	wyrażaliśmy	prawdę	o	naj-
ważniejszym	wydarzeniu	w	dziejach	tego	świata.	Moi	drodzy,	
chciałbym	zwrócić	uwagę	w	tej	Ewangelii	dzisiaj	czytanej	na	
trzy	punkty,	na	trzy	wątki.	Najpierw	na	to	iż	Słowo,	które	stało	
się	Ciałem	i	zamieszkało	wśród	nas	było	od	wieków	u	Boga	
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i	Bogiem	było	Słowo.	Gdy	piszemy	wyraz	„Słowo”	przez	duże	
„S”	to	ono	oznacza	Chrystusa,	Syna	Bożego,	drugą	Osobę	Bo-
ską,	po	grecku	to	jest	słowo	„logos”,	po	polsku	Słowo	–	Druga	
Osoba	Boska,	Syn	Boży	odwieczny.	Jak	piszemy	wyraz	„słowo”	
przez	małe	„s”	to	mamy	na	myśli	słowo	Boże	lub	słowo	ludzkie,	
które	na	co	dzień	wypowiadamy.	To	„Słowo”	przez	duże	„S”	
to	jest,	powtórzmy,	odwieczny	Syn	Boży,	który	zapragnął	być	
człowiekiem,	który	 zapragnął	 przyjść	 na	 ziemię	bo	 taki	 był	
plan	zbawczy	Ojca,	żeby	przybyć	na	ziemię	i	ludziom	pomóc.	
W	obręb	natury	Bożej,	Słowo	Boże	przyjęło	naturę	 ludzką,	
Syn	Boży	stał	się	człowiekiem,	nie	przestając	być	Bogiem	stał	
się	człowiekiem.	Słowo	Boże	stało	się	Ciałem	i	zamieszkało	
wśród	nas.	To	jest	taka	naczelna	prawda,	która	jest	ważna	dla	
wszystkich	ludzi	i	która	nabrała	nowej	mocy,	odżyła,	zajaśniała	
w	święta	Bożego	Narodzenia.	Po	to	są	święta	żebyśmy	tę	praw-
dę	na	nowo	przyjęli	i	nią	się	cieszyli.	Nie	będzie	ważniejszego	
wydarzenia	nad	to,	które	miało	miejsce	w	noc	betlejemską	–	
zamieszkanie	Syna	Bożego	na	naszej	ziemi.	To	wątek	pierwszy.

2. Cel Wcielenia Syna Bożego

Wątek	drugi	–	pytamy	się	jaki	był	cel	Wcielenia	Syna	Bo-
żego?	Po	co	Jezus	przyszedł	na	ziemię?	–	Przyszedł	dla	nas,	
nie	przyszedł	dla	zwierząt,	dla	ptaków,	dla	roślin,	ale	przyszedł	
nas	 odkupić.	Najpierw	nam	przyniósł	mądrość.	Dzisiaj	 jest	
mowa	o	tej	mądrości,	mądrość	jest	wychwalana,	mądrość	która	
jest	w	Bogu.	Jezus	został	nazwany	wcieloną	Mądrością.	Jego	
Ewangelia,	którą	ogłosił	jest	Dobrą	Nowiną,	jest	mądrością	dla	
świata	i	nie	ma	równej	sobie.	Kto	ją	przyjmie	i	kto	według	niej	
żyje	ten	doznaje	smaku	życia	i	wie	po	co	żyje,	jego	życie	jest	
pełniejsze	i	przede	wszystkim	po	ziemskim	życiu	przechodzi	do	
życia	wiecznego.	Kto	przyjmuje	Ewangelię	Jezusa	i	kto	wedle	
niej	żyje	i	nią	kształtuje	swoje	życie.	Jezus	narodził	się	dla	nas	
dlatego	w	kolędach	naszych	polskich,	 których	 jest	 tak	dużo	
i	są	takie	piękne,	ta	prawda	zajmuje	naczelne	miejsce,	prawda	
wyrażająca	tę	miłość	Boga	do	nas,	która	się	wyraziła	w	naro-
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dzinach	Dziecięcia	Bożego	w	Betlejem.	Jezus	z	miłości	do	nas	
przyszedł,	by	nam	dać	prawdę	Ewangelii	ale	także,	by	doko-
nać	dzieła	odkupienia	na	drzewie	krzyża.	Jezus	przyjął	wyrok	
śmierci	od	ludzi,	wydany	na	Niego	i	oddał	dobrowolnie	życie	
za	nas	abyśmy	mieli	grzechy	odpuszczone.	Pamiętajmy,	Boże	
Narodzenie,	zamieszkanie	Syna	Bożego	na	ziemi	jest	dla	nas.

Święty	Jan	Paweł	II	napisał	w	swojej	encyklice,	że	Chrystus	
przez	swoje	wcielenie	zjednoczył	się	jakoś	z	każdym	człowie-
kiem.	W	wyznaniu	wiary	za	chwilę	powiemy:	który	dla	nas	
ludzi	–	dla	nas	ludzi	–	i	dla	naszego	zbawienia	zstąpił	z	nieba.	
A	więc,	Boże	Narodzenie	jest	dla	nas	i	w	nim	odkrywamy	prze-
dziwną,	niepojętą	miłość	Pana	Boga.	Nikt	nie	powinien	się	czuć	
samotny,	opuszczony,	zawiedziony	jak	popatrzy	na	żłóbek,	jak	
przeżywa	w	sposób	właściwy	prawdę	o	Bożym	Narodzeniu.

3. Wierzący w Chrystusa obdarzony godnością 
dziecka Bożego

Moi	drodzy,	trzeci	wątek,	na	który	jeszcze	zwrócimy	uwagę,	
mianowicie	jest	powiedziane,	że	to	„Słowo	przyszło	na	świat	
do	swoich,	a	swoi	Go	nie	przyjęli”,	ale	także	jest	mowa	o	tych,	
którzy	to	Słowo	przyjęli.	I	jest	powiedziane,	że	wszystkim	tym,	
którzy	je	przyjęli	dało	moc	aby	się	stali	dziećmi	Bożymi.	Otóż	
właśnie	to,	dzięki	Bożemu	Narodzeniu	otrzymaliśmy	nową	god-
ność,	nie	przestając	być	dziećmi	tego	świata,	dziećmi	ludzkimi,	
staliśmy	się,	przez	Boże	Narodzenie,	dziećmi	Bożymi.	Boże	
Narodzenie	oznacza	nadanie	nam	wszystkim	tytułu	dziecięctwa	
Bożego.	My	ten	tytuł	oficjalnie	przyjmujemy	podczas	chrztu	
świętego,	gdy	przyjmujemy	chrzest	w	imię	Jezusa	mamy	grzech	
pierworodny	zmyty	i	stajemy	się	dziećmi	Bożymi.	To	jest	nasza	
chluba,	 ten	 tytuł	dziecka	Bożego.	Ludzie	gonią	 za	 tytułami,	
są	 tytuły	naukowe:	magistra,	 doktora,	 doktora	habilitowany,	
profesora,	są	różne	tytuły	np.	istotne	w	wojsku,	policji,	straży	
pożarnej,	są	różne	urzędy	w	państwie,	jest	prezydent,	premier,	są	
posłowie,	parlamentarzyści,	senatorowie,	są	prezydenci	miast,	
burmistrzowie,	wójtowie,	 sołtysi,	 dyrektorzy.	To	 są	ważne	
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tytuły	 i	one	 są	potrzebne,	 ale	pamiętajmy,	 że	najpiękniejszy	
i	najważniejszy	tytuł,	który	wszyscy	mamy	to	jest	tytuł	dziecka	
Bożego.	Jesteśmy	dziećmi	Bożymi	 i	staliśmy	się	nimi	przez	
Boże	Narodzenie.

4. Potrzeba całorocznego zaangażowania w dobro

Moi	drodzy,	święta	odchodzą,	za	 tydzień	będzie	 już	Nie-
dziela	Chrztu	Pańskiego,	już	popatrzymy	na	Jezusa,	który	jest	
chrzczony	w	Jordanie	przez	swojego	poprzednika	Jana	Chrzci-
ciela,	a	we	wtorek	będzie	uroczystość	Objawienia	Pańskiego	
czyli	Trzech	Króli,	 jeszcze	 będziemy	w	 stajence,	 ale	 już	 za	
siedem	dni	 będziemy	nad	 Jordanem	 i	 potem	 jeszcze	 kolędy	
będziemy	 śpiewać	 okazyjnie	 do	Matki	Bożej	Gromnicznej.	
W	Matkę	Bożą	Gromniczną,	2	lutego	jeszcze	powrócimy	do	
małego	Jezusa,	ale	święta	za	nami.	Co	jest	ważne?	–	Abyśmy	
potrafili	żyć	klimatem	świąt	Bożego	Narodzenia.	Moi	drodzy,	
jak	przeżywamy	święta	w	sposób	właściwy	to	się	jednoczymy,	
to	się	do	siebie	przybliżamy.	Wczoraj	w	katedrze	świdnickiej	
był	 piękny	 koncert	w	wykonaniu	 rodziny	Pospieszalskich.	
Znacie	 Jana	Pospieszalskiego,	prowadzi	on	program	„Warto	
rozmawiać”	i	zawsze	jest	po	naszej	stronie.	Mówiąc	„po	naszej	
stronie”	mamy	na	myśli	wartości	 ewangeliczne	 i	 jako	 jeden	
z	nielicznych	dziennikarzy	reprezentuje	świat	wartości	wyzna-
wane	przez	Kościół.	Co	ciekawe,	on	jest	z	rodziny	wielodziet-
nej,	dziewięcioro	dzieci	się	urodziło,	wszyscy	żyją	i	wczoraj	
było	 czterech	 braci	 i	 jedna	 siostra,	 piątka	 z	 tej	 dziewiątki.	
I	wszyscy	bracia	grają	na	różnych	instrumentach:	na	gitarach,	
na	 skrzypcach,	 na	 trąbkach,	 na	 perkusji,	 na	 kontrabasie,	 na	
wiolonczeli,	przeróżne	instrumenty.	Czternaście	osób	zaanga-
żowanych	muzykowało.	I	tak	sobie	pomyślałem,	jak	to	Boże	
Narodzenie,	kolędy,	potrafiły	zjednoczyć	rodzinę,	braci,	siostry	
ze	sobą	i	mają	jakiś	cel,	kolędują	i	to	gratisowo,	bez	wielkich	
pieniędzy.	To	jest	piękne,	tym	bardziej	jak	widzimy,	jak	czasem	
rodziny	są	skłócone,	między	braćmi	jest	czasem	jakaś	zawiść,	
nie	ma	rozmowy,	nie	ma	kontaktu	–	brat,	siostra	czasem	się	
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poróżniają.	Pamiętajmy,	Boże	Narodzenie,	Jezus	–	mają	nas	
zjednoczyć,	 powinniśmy	 się	 poczuć	 jak	 bracia	 i	 siostry,	 jak	
dzieci	Boże,	które	sobie	przebaczają,	nie	są	pamiętliwi,	nie	są	
zazdrośni,	tylko	są	pełni	miłości.

Módlmy	się	dzisiaj,	żebyśmy	otrzymali	taki	dar,	dar	życia	
przez	cały	rok	klimatem	świąt	Bożego	Narodzenia,	a	więc	kli-
matem	miłości.	Apostoł	dzisiaj	się	modlił:	niech	da	wam	światłe	
oczy	serca	 tak,	byście	wiedzieli	czym	jest	nadzieja	waszego	
powołania.	I	my	się	módlmy	o	światłe	oczy	dla	naszego	serca,	
byśmy	wiedzieli,	że	naszym	powołaniem	jest	bycie	dzieckiem	
Bożym,	przyjacielem	Pana	Jezusa.	Amen.

Zadanie rozpoznania nadziei powołania 
w maryjnym stylu

Świdnica, 4 stycznia 2015 r.
Msza św. na powitanie figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kaplica w rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Powołanie Matki Bożej

Pozwólcie,	że	dzisiejszą	homilię	oprzemy	głównie	na	tekście	
listu	św.	Pawła	Apostoła	do	Efezjan,	który	został	przed	chwilą	
odczytany	na	naszej	świętej	liturgii.	W	tym	tekście	znajdujemy	
słowa:	„W	Nim	bowiem	wybrał	nas	przed	założeniem	świata	
abyśmy	byli	święci	i	nieskalani	przed	Jego	obliczem”.	Bardzo	
ważne	słowa	tyczące	każdego	człowieka,	a	szczególnie	tyczące	
nas,	osób	powołanych.	I	potem	Apostoł	wyznaje,	że	się	modli,	
że	prosi	aby	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	
wiedzieli,	czym	jest	nadzieja	waszego	powołania”.	Jesteśmy	
powołani,	Apostoł	to	przypomina.
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Zanim	powiemy	o	naszym	powołaniu,	 to	 spoglądamy	na	
Matkę	Najświętszą	i	chcemy	wspomnieć	Jej	osobę	i	Jej	powo-
łanie,	powołanie	 jedyne	 i	niepowtarzalne	w	dziejach	świata,	
powołanie	by	wydać	światu	Zbawiciela,	by	dać	ludzki	wymiar	
Synowi	Bożemu.	Był	potrzebny	człowiek,	była	potrzebna	nie-
wiasta,	żeby	Bóg	mógł	stać	się	człowiekiem,	prawdziwym	od	
początku,	od	poczęcia,	przez	dzieciństwo,	przez	życie	dorosłe	
aż	do	śmierci.	 I	właśnie	oko	Pana	Boga	spoczęło	na	Maryi,	
mieszkance	Nazaretu.	Było	zwiastowanie	i	Anioł	Boży	w	imie-
niu	Najwyższego	zaświadczył,	że	Ta,	do	której	przyszedł	jest	
pełna	świętości	–	bądź	pozdrowiona	pełna	łaski,	Pan	z	Tobą,	
jesteś	błogosławiona	między	niewiastami.	Te	słowa	odnosimy	
do	Matki	Bożej	i	one	w	jakiś	sposób	wskazują	na	świętość	Ma-
ryi,	także	na	tę	świętość	początkową,	na	uwolnienie	od	zmazy	
grzechu	pierworodnego,	na	niepokalane	poczęcie.	Maryja	 to	
potwierdziła.	Gdy	się	objawiła	Bernadecie	Soubirous	w	Lourdes	
to	powiedziała:	„Jestem	Niepokalane	Poczęcie”.	Ze	względu	
na	powołanie	 jakie	otrzymała,	by	wydać	światu	Zbawiciela,	
została	od	początku	napełniona	świętością.	Zaczęło	się	od	nie-
pokalanego	poczęcia,	a	się	zakończyło	wniebowzięciem	–	jako	
jedyny	człowiek	naszej	ziemi	dostąpiła	tej	 łaski,	którą	Jezus	
nam	wysłużył	na	krzyżu	przez	swoją	śmierć	i	zmartwychwsta-
nie,	została	zabrana	do	niebieskiej	chwały.	W	ciągu	tygodnia	
będziemy	czytać	fragment	Apokalipsy	o	tej	Niewieście,	która	
jest	w	słońcu,	z	księżycem	pod	stopami,	a	na	Jej	głowie	wieniec	
z	gwiazd	dwunastu.	To	jest	ta	wizja	Matki	Bożej	wniebowziętej,	
którą	po	odejściu	do	nieba	miał	Jan,	jako	ten,	który	z	Maryją	
był	do	końca	Jej	ziemskich	dni.

A	więc	drodzy	bracia	i	siostry,	powołanie	Maryi	–	jedyne	
i	niepowtarzalne	–	nas	urzeka	tą	wielkością,	ale	też	to	powołanie	
nas	urzeka	od	strony	Maryi,	nas	bardzo	buduje	odpowiedź	Maryi	
na	to	powołanie,	też	odpowiedź	jedyna	też,	jedyna	i	niepowta-
rzalna	w	dziejach	świata,	nikt	 tak	nie	odpowiedział	na	łaskę	
powołania	jak	Maryja.	Kościół	wierzy,	że	nie	popełniła	żadnego	
grzechu	osobistego,	a	więc	przeszła	przez	życie	w	przyjaźni	
z	Bogiem	najpełniejszej,	która	to	przyjaźń	była	jedyna	i	nikt	
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inny	z	 ludzi	nie	dostąpił	 takiej	bliskości	z	Bogiem	 jak	Ona.	
A	więc	powołanie	jedyne,	niepowtarzalne	i	zarazem	odpowiedź	
ze	strony	Maryi	–	jedyna	i	niepowtarzalna.

Wiemy,	że	życie	Maryi	nie	było	sielanką.	W	czasie	świąt	
Bożego	Narodzenia	tyle	razy	patrzyliśmy	na	żłóbek,	na	ubogie	
narodzenie,	na	odepchnięcie.	Przyszło	do	swoich	a	swoi	go	nie	
przyjęli	–	jak	Ewangelia	dzisiejsza	przypomina.	I	potem	było	
tytle	trudnych	epizodów,	ucieczka	do	Egiptu,	inne	epizody,	a	na	
końcu	krzyż,	obecność	na	Golgocie	 i	w	każdym	momencie,	
w	każdym	miejscu	wspaniała	odpowiedź	na	powołanie,	które	
otrzymała.

2. Życiowe zadanie poznania i wypełnienia powołania

Drodzy	bracia	i	siostry,	my	też	jesteśmy	powołani.	Nasze	po-
wołanie	nie	jest	tak	wielkie,	tak	doniosłe	jak	powołanie	Maryi,	
bo	Matka	Zbawiciela	mogła	być	tylko	jedna	–	takie	powołanie	
może	się	tylko	jedno	zdarzyć	w	dziejach	zbawienia.	Ale	–	co	
ważne	–	został	wzór	jak	na	powołanie	odpowiadać	i	ten	wzór	
płynie	od	Maryi.	A	jakie	jest	nasze	powołanie?

Drodzy	bracia	i	siostry,	powtórzmy	tekst:	„W	nim	bowiem	
wybrał	nas	przed	założeniem	świata	abyśmy	byli	święci	i	nie-
skalani	przed	Jego	obliczem”.	A	więc,	zostaliśmy	jeszcze	wy-
brani	przed	założeniem	świata,	Bóg	już	myślał	o	nas,	już	nas	
miłował	przed	naszym	zaistnieniem.	Nasze	zaistnienie	to	było	
pierwsze	powołanie,	powołanie	do	bycia,	do	zaistnienia	akurat	
w	takim	czasie	historycznym,	w	takim	narodzie,	nikt	z	nas	sobie	
tego	nie	wybrał.	Nikt	z	nas	sobie	nie	wybrał	mamy,	taty,	ani	
czasu	życia,	to	jest	nasze	pierwsze	powołanie.

Potem	gdyśmy	opuszczali	 gniazda	 rodzinne,	 gdy	 trzeba	
było	się	usamodzielnić,	to	wtedy	Pan	Bóg	nas	obdarzył	łaską	
powołania	by	zostać	kapłanem,	by	zostać	osobą	życia	konsekro-
wanego	i	tak	trwamy	w	tym	powołaniu.	To	jest	też	szczególna	
łaska	Boża,	szczególne	powołanie.	Wiemy,	że	nasze	koleżanki,	
koledzy	otrzymali	inne	powołanie	–	do	życia	w	rodzinie.	Rodzi-
na,	małżeństwo,	jest	instytucją	Bożą	bardzo	potrzebną	i	to	jest	
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takie	powołanie	najczęstsze,	bo	najwięcej	ludzi	jest	powołanych	
do	życia	w	małżeństwie	i	rodzinie.	Nasze	powołanie	jest	też	
bardzo	ważne	ze	względu	na	dzieło	zbawienia,	którego	dokonał	
Pan	Jezus,	a	które	dzisiaj	w	jakiś	sposób	powinno	dotrzeć	i	być	
przyjęte	przez	każde	pokolenie.	I	do	tego	są	Jezusowi	potrzebni	
ludzie	–	i	kapłani,	zakonne	siostry	by	dzieło	Jezusa	żyło,	by	
było	widoczne,	by	docierało	do	innych	ludzi.	„Niech	da	wam	
światłe	 oczy	 serca	 tak,	 byście	wiedzieli,	 czym	 jest	 nadzieja	
waszego	powołania”.	Trwamy	w	powołaniu	osób	duchownych.

Jeszcze	nas	czeka	jedno	powołanie,	jedna	odsłona	powoła-
nia,	tak	powiedzmy	dokładnie.	Będzie	to	powołanie	do	życia	
wiecznego.	Ono	 już	 tu	 na	 ziemi	 jest,	 ale	 przyjdzie	 chwila	
przejścia	z	życia	do	życia.	I	też	tę	chwilę	nam	wybierze	Bóg,	
tak	jak	nam	wybrał	chwilę	zaistnienia,	poczęcia	i	naszych	na-
rodzin,	wybrał	nam	rodziców,	tak	też	nam	wybierze	tę	godzinę	
powołania	do	wieczności.	I	potem	już	powołania	nie	będzie,	
wszystko	się	wypełni	w	Bogu.

3. Powołani do przyjaźni z Maryją

Drodzy	bracia	i	siostry,	 jeszcze	musimy	raz	popatrzeć	na	
Matkę	Bożą,	która	dała	wspaniałą	odpowiedź	na	łaskę	swego	
powołania	i	dla	nas	pozostała	wzorem,	wzorem	dla	wszystkich	–	
i	dla	nas	powołanych,	i	dla	małżonków,	dla	wszystkich.	Ona	jest	
dla	każdego	mieszkańca	ziemi	wzorem,	jak	dawać	odpowiedź	
na	powołanie,	które	wszyscy	otrzymaliśmy	od	Boga.	Dlatego	
przyjaźnijmy	się	z	Matką	Bożą,	żeby	sobie	przypominać	jaka	
była	Jej	odpowiedź,	żeby	widzieć	ten	urok	Jej	odpowiedzi,	to	
zakochanie	się	w	Bogu.	Miejmy	świadomość,	że	nas	miłuje,	
bo	jesteśmy	przyjaciółmi	Jej	Syna.	Jest	zresztą	Matką	naszą,	
która	nam	nigdy	nie	umiera,	która	jest	zawsze	z	nami	w	Ko-
ściele.	Zwyczajem	naszych	praojców	jesteśmy	po	to	przy	Niej,	
żeby	przez	Nią	załatwiać	różne	sprawy	z	Jezusem,	tak	jak	to	
było	na	weselu	w	Kanie.	Mogło	być	inaczej,	bezpośrednio	do	
Jezusa	mogła	być	zgłoszona	prośba,	ale	ona	dotarła	do	Jezu-
sa	przez	Maryję.	To	była	zapowiedź,	że	tak	się	będzie	dziać	
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w	przyszłości,	w	nowym	przymierzu,	że	Ona	będzie	włączona	
w	to	 jedyne	pośrednictwo	u	Jezusa	Chrystusa	 i	 te	wszystkie	
objawienia	Maryi	w	czasach	nowożytnych	–	Fatima,	Lourdes,	
La	Salette	i	inne	miejsca	objawień,	a	także	wszystkie	sanktuaria	
maryjne,	na	czele	z	naszym	jasnogórskim	nam	zaświadczają	jak	
Matka	Boża	pomaga.	Pomaga	tym,	którzy	chcą	odpowiedzieć	
na	 powołanie	Boże	w	 Jej	 stylu.	Dlatego	 jest	 peregrynacja,	
dlatego	jest	nasza	modlitwa,	są	Apele	Jasnogórskie,	w	których	
uczestniczymy,	trzymamy	się	Matki	Bożej,	byśmy	nie	przegrali	
życia	doczesnego	i	wiecznego.

W	tej	Eucharystii,	przy	powitaniu	figury	Matki	Bożej,	się	
będziemy	modlić	 za	 nas	 samych	 i	 za	 inne	osoby	powołane,	
żeby	zawsze	były	wpatrzone	w	Maryję	i	brały	z	Niej	wzór,	ale	
także	żeby	z	ich	strony,	z	naszej	strony	było	złączenie	z	Ma-
ryją,	cicha	prośba,	żebyśmy	na	Boże	powołanie	jak	najlepiej	
odpowiadali.	Amen.

Nieprzemijająca wymowa 
Kany Galilejskiej
Świdnica, 5 stycznia 2015 r.

Msza św. dla pracowników Kurii Biskupiej 
Kaplica w rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Apokaliptyczny obraz Niewiasty

Zawsze	nas	urzeka	ta	wizja	Niewiasty	wywyższonej,	którą	
nam	zostawił	 św.	 Jan	w	Apokalipsie:	 „Niewiasta	 obleczona	
w	 słońce,	 księżyc	pod	 Jej	 stopami,	 a	 na	 Jej	 głowie	wieniec	
z	gwiazd	dwunastu”.	Każdego	roku,	15	sierpnia,	gdy	obchodzi-
my	uroczystość	Wniebowzięcia	Matki	Najświętszej,	ta	wizja	
jest	przypominana,	ale	ją	też	przypominamy	wtedy	gdy	jesteśmy	
z	Maryją,	gdy	obchodzimy	różne	uroczystości	maryjne.	Jest	ta	
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wizja	przypominana	właśnie	w	czasie	peregrynacji	figury	Matki	
Bożej	Fatimskiej.	Ta	figura,	gdy	na	nią	patrzymy,	nam	przypo-
mina	tę	janową	wizję	„Niewiasty	obleczonej	w	słońce,	księżyc	
pod	Jej	stopami,	a	na	Jej	głowie	wieniec	z	gwiazd	dwunastu”.	
Jan,	z	polecenia	Chrystusa,	miał	ten	przywilej,	że	towarzyszył	
Matce	Jezusowej	do	końca	Jej	dni,	przeżył	Jej	wniebowzięcie.	
Nie	wiemy,	 jak	 to	 się	 dokonało,	 ale	 potem	otrzymał	 dar	 tej	
wizji	Niewiasty	wywyższonej	w	 chwale	 niebieskiej.	W	 tej	
wizji	 janowej	 jest	 także	mowa	o	smoku,	który	podjął	walkę	
z	Niewiastą	i	z	Jej	potomstwem,	zgodnie	z	tym	co	już	w	raju	
zostało	zapowiedziane.

2. Potrójny dialog w Kanie Galilejskiej

W	Ewangelii	dzisiejszej	jesteśmy	na	weselu	w	Kanie	Gali-
lejskiej.	Jest	tam	Jezus,	jest	Maryja	i	pierwszy	znak,	pierwszego	
cudu	 Jezus	 dokonuje	 podczas	wesela,	 podczas	 uroczystości	
zaślubin	młodej	pary.	To	jest	też	jakaś	promocja	małżeństwa	
i	 rodziny,	 zapowiedź	 jak	 rodzina	 będzie	ważna,	 jaka	 jest	
w	oczach,	w	planach	Bożych	ważna	i	godna	zabiegów	o	to	by	
była	w	dobrej	kondycji	i	duchowej	i	też	materialnej.	Na	weselu	
w	Kanie	zauważamy,	doświadczamy	dialogu,	który	się	toczy.	
Są	trzy	kręgi	tego	dialogu.	Najpierw	Maryja	rozmawia	z	Jezu-
sem,	potem	Maryja	rozmawia	ze	sługami	i	wreszcie	Chrystus	
rozmawia	ze	sługami.

a) Dialog Maryi z Jezusem

Maryja	rozmawia	z	Jezusem:	„Nie	mają	już	wina”.	Chrystus	
to	z	pewnością	zaaranżował,	żeby	to	właśnie	Maryja	zwróciła	
się	z	takimi	słowami,	żeby	to	co	miał	dać,	to	co	miał	uczynić,	
żeby	przyszło	za	pośrednictwem	Maryi.	Dlatego	było	to	stwier-
dzenie	Maryi	przed	Jezusem:	„Nie	mają	już	wina”.	I	wierzymy	
w	to,	że	Maryja	w	całej	historii	Kościoła	do	Jezusa	przychodzi	
z	takimi	różnymi	sprawami,	stwierdzeniami	dotyczącymi	tego	
świata,	zwłaszcza	Kościoła.
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I	w	 naszym	 czasie	 też,	wierzymy,	 że	Maryja	 Jezusowi	
przedstawia	różne	nasze	sprawy,	prowadzi	dialog	z	Jezusem	
w	każdej	naszej	sprawie.	Tak	jak	w	Kanie,	w	sprawach	nowo-
żeńców,	biesiadników	toczyła	ten	dialog,	tak	w	życiu	Kościoła	
i	dzisiaj	ten	dialog	Maryi	trwa	w	naszych	sprawach,	w	naszych	
potrzebach.	Mocno	w	to	wierzmy.

b) Dialog Maryi ze sługami weselnymi

Drugi	krąg	dialogu	to	rozmowa	Maryi	ze	sługami:	„Zrób-
cie	wszystko	 cokolwiek	wam	powie”.	Zauważmy,	 że	 to	 są	
ostatnie	słowa	jakie	Maryja	mówi	podczas	ziemskiego	życia.	
Słowa,	które	zostały	zapisane	w	Ewangelii.	Pod	krzyżem	już	
nie	było	żadnych	słów.	To	są	ostatnie	słowa,	jakby	pożegnalne,	
testamentalne.	Ważne	tu	jest	słowo	„wszystko”.	Nie	co	wam	
się	podoba,	co	jest	łatwe,	co	chcecie,	co	wam	przyniesie	jakąś	
korzyść	może	ale	wszystko.	„Zróbcie	wszystko	cokolwiek	wam	
powie”	–	a	więc	zróbcie	to,	co	jest	łatwe,	ale	też	to,	co	będzie	
trudne.	Ale	jeśli	ono	wyjdzie	z	ust	Jezusa,	to	trzeba	zrobić,	bo	
to	jest	zawsze	wielkie	błogosławieństwo	jak	się	Boga	posłucha.	
„Zróbcie	wszystko	 cokolwiek	wam	powie”.	 I	my	w	naszej	
posłudze	 ewangelizacyjnej	 naszym	wiernym	przypominamy	
jak	ważne	jest	słuchanie	Jezusa,	Boga	wcielonego,	tego	Boga	
widzialnego,	którego	apostołowie	widzieli,	słyszeli,	a	my	wie-
rzymy	w	Jego	obecność	w	Kościele,	w	tych	świętych	znakach,	
w	słowie,	które	nam	zostawił	i	także	w	liturgii	świętej.	„Zróbcie	
wszystko	cokolwiek	wam	powie”.	I	staramy	się	zrobić	wszystko	
co	Jezus	mówi.

c) Dialog Jezusa ze sługami weselnymi

I	wreszcie	trzeci	krąg	dialogu	–	rozmowa	Jezusa	ze	sługami:	
„Napełnijcie	stągwie	wodą”.	Jest	posłuch,	napełniają	i	to	nie	
byle	jak,	ale	napełnili	stągwie	aż	po	brzegi.	To	jest	też	dla	nas	
wskazówka	byśmy	to,	co	od	Jezusa	usłyszymy,	co	jest	dla	nas	
do	wykonania	wykonali	jak	najlepiej.	Nie	byle	jak,	nie	tak	na	
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odwal	się,	nie	tak	pobieżnie,	żeby	było	z	głowy,	ale	jak	naj-
lepiej	potrafimy	–	i	napełnili	je	aż	po	brzegi.	Następne	słowa	
Jezusa:	„Zaczerpnijcie	teraz	i	zanieście	staroście	weselnemu”.	
I	zanieśli.	Jezus	oznajmia,	że	to	co	uczynił,	ten	dar,	który	dał	
jest	 dla	wszystkich,	 kazał	 zanieść	 i	 kazał	 to	 rozdzielić.	To	
co	otrzymujemy	od	Boga,	to	nie	jest	tylko	dla	nas,	to	jest	do	
podziału	i	tu	się	gdzieś	zaczyna	nasza	misja	ewangelizacyjna,	
nasza	funkcja	misjonarza,	misjonarki,	byśmy	się	dzielili	tym,	
co	przeżywamy,	tym	w	co	wierzymy,	tym	co	kochamy,	żeby	
tym	się	dzielić	z	drugimi.

Gdy	Ojciec	Święty	Franciszek	żegnał	się	z	młodzieżą	na	
plaży	w	Rio	de	 Janeiro	w	2013	 roku,	wtedy	mówił:	 „Idźcie	
nauczać	świat	 i	czujcie	się	misjonarzami,	pamiętajcie	coście	
tu	przeżyli,	jak	ważny	jest	Jezus,	jak	ważna	jest	Jego	Ewan-
gelia”.	To	samo	polecenie	jest	aktualne	dla	nas,	ono	ma	swoje	
źródło	w	Chrystusie	–	zaczerpnijcie	teraz	i	zanieście	staroście	
weselnemu.	A	potem	powie	inaczej:	„Idźcie	i	głoście	światu	
ewangelię,	uczcie	ich	zachowywać	wszystko	cokolwiek	wam	
przykazałem”.	Czujmy	 się	misjonarzami	 i	wezwanymi	 do	
tego,	żeby	się	dzielić,	żeby	pomagać	innym,	pomagać	nie	tylko	
w	dyskusjach,	rozmowach,	przez	udzielanie	dobrych	rad,	przez	
darzenie	 drugich	dobrym	 słowem,	 ale	 pomagać	 też	właśnie	
przez	gesty	dobre,	przez	uśmiech,	przez	styl	bycia,	przez	czyny	
pomocne,	które	służą	drugim.

Módlmy	się,	żeby	Matka	Boża,	która	jest	w	niebie,	a	która	
na	ziemi	ma	wiele	ikon	i	jest	w	tej	ikonie	rozpoznawalna	na	
całym	świecie	–	w	ikonie	fatimskiej,	żebyśmy	to,	co	się	stało	
w	Kanie,	byśmy	mogli	być	uczestnikami	 tego	zdarzenia,	bo	
Kana	trwa	i	byśmy	się	zachowali	podobnie	do	sług,	żebyśmy	
zrobili	wszystko,	co	nam	Chrystus	mówi	i	żebyśmy	się	dzielili	
z	naszymi	braćmi	i	siostrami	wszystkim,	co	nam	Chrystus	mówi	
i	to	będzie	nasza	ewangelizacja.	Amen.
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Przez naszą wiarę i świadectwo bądźmy 
gwiazdą prowadzącą do Chrystusa

Świdnica, 6 stycznia 2015 r.
Msza św. z racji uroczystości Objawienia Pańskiego 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Jezus światłością, która przyszła na świat

Drodzy	bracia	i	siostry,	przyjście	Jezusa	na	świat	jest	przed-
stawione	w	Piśmie	Świętym	jako	zjawienie	się	na	ziemi	świa-
tłości.	W	noc	Bożego	Narodzenia,	podczas	pasterki,	słyszeliśmy	
słowa	proroka	Izajasza,	odniesione	do	rodzącego	się	Jezusa:	
„Naród	kroczący	w	ciemnościach	ujrzał	światłość	wielką;	nad	
mieszkańcami	kraju	mroków	zabłysło	światło”	(Iz	9,1).	W	dzi-
siejszej	liturgii	znajdujemy	podobny	tekst,	tego	samego	proroka:	
„Powstań!	Świeć,	Jeruzalem,	bo	przyszło,	twe	światło	i	chwała	
Pana	rozbłyska	nad	tobą.	Bo	oto	ciemność	okrywa	ziemię	i	gę-
sty	mrok	spowija	ludy,	a	ponad	tobą	jaśnieje	Pan	i	Jego	chwała	
jawi	się	nad	tobą.	I	pójdą	narody	do	twojego	światła,	królowie	
do	blasku	twojego	wschodu”	(Iz	60,1-3).	Ewangelia	dzisiejsza	
mówi	nam	o	Mędrcach,	którzy	idąc	za	światłem	gwiazdy,	trafili	
do	Jezusa	w	Betlejem	 i	 rozpoznali	w	Nim	zapowiedzianego	
Mesjasza,	który	jest	światłością	świata.	Dali	się	tej	Światłości	
oświecić	i	przez	Nią	prowadzić.

W	naszej	kulturze	światło	jest	symbolem	mądrości,	wiedzy,	
prawdy.	Jest	także	symbolem	życia,	miłości,	świętości.	Przeci-
wieństwem	światła	jest	ciemność.	Jest	ona	symbolem	fałszu,	
zła,	grzechu.	W	życiu	zazwyczaj	nie	lubimy	ciemności.	Ucie-
kamy	od	niej.	Wolimy	przebywać	w	świetle,	zwłaszcza	wtedy,	
gdy	nie	mamy	nic	do	ukrycia,	gdy	jesteśmy	prawi,	przejrzyści,	
wypełnieni	prawdą	i	miłością.

Jezus	 jest	 naszą	 światłością,	 a	więc	 jest	 naszą	 prawdą,	
życiem	i	miłością.	Jeśli	w	Niego	wierzymy	i	Go	kochamy,	to	
otrzymujemy	od	Niego	światło	Ducha	Świętego.	Duch	Święty	
jest	 nazywany	 światłością	 sumień.	Światło	Ducha	Świętego	
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uzdalnia	nas	do	poznania	prawdy,	abyśmy	wiedzieli	skąd	i	do-
kąd	idziemy.	Światło	Ducha	Świętego	uzdalnia	nas	do	miłości,	
do	przebaczania,	do	cierpliwości,	do	poświęcania	się	drugim.	
Bóg	wszystkich	 chce	obdarzać	 tym	 światłem.	Trzej	Mędrcy	
przy	małym	Jezusie	są	potwierdzeniem	tego,	że	Jezus	przyszedł	
dla	wszystkich,	że	jest	jedynym	i	powszechnym	Zbawicielem	
świata	i	człowieka,	Zbawicielem	wszystkich	ludów	i	narodów.

2. Chrystus i Jego Kościół jest dla wszystkich

Tak	też	jest	z	Jego	Kościołem.	Tak	jak	Jezus	jest	dla	wszyst-
kich	narodów,	tak	i	Jego	Kościół	jest	posłany	do	wszystkich	
ludów	 i	 narodów.	 Jest	 otwarty	 dla	wszystkich.	Każdy	może	
w	nim	znaleźć	miejsce	dla	siebie	i	czuć	się	jak	w	domu.	Nie	
wolno	powtarzać	 sloganów	dzisiejszych	pseudonaukowców,	
a	jeszcze	częściej	niektórych	polityków	i	dziennikarzy	uzna-
jących	się	za	jaśnie	oświeconych	i	postępowych,	że	wszystkie	
religie	 są	 jednakowo	wartościowe	 i	 jednakowo	prawdziwe.	
Prosta	 logika	głosi,	 że	z	dwóch	zdań	 sprzecznych	nie	mogą	
być	obydwa	prawdziwe.	Jezus	jest	jedyną	światłością	świata,	
która	zstąpiła	z	nieba	na	ziemię.	Ta	światłość	ukryta	i	obecna	
w	Kościele	jest	dla	wszystkich.

3. Bądźmy dla drugich gwiazdą w drodze do Jezusa

Moi	drodzy,	popatrzmy	jeszcze	jak	zareagowali	na	zjawienie	
się	Światłości	w	Betlejem	ówcześni	ludzie	i	pomyślmy	jak	my	
dzisiaj	reagujemy.	Maryja	i	Józef	trwali	od	początku	na	adoracji	
Dzieciątka.	Pasterze	poinformowani	przez	aniołów,	poszli	do	
Betlejem	z	pośpiechem.	Herod	się	przeraził,	przeląkł	się,	że	
może	stracić	władzę.	Arcykapłani	i	uczeni	w	Piśmie	pokazali	
innym	drogę,	ale	sami	nie	poszli.	Mędrcy	wiedzeni	światłem	
wiary	i	rozumu	odnaleźli	Dzieciątko,	oddali	Mu	pokłon	i	zło-
żyli	dary.

A	my?	A	ja?	A	ty	Kościele	dzisiejszy?	–	Podnieś	na	nowo	swe	
oczy	i	patrz	na	Tego,	który	powiedział:	„Ja	jestem	światłością	
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świata.	kto	idzie	za	Mną,	nie	będzie	chodził	w	ciemnościach,	
lecz	będzie	miał	światło	życia”	(J	8,12).	Wpatrzeni	w	Trzech	
Mędrców	ze	Wschodu,	trwajmy	całe	życie	na	drogach	poszu-
kiwania	Pana	Boga.	Nie	wstydźmy	 się	 znalezionemu	Bogu	
oddawać	 czci	 i	 hołdu.	 Pamiętajmy,	 nasza	wielkość,	 a	 nie	
małość,	 leży	w	oddawaniu	pokłonu	naszemu	Panu.	Nie	 słu-
chajmy	pseudo	mędrców	tego	świata,	którzy	mówią	co	innego.	
Trzech	Mędrców	ze	Wschodu	zapamiętał	Kościół	i	cały	świat	
chrześcijański,	 że	 oddali	Dziecięciu	 pokłon,	 że	 złożyli	Mu	
także	dary.	Jakie	to	piękne,	gdy	potrafimy	–	na	wzór	Trzech	
Mędrców	–	coś	z	siebie	ofiarowywać	dla	Pana	Boga,	dla	ludzi,	
w	których	się	Bóg	ukrywa.	Nie	zapominajmy	o	słowach	Pana:	
„Byłem	głodny	a	daliście	Mi	jeść;	byłem	spragniony	a	daliście	
Mi	pić;	byłem	przybyszem,	a	przyjęliście	Mnie;	byłem	nagi,	
a	przyodzialiście	Mnie;	byłem	chory,	a	odwiedziliście	Mnie;	
byłem	w	więzieniu,	 a	 przyszliście	 do	Mnie”	 (Mt	25,35-36).	
Wreszcie,	wpatrzeni	w	Trzech	Mędrców	ze	Wschodu	czujmy	
się	misjonarzami	Pana	Jezusa.	Do	tego	nas	dziś	wzywa	Ojciec	
Święty	Franciszek.	Módlmy	się	o	to,	abyśmy	otrzymali	łaskę	
stania	się	gwiazdą	betlejemską,	która	zaprowadzi	wielu	przez	
nas	do	Jezusa.	Amen.
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Bóg objawia nam kim jest
Świdnica, 8 stycznia 2015 r.
Msza św. z udziałem alumnów 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Kontynuujemy	w	liturgii	lekturę	Pierwszego	Listu	św.	Jana	
Apostoła.	W	dzisiejszym	 fragmencie	 tego	Listu	 znajdujemy	
nowotestamentalną	definicję	Pana	Boga:	„Bóg	jest	miłością”	
(1	J	4,8b).	Przypomnijmy	w	tym	kontekście	definicję	Pana	Boga	
ze	Starego	Testamentu.	Wyciągnijmy	wnioski	praktyczne	dla	
nas	z	dzisiejszego	przesłania	słowa	Bożego.

1. Bóg w Starym Testamencie – „Jestem, który jestem” 
(Wj 3,14)

a) Objawienie imienia Boga Mojżeszowi

„Gdy	Mojżesz	 pasał	 owce	 swego	 teścia	 imieniem	 Jetro,	
kapłana	Madianitów,	zaprowadził	owce	w	głąb	pustyni	i	do-
szedł	do	Góry	Bożej	Horeb.	Wtedy	ukazał	mu	się	Anioł	Pański	
w	płomieniu	ognia,	 ze	 środka	krzewu.	Mojżesz	widział,	 jak	
krzew	płonął	ogniem,	a	nie	spłonął	od	niego.	Wtedy	Mojżesz	
powiedział	do	siebie:	«Podejdę,	żeby	się	przyjrzeć	temu	nie-
zwykłemu	 zjawisku.	Dlaczego	 krzew	 się	 nie	 spala?».	Gdy	
zaś	Pan	ujrzał,	 że	podchodzi,	by	 się	przyjrzeć,	 zawołał	Bóg	
do	niego	ze	środka	krzewu:	«Mojżeszu,	Mojżeszu!».	On	zaś	
odpowiedział:	«Oto	jestem».	Rzekł	mu	Bóg:	«Nie	zbliżaj	się	
tu!	Zdejmij	sandały	z	nóg,	gdyż	miejsce,	na	którym	stoisz,	jest	
ziemią	świętą».	Powiedział	jeszcze	Pan:	«Jestem	Bogiem	ojca	
twego,	Bogiem	Abrahama,	Bogiem	Izaaka	i	Bogiem	Jakuba».	
Mojżesz	zasłonił	twarz,	bał	się	bowiem	zwrócić	oczy	na	Boga	
(...)	Idź	przeto	teraz,	oto	posyłam	cię	do	faraona,	i	wyprowadź	
mój	lud,	Izraelitów,	z	Egiptu	(...)	Mojżesz	zaś	rzekł	Bogu:	«Oto	
pójdę	do	Izraelitów	i	powiem	im	Bóg:	Bóg	ojców	naszych	posłał	
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mnie	do	was.	Lecz	gdy	oni	mnie	zapytają,	jakie	jest	Jego	imię,	
cóż	 im	mam	powiedzieć?»	Odpowiedział	Bóg	Mojżeszowi:	
«JESTEM,	KTÓRY	JESTEM».	I	dodał:	«Tak	powiesz	synom	
Izraela:	JESTEM	posłał	mnie	do	was»”	(Wj	3,1-6.10.13-14).

Bóg	w	krzaku	ognistym	objawił	pierwsze	swoje	imię.	Brzmi	
ono:	„Jestem,	który	jestem”.	W	imieniu	tym	jest	zawarta	praw-
da,	że	Bóg	jest	samym	istnieniem,	że	jest	źródłem	wszelkiego	
istnienia.	Wszystko,	 co	 jest,	 co	 istnieje,	 zawdzięcza	 swoje	
istnienie	Bogu.

b) Boże „Jestem” kierowane do patriarchów i proroków

W	czasach	Starego	Testamentu	to	słowo	„jestem”	Pan	Bóg	
wypowiadał	wielokrotnie	wobec	wybranych	przez	siebie	ludzi,	
którzy	otrzymywali	jakąś	misję	i	lękali	się	ją	wypełniać.	Byli	
to	patriarchowie	a	potem	prorocy.	„Nie	lękaj	się,	bo	Ja	jestem	
z	Tobą”	(Iz	41,10)	–	usłyszał	Izajasz,	który	bał	się	podjąć	misji	
zleconej	mu	przez	Boga.	To	samo	usłyszał	prorok	Jeremiasz:	
„Nie	lękaj	się	ich,	bo	jestem	z	tobą”	(Jr	1,8).	To	Boże	„Jestem	
z	tobą”	ujawniło	się	w	działalności	Pana	Jezusa.

c) Chrystusowe „Jestem” wobec uczniów

W	czasie	cudownego	połowu	ryb	Jezus	przychodzi	w	nocy	
do	 uczniów	 i	mówi:	 „Odwagi,	 to	 Ja	 jestem,	 nie	 bójcie	 się”	
(Mt	14,2;	Mk	6,50);	„To	Ja	jestem,	nie	bójcie	się.”	(J	6,20)	–	
rzekł	Jezus	idący	–	ku	uczniom	–	po	falach	wzburzonego	jeziora.

2. Bóg w Nowym Testamencie – „Bóg jest Miłością” 
(1 J 4,7)

W	Nowym	Testamencie	Bóg	objawił	ludziom	drugie	swoje	
imię.	Brzmi	ono	„Miłość”.	„Bóg	jest	miłością”	(1	J	4,8b)	–	na-
pisał	pod	natchnieniem	Ducha	Świętego	św.	Jan	Ewangelista.	Ta	
miłość	Boga	ukierunkowana	jest	na	świat,	w	szczególności	na	
człowieka.	Ten	sam	autor,	św.	Jan	Apostoł	zanotował	w	swojej	
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Ewangelii	słowa	Chrystusa,	wypowiedziane	do	Nikodema:	„Tak	
bowiem	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	Jednorodzonego	
dał,	aby	każdy,	kto	w	Niego	wierzy,	nie	zginął,	ale	miał	życie	
wieczne”	(J	3,16).	Podobny	tekst	znajdujemy	we	fragmencie	
czytanego	dziś	Pierwszego	Listu	św.	Jana	Apostoła:	„W	tym	
objawiła	się	miłość	Boga	ku	nam,	że	zesłał	Syna	swego	Jedno-
rodzonego	na	świat,	abyśmy	życie	mieli	dzięki	Niemu”	(1J	4,9).

Miłość	Pana	Boga	ujawniła	się	w	przyjściu	Jezusa	na	zie-
mię,	w	jego	nauczaniu	i	w	Jego	czynach.	Jezus	nauczał	o	mi-
łującym	Ojcu.	Zauważył	to	św.	Jan	Apostoł,	który	najgłębiej	
z	Apostołów	wniknął	w	tajemnicę	wewnętrznego	życia	Pana	
Boga.	W	czytanym	dziś	Liście	były	słowa:	„W	tym	przejawia	
się	miłość,	że	nie	my	umiłowaliśmy	Boga,	ale	że	On	sam	nas	
umiłował	 i	 posłał	Syna	 swojego	 jako	ofiarę	przebłagalną	 za	
nasze	grzechy”	(1	J	4,10).	Jezus	ujawnił	nam	swoją	Bożą	miłość	
w	swoim	nauczaniu	i	w	swoich	czynach.	Jednym	z	Jego	czynów	
świadczących	o	jego	miłości	do	ludzi	było	rozmnożenie	chleba,	
o	którym	wspomina	dzisiejsza	Ewangelia.	Cud	ten	oznajmiał,	
że	Jezus	troszczy	się	nie	tylko	o	ducha	ale	także	o	ciało,	a	więc	
o	całego	człowieka.	Miłość	Jezusa	ujawniała	się	na	co	dzień	
także	w	trosce	o	chorych	i	o	grzeszników,	o	źle	się	mających.	
W	końcu	miłość	tę	okazał	Chrystus	w	darowaniu	nam	Euchary-
stii	i	oddaniu	swego	życia	za	nasze	zbawienie,	na	odpuszczenie	
naszych	grzechów.	Apostoł	miłości	–	św.	Jan	napisał:	„Jezus,	
wiedząc,	że	nadeszła	godzina	Jego,	by	przeszedł	z	tego	świata	
do	Ojca,	umiłowawszy	swoich	na	świecie,	do	końca	ich	umi-
łował	(J	13,1).

3. Nasza odpowiedź na miłość Pana Boga

Jan	Apostoł	przypomina	nam,	że	na	miłość	Pana	Boga	za-
wsze	należy	odpowiadać	miłością	z	naszej	strony:	„Umiłowani,	
jeśli	Bóg	tak	nas	umiłował,	to	i	my	winniśmy	się	wzajemnie	
miłować”	 (1	 J	 4,11),	 a	wcześnie	 pisze:	 „Każdy,	 kto	miłuje,	
narodził	się	z	Boga	i	zna	Boga.	Kto	nie	miłuje,	nie	zna	Boga”	
(1	J	4,7b-8a).
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Zakończenie

Pamiętajmy,	 że	 najważniejsza	 jest	miłość,	 ale	 nie	miłość	
deklarowana,	ale	realna,	miłość	w	czynie.	Módlmy	się,	abyśmy	
całe	życie	godnie	odpowiadali	na	miłość	Boga	naszą	miłością.	
Amen.

Jako namaszczeni i posłani
Świdnica, 10 stycznia 2015 r.

Msza św. z udziałem członków i sympatyków Towarzystwa im. Anny Jenke 
Kościół pw. św. Józefa

1. Najważniejsza jest miłość

Niemal	przez	cały	okres	Bożego	Narodzenia	jest	czytany	
podczas	codziennej	 liturgii	Pierwszy	List	św.	Jana	Apostoła.	
List	ten,	jest	jakby	komentarzem	do	jego	Ewangelii.	Mówi	nam	
o	miłości	Boga	do	ludzi	i	przypomina	o	konieczności	odpowia-
dania	Panu	Bogu	za	miłość	–	miłością.	W	dzisiejszym	fragmen-
cie	Apostoł	przypomina,	że	Bóg	nas	pierwszy	umiłował:	„My	
miłujemy	Boga,	ponieważ	Bóg	sam	pierwszy	nas	umiłował”	
(1	 J	 4,19).	To	 pierwszeństwo	Boga	w	miłości	 ujawniło	 się	
w	przyjściu	do	nas	na	ziemię	Syna	Bożego.	Św.	Jan	Apostoł	
zapisał	w	swojej	Ewangelii	słowa	Chrystusa,	wypowiedziane	do	
Nikodema:	„Tak	bowiem	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	
Jednorodzonego	dał,	aby	każdy,	kto	w	Niego	wierzy,	nie	zginął,	
ale	miał	życie	wieczne”	(J	3,16).

Jezus	ujawnił	nam	swoją	Bożą	miłość	w	swoim	nauczaniu	
i	w	swoich	czynach.	Miłość	Jezusa	ujawniała	się	na	co	dzień	
w	trosce	o	chorych,	o	grzeszników,	o	źle	się	mających.	W	koń-
cu	miłość	 tę	 okazał	Chrystus	w	darowaniu	 nam	Eucharystii	
i	oddaniu	swego	życia	za	nasze	zbawienie,	na	odpuszczenie	
naszych	grzechów.	Apostoł	miłości	–	św.	Jan	napisał:	„Jezus,	
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wiedząc,	że	nadeszła	godzina	Jego,	by	przeszedł	z	tego	świata	
do	Ojca,	umiłowawszy	swoich	na	świecie,	do	końca	ich	umi-
łował	(J	13,1).

Apostoł	 Jan,	wzywając	 nas	 do	miłosnej	 odpowiedzi	 na	
miłość	Pana	Boga,	podaje	nam	dwie	bardzo	ważne	uwagi.	Po	
pierwsze,	że	nie	można	prawdziwie	miłować	Pana	Boga	nie-
nawidząc	swojego	brata,	„Jeśliby	ktoś	mówił:	«Miłuję	Boga»,	
a	brata	swego	nienawidził,	jest	kłamcą,	albowiem,	kto	nie	miłuje	
brata	swego,	którego	widzi,	nie	może	miłować	Boga,	którego	nie	
widzi”.	A	więc	miłość	do	Boga	jest	fałszywa,	jeśli	nie	idzie	za	
nią	miłość	do	drugiego	człowieka,	do	bliźniego.	I	druga	uwaga:	
„Miłość	względem	Boga	polega	na	spełnianiu	Jego	przykazań”.	
Jest	bardzo	jasne,	ważne,	jednoznaczne	stwierdzenie.	Kto	za-
chowuje	przykazania,	oznajmia	że	miłuje	Pana	Boga.

2. Jezus w Nazarecie ogłasza się Mesjaszem

Przykład	miłowania	Boga	i	człowieka	zostawił	nam	Jezus	
Chrystus.	W	dzisiejszej	Ewangelii	widzimy	Jezusa	w	Nazarecie,	
w	rodzinnym	mieście,	gdzie	się	wychował,	gdzie	spędził	całe	
życie	ukryte.	Jezus	udał	się	do	miejscowej	synagogi.	Włącza	
się	nurt	sprawowanej	tam	liturgii.	W	synagogach	czytano	i	ob-
jaśniano	Biblię	Starego	Testamentu.	Jezus	odczytuje	fragment	
Księgi	 Izajasza,	 który	 dotyczy	 zapowiedzianego	Mesjasza.	
Po	skończonej	lekturze	Jezus	wygłasza	krótką	homilię:	„Dziś	
spełniły	się	słowa	Pisma,	które	słyszeliście”.	Jezus	obwieszcza	
uroczyście,	że	jest	zapowiedzianym	Mesjaszem.	Można	powie-
dzieć,	że	uroczyście	ogłosił	światu	nastanie	ery	mesjańskiej.	
Można	powiedzieć,	że	wydarzenie	to	leży	na	linii	objawiania	
się	 Jezusa	 światu.	Najpierw	 Jezus	 objawił	 się	 betlejemskim	
pasterzom,	 następnie	 trzem	Mędrcom	ze	Wschodu.	Podczas	
Chrztu	w	Jordanie	Ojciec	niebieski	objawił	Go	narodowi	wybra-
nemu,	mówiąc:	„To	jest	mój	Syn,	w	którym	mam	upodobanie”.	
W	Nazarecie,	w	swoim	rodzinnym	mieście	sam	Chrystus	obja-
wia	się	jako	Mesjasz.	To	ogłoszenie	Jezusa,	że	jest	obiecanym	
Mesjaszem	spotkało	się	w	synagodze	z	dużym	entuzjazmem:	
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„Wszyscy	przyświadczali	Mu	 i	 dziwili	 się	 pełnym	wdzięku	
słowom,	które	płynęły	z	ust	Jego”	(Łk	4,22a).

3. Program działalności Mesjasza i nasz program 
życia chrześcijańskiego

Jezus	odnosi	słowa	proroka	Izajasza	do	siebie,	oznajmia,	
że	 jest	wypełniony	Duchem	Świętym,	 że	Duch	Święty	Go	
namaścił	i	posłał,	aby	ubogim	niósł	dobra	nowinę,	więźniom	
głosił	wolność,	 a	 niewidomym	przejrzenie,	 aby	uciśnionych	
odsyłać	wolnych,	aby	obwieszczać	rok	łaski	od	Pana.	Można	
powiedzieć,	że	Jezus	jako	Mesjasz	został	namaszczony	mocą	
Ducha	Świętego	i	w	tej	mocy	Ducha	podjął	apostolskie	działa-
nie,	które	sprowadzało	się	do	pomagania	najsłabszym:	ubogim,	
chorym,	uciśnionym.

Ten	program	chrześcijańskiego	 życia	winien	 stać	 się	 na-
szym	programem.	Najpierw	powinniśmy	mieć	świadomość,	że	
wszyscy	–	po	chrzcie	św.	i	bierzmowaniu	–	jesteśmy	namasz-
czeni	przez	Ducha	Świętego	i	napełnieni	Jego	mocą.	Ta	moc	
jest	w	nas	odnawiana	i	dodawana	w	czasie	każdej	Eucharystii,	
jeśli	 dobrze	w	 niej	 uczestniczymy.	 Jesteśmy	 zatem	 przez	
Ducha	Świętego	namaszczeni	 i	posłani.	Z	jakim	programem	
nas	Duch	Święty	wysyła?	 –	Z	 takim	 samym	 jak	 i	Chrystu-
sa.	Mamy	 stać	 po	 stronie	 ubogich,	 chorych	 i	 uciśnionych.	
Taką	właśnie	 postawę	pre	zentowała	Anna	 Jenke.	W	bardzo	
trudnych	 czasach	 	reżimu	 	komunistycznego	była	 odważnym	
i	 odpowiedzialnym	pedagogiem.	Kształciła	 i	wychowywała	
młodzież	w	duchu	wartości	religijnych	i	patriotycznych.	Czu-
ła	się	apostołką	w	Kościele.	Jako	ochrzczona	i	namaszczona	
w	bierzmowaniu	Duchem	Świętym	dawała	świadectwo	wobec	
młodzieży	kim	jest.

Bardzo	piękny	przykład	 człowieka	namaszczonego	 i	 po-
słanego	 dał	 dam	 św.	 Jan	Paweł	 II.	 Przed	 całym	Kościołem	
i	światem	dawał	świadectwo	w	słowie	i	czynie,	że	najważniejsza	
jest	prawda	i	miłości.	Na	wzór	Chrystusa	głosił	ubogim	dobrą	
nowinę	i	świadczył	im	na	różne	sposoby	miłość.
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Było	to	w	lipcu	1980	r.	Papież	Jan	Paweł	II	odbywał	kilku-
nastodniową	pielgrzymkę	do	Brazylii.	8	lipca	przybył	do	Belem.	
Tam	m.	in.	odwiedził	kolonię	trędowatych,	w	której	przebywało	
750	pacjentów.	W	miejscowej	kaplicy	znajdowała	się	tam	figura	
trędowatego	Chrystusa	bez	 rąk	 i	nóg,	przed	którą	 trędowaci	
wypowiadają	słowa	modlitwy:	„Chrystus	nie	ma	rąk,	ma	tylko	
nasze	ręce	do	swojej	dzisiejszej	pracy.	Chrystus	nie	ma	nóg,	
ma	tylko	nasze	nogi,	by	prowadzić	 ludzi	swą	drogą”.	Mimo	
sprzeciwu	organizatorów,	Ojciec	św.	udał	się	do	trędowatych,	
rozmawiał	z	nimi,	pozwolił	się	dotykać,	podawał	rękę,	wziął	za	
rękę	dziecko	z	rodziny	trędowatych	Na	końcu	udzielił	chorym	
błogosławieństwa.	Podziękował	mu	jeden	z	trędowatych,	któ-
ry	nie	miał	rąk	i	nóg,	ale	mógł	mówić.	Gdy	go	potem	zapytał	
dziennikarz,	jak	przeżyli	trędowaci	spotkanie	z	papieżem,	chory	
odpowiedział:	„Mieliśmy	doświadczenie	jakby	to	sam	Chrystus	
do	nas	przyszedł,	by	przynieść	nam	nadzieję	i	powiedzieć	nam,	
że	jesteśmy	ważni	i	potrzebni”.

Prośmy	Pana	za	przyczyną	św.	Józefa	i	św.	Jana	Pawła	II,	
abyśmy	jako	namaszczeni	i	posłani	głosili	Ewangelię	Jezusa	
słowem	i	czynem,	abyśmy	byli	głosicielami	prawdy	i	abyśmy	
pełnili	czyny	miłości.	Amen.

Wymowa Chrztu Chrystusa  
i naszego Chrztu
Świdnica, 11 stycznia 2015 r.

Msza św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Chrzest Jezusa objawieniem Jego osoby i posłannictwa

Liturgia	dzisiejszej	niedzieli	przywołuje	nam	wydarzenie	
z	samego	początku	publicznej	działalności	Jezusa	–	wydarzenie	
chrztu	Jezusa	w	Jordanie.	Opis	chrztu	Jezusa	znajdujemy	we	



38

wszystkich	 czterech	Ewangeliach.	 Fakt	 ten	wskazuje	 na	 to,	
że	chrzest	 Jezusa	miał	dla	pierwotnego	Kościoła	szczególne	
znaczenie.	Niewiele	faktów	z	życia	Jezusa	zostało	tak	dobrze	
udokumentowanych.	Historyczność	tego	wydarzenia	jest	dziś	
poza	wszelką	wątpliwością.	Można	zapytać,	dlaczego	chrzest	
Jezusa	z	rąk	Jana	uważano	za	tak	ważne	wydarzenie.	Z	pewno-
ścią	dlatego,	że	istotą	chrztu	Jezusa	jest	objawienie	tego,	kim	
On	jest	i	na	czym	polega	Jego	misja.	Chrzest	Jezusa	ukazuje,	
że	 jest	On	wcielonym	Synem	Bożym,	nowym	człowiekiem,	
namaszczonym	przez	Boga,	 który	ma	wyzwolić	wszystkich	
ludzi	z	niewoli	grzechu	i	śmierci	i	obdarzyć	nowym,	Boskim	
życiem	w	Duchu	Świętym.

Jezus	stanął	w	jednym	szeregu	z	grzesznikami,	przyjął	na	
siebie	nasze	grzechy,	cały	ciężar	ludzkich	win,	aby	je	potem	
zanieść	na	drzewo	krzyża.	Chrzest	Jezusa	miał	więc	inne	zna-
czenie	aniżeli	chrzest	udzielany	ludziom.	Oni	wyznawali	przed	
Janem	swoje	grzechy	i	wychodzili	z	Jordanu	oczyszczeni.	Jezus	
natomiast	wziął	na	siebie	wszystkie	grzechy	ludzi	i	zgładził	je	
na	krzyżu.

W	czasie	chrztu	Jezusa	najważniejsze	było	Objawienie	Trój-
cy	Świętej.	Duch	Święty	w	postaci	gołębicy	zstąpił	na	Jezusa,	
a	Ojciec	Niebieski	dał	świadectwo	o	Tym,	który	przyjmował	
chrzest	od	Jana:	„To	jest	mój	Syn	Umiłowany,	w	którym	mam	
upodobanie”.	Po	 chrzcie	w	 Jordanie	 Jezus	 podjął	 publiczną	
działalność.	Głosił	Ewangelię,	czynił	cuda,	uczył	ludzi	oddawać	
Bogu	cześć	i	wypełniać	Jego	wolę.

2. Wymowa naszego chrztu

Doniosłość	Chrztu	Jezusa	objawia	nam	doniosłość	naszego	
chrztu	–	pierwszego	daru	Kościoła,	jaki	został	nam	ofiarowany.	
Chciejmy	sobie	uświadomić	to,	że	jesteśmy	ochrzczeni,	że	coś	
ważnego	stało	się	na	początku	naszej	życiowej	drogi,	coś	czego	
nie	pamiętamy,	co	znamy	najczęściej	z	relacji	naszych	rodziców	
czy	chrzestnych,	ale	coś,	co	było	niezwykle	doniosłe	dla	na-
szego	życia	religijnego.	Był	to	moment,	w	którym	Bóg	Ojciec	
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wypowiedział	nad	nami	słowa:	„Tyś	jest	mój	syn	umiłowany,	
tyś	jest	moim	dzieckiem	umiłowanym,	w	Tobie	mam	upodo-
banie”.	Chrystus	wtedy	uznał	nas	za	swoich	braci	i	przyjaciół,	
a	Duch	Święty	uczynił	z	nas	swoje	mieszkanie.	Dziękujmy	za	
ten	niezwykły	gest	Kościoła,	tak	prosty	w	zewnętrznej	formie,	
a	jednocześnie	tak	głęboki	i	doniosły	dla	całego	naszego	życia.	
Prośmy	gorąco,	aby	zasiane	na	chrzcie	ziarno	synostwa	Bożego,	
braterstwa	w	Chrystusie	i	świętości	w	Duchu	Świętym	zostało	
przez	nas	na	nowo	przyjęte,	aby	rosło	w	nas	i	wydawało	owoce	
przemiany,	nawrócenia	i	prawdziwego	pokoju.

Przypomnijmy	 sobie	 jak	na	 swój	 chrzest	 patrzył	 św.	 Jan	
Paweł	 II.	W	czasie	 pierwszej	 pielgrzymki	 do	Ojczyzny,	Pa-
pież	klęczał	przy	chrzcielnicy	w	kościele	parafialnym	w	Wa-
dowicach	i	 tak	skomentował	ten	fakt:	„Kiedy	patrzę	wstecz,	
widzę	 jak	droga	mojego	życia,	poprzez	środowisko	tutejsze,	
poprzez	 parafię,	 poprzez	moją	 rodzinę,	 prowadzi	mnie	 do	
jednego	miejsca,	 do	 chrzcielnicy	w	wadowickim	 kościele	
parafialnym.	Przy	tej	chrzcielnicy	zostałem	przyjęty	do	łaski	
Bożego	Synostwa	i	wiary	mojego	Odkupiciela,	do	wspólnoty	
Jego	Kościoła.	Chrzcielnicę	tę	już	raz	uroczyście	ucałowałem	
w	roku	Tysiąclecia	Chrztu	Polski	 jako	ówczesny	arcybiskup	
krakowski,	potem	uczyniłem	to	po	raz	drugi	w	pięćdziesiątą	
rocznicę		mojego	chrztu	jako	kardynał,	a	dzisiaj	po	raz	trzeci	
ucałowałem	tę	chrzcielnicę	przybywając	z	Rzymu	jako	następca	
św.	Piotra”.

3. Konsekwencje przyjętego chrztu

Drodzy	bracia	i	siostry,	wspominając	dziś	chrzest	Chrystusa	
i	nasz	osobisty	chrzest,	zastanówmy	się,	czy	cenimy	sobie	to	
wydarzenie,	czy	ma	ono	dziś	wpływ	na	nasz	sposób	i	styl	co-
dziennego	życia.	Wiemy	dobrze,	jak	wyglądało	życie	Jezusa	po	
wyjściu	z	Jordanu.	Św.	Piotr	Apostoł	nam	to	dziś	przypomniał:	
„Przeszedł	 przez	 życie	 dobrze	 czyniąc,	 uzdrawiając	wszyst-
kich”.	A	my,	czy	żyjemy	łaską	chrztu	świętego,	czy	w	mocy	
Ducha	Świętego	–	tak	jak	Jezus	–	czynimy	innym	dobrze?	–	My,	
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umiłowani	przez	Boga,	naznaczeni	pieczęcią	Ducha	Świętego,	
w	których	Bóg	ma	upodobanie.

W	ostatnich	 latach	papieże	w	aktach	beatyfikacji	 i	 kano-
nizacji	 ukazali	 nam	 ludzi	 żyjących	mocą	Chrztu	 św.,	 ludzi,	
którzy	stali	się	bohaterami	wiary	i	dawcami	miłości.	Z	grona	
wielu	wspomnijmy	dziś	Matkę	Teresę	z	Kalkuty.	Ojciec	Święty	
podczas	 jej	kanonizacji	powiedział,	 że	w	 trudnym	dwudzie-
stym	stuleciu	właśnie	ona	pokazała	nam,	co	to	znaczy	kochać	
bliźniego.	Służyła	najbiedniejszym	z	biednych.	Premier	Indii	
powiedział	po	jej	śmierci,	że	była	przewodniczką	jego	narodu.	
Mówił,	 że	w	pierwszej	połowie	dwudziestego	 stulecia	prze-
wodnikiem	Hindusów	był	Gandhi,	a	w	drugiej	połowie	–	Matka	
Teresa.	Na	jej	pogrzeb	przybyli	nie	tylko	katolicy,	ale	żegnali	
ją	także	przedstawiciele	innych	wielkich	religii	świata.	Matka	
Teresa	żyła	mocą	przyjętego	chrztu,	dała	się	prowadzić	Duchowi	
Świętemu.	Można	do	niej	odnieść	słowa,	które	ongiś	odniesiono	
do	Chrystusa:	„Przeszła	przez	życie	dobrze	czyniąc”.

Jeszcze	raz	zapytajmy	się,	 jak	my	dziś	żyjemy	tajemnicą	
otrzymanego	 chrztu?	 –	Nie	mówmy,	 że	 dziś	 nie	 da	 się	 być	
dobrym,	uczciwym,	prawym,	bezinteresownym	człowiekiem,	
bo	to	naprawdę	trudne	czasy	–	tyle	przekłamań,	tyle	oszustw,	
afer,	tyle	niesprawiedliwości.	Nie	wolno	nam,	chrześcijanom	
poddać	się	duchowi	tego	świata,	nie	wolno	nam	przyjąć	metod	
i	postaw	tego	świata.	Jesteśmy	Chrystusowi.	Jesteśmy	dziećmi	
Bożymi	wezwanymi	do	świętości.	Patrząc	na	Chrystusa	i	Jego	
ochrzczonych	przyjaciół,	trzeba	odpowiedzieć	tak:	„Każdy	czas	
jest	stosowny,	by	dobrze	czynić,	by	żyć	Ewangelią,	by	stawać	się	
świętym”.	W	każdym	czasie	można	być	dobrą	matką,	dobrym	
mężem,	dobrą	córką,	dobrą	teściową.	dobrą	synową,	dobrym	
dzieckiem,	uczniem,	pracownikiem.	Bóg	nam	powiedział	na-
prawdę	podczas	naszego	chrztu:	„W	tobie	mam	upodobanie”.	
Nie	zawiedźmy	zatem	Bożego	zaufania	i	Bożej	miłości.	Amen.
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Chrzest wielkim dziełem łaski
Udanin, 11 stycznia 2015 r.

Msza św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego 
Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej

1. Chrzest Pański – objawienie tajemnicy Trójcy Świętej

Zauważamy,	że	w	ciągu	ostatnich	kilku	dni	w	liturgii	Ko-
ścioła	dokonujemy	bardzo	wielkiego	skoku	czasowego.	Pięć	
dni	temu,	jak	była	uroczystość	Objawienia	Pańskiego,	staliśmy	
jeszcze	przy	żłóbku,	witaliśmy	Mędrców,	którzy	przybyli	oddać	
Jezusowi	pokłon.	Byli	to	przedstawiciele	narodów	pogańskich,	
ludzie	uczeni;	przyszli	jako	reprezentanci	narodów	pogańskich	
by	oznajmić,	że	Jezus	przyszedł	dla	wszystkich	narodów,	dla	
wszystkich	ludów.	Jezus	wtedy	był	małym	Dzieciątkiem.

Dzisiaj	Kościół	 nas	 prowadzi	 do	 Jordanii,	 gdzie	 Jezus	
przyjmuje	 chrzest,	 trzydzieści	 lat	 później,	 bo	mniej	więcej	
w	trzydziestym	roku,	Jezus	przyjął	chrzest	z	rąk	Jana	w	Jordanie	
i	rozpoczął	publiczną	działalność.	Dzisiejsza	niedziela	nazywa	
się	Niedzielą	Chrztu	Pańskiego,	jest	poświęcona	tej	tajemnicy	
chrztu	Jezusa.	Ten	chrzest	Jezusa	jest	zapisany	we	wszystkich	
czterech	Ewangeliach,	bo	jest	to	wydarzenia	bardzo	znaczące	
z	 tego	 tytułu,	 że	w	 czasie	 chrztu	w	 Jordanie	miało	miejsce	
objawienie	Trójcy	Świętej	i	przedstawienie	Jezusa	Narodowi	
Wybranemu.

Słyszeliśmy	z	Ewangelii	Markowej	jak	to	było	–	gdy	Jan	
ochrzcił	 Jezusa,	wtedy	 stało	 się	 coś	 szczególnego,	 gołębica	
zstąpiła	z	nieba,	ona	była	symbolem	Ducha	Świętego.	To	Duch	
Święty	zstąpił	na	 Jezusa,	by	Go	namaścić	 i	posłać	na	misję	
ewangelizacyjną.	Natomiast	wszyscy	słyszeli	głos	Boga	Ojca:	
„To	 jest	mój	Syn	umiłowany,	w	którym	mam	upodobanie”.	
A	więc	Ojciec	Niebieski	zaświadczył,	że	ten,	którego	Jan	chrzci	
jest	 Jego	Synem	umiłowanym,	 jest	 Synem	Bożym,	 a	więc	
mamy	objawienie	całej	Trójcy	Świętej	–	na	początku	publicznej	
działalności	Jezusa.
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2. Wymowa chrztu Jezusa

Moi	drodzy	–	czy	była	różnica	między	chrztem,	który	przyj-
mowali	ludzie	od	Jana,	a	chrztem	Pana	Jezusa?	–	Była	różnica,	
bo	ludzie	wyznawali	swoje	grzechy	przed	Janem,	przyjmowali	
chrzest	 i	wychodzili	 oczyszczeni	 z	wód	 Jordanu,	 natomiast	
Jezus	 nie	miał	 grzechów,	 nie	wstępował	 do	wody	 Jordanu	
z	grzechami,	ale	zrobił	coś	innego	–	wszystkie	grzechy	ludzi	
wziął	na	siebie.	Nie	tylko	grzechy	ludzi,	którzy	tam	byli	czy	
tego	pokolenia,	które	wtedy	żyło,	ale	grzechy	całej	ludzkości,	
także	nasze,	nas	tu	obecnych	w	kościele	Jezus	te	grzechy	wziął	
i	wyszedł	z	Jordanu	i	ostatecznie	te	grzechy	zgładził	na	drzewie	
krzyża.	I	umierał	za	nas	byśmy	mieli	grzechy	odpuszczone,	bo	
tak	jest,	że	człowiek	sam	grzeszy,	ale	nie	ma	siły,	nie	ma	mocy,	
żeby	 sam	 sobie	 grzechy	odpuścił,	 ani	 żaden	 inny	 człowiek,	
najwierniejszy	przyjaciel	 nie	ma	 takiej	mocy,	 żeby	grzechy	
odpuszczać.	To	Bóg	 jest	 tym,	 kto	 uwalnia	 od	grzechów,	 bo	
Chrystus	umarł	za	nasze	grzechy	na	krzyżu.	Gdy	Jezus	został	
ochrzczony	to	podjął	potem	publiczną	działalność,	wyruszył	
do	miast	i	wiosek	palestyńskich,	by	głosić	Ewangelię,	czynić	
cuda,	by	ludzi	uczyć	oddawania	Bogu	chwały,	by	ludzi	uczyć	
wypełniać	Bożą	wolę,	zachowywać	Boże	przykazania.

3. Doniosłość przyjętego sakramentu chrztu

Siostry	i	bracia,	gdy	wspominamy	chrzest	Pana	Jezusa,	nie	
sposób	nie	odnieść	się	do	naszego	chrztu.	Na	początku	naszego	
życia	miało	miejsce	to	wydarzenie,	którego	nie	pamiętamy,	bo	
większość	z	nas	przyjmowała	chrzest	w	wieku	niemowlęcym,	
ale	wiemy	od	naszych	rodziców,	od	naszych	chrzestnych,	że	
jesteśmy	ochrzczeni.	Zresztą	jest	zapis	tego	wydarzenia	w	księ-
dze	parafialnej,	tam	gdzie	byliśmy	chrzczeni	jacy	byli	rodzice,	
jacy	byli	chrzestni,	 jakiś	ksiądz	nas	chrzcił.	 Jest	 to	zapisane	
i	jest	to	bardzo	ważne	wydarzenie,	którego	czasem	nie	doce-
niamy.	A	dzisiaj	jest	ten	dzień	–	niedziela	Chrztu	Pańskiego,	
kiedy	trzeba	sobie	uświadomić	jak	rzeczywiście	było	to	bardzo	
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ważne	wydarzenie	na	początku	naszego	życia.	Dlaczego	takie	
ważne?	–	Narodziliśmy	 się	wtedy	 jako	dzieci	Boże.	Można	
powiedzieć,	że	rodziliśmy	się	dwa	razy	–	pierwsze	rodzenie	
z	mamy	naszej,	która	nas	wydała	na	świat	i	tę	datę	zwykle	pa-
miętamy,	datę	naszych	urodzin,	wszyscy	wiedzą	kiedy	się	uro-
dzili.	Potem	przyszły	drugie	narodziny	–	narodziny	dla	dziecka	
Bożego	i	włączenie	do	Kościoła,	do	wspólnoty	ludu	Bożego.	
Narodziny	bardzo	ważne	i	właśnie	wtedy	Bóg	powiedział	te	
same	słowa,	które	usłyszeli	świadkowie	chrztu	Jezusa,	tyś	jest	
moim	dzieckiem	umiłowanym,	w	tobie	mam	upodobanie.	I	Bóg	
tych	nie	odwołał.

Kto	jest	ochrzczony	to	winien	pamiętać,	co	Bóg	powiedział	
na	początku	życia,	podczas	chrztu:	„Ty	jesteś	moim	dzieckiem	
umiłowanym,	w	 tobie	mam	upodobanie”.	Dzieckiem	umiło-
wanym	–	Bóg	nas	miłuje,	jakie	to	ważne.	Ludzie	zapominają,	
czasem	nawet	matka	może	 zapomnieć	 o	 swoim	dziecięciu,	
a	Bóg	powiedział:	„Chociażby	matka	o	tobie	zapomniała,	Ja	
o	tobie	nie	zapomnę,	tyś	jest	moim	dzieckiem	umiłowanym”.	
Nie	wolno	 tego	 zapomnieć,	 zwłaszcza	wtedy	gdy	 cierpimy,	
gdy	nas	czasem	ludzie	marginalizują,	spychają,	wykluczają	na	
margines,	gdy	tracimy	miejsce	w	sercu	nawet	przyjaciół	–	nie	
wolno	zapomnieć	 tych	 słów	Bożych,	które	nie	 są	kłamliwe,	
zawsze	prawdziwe.	„Tyś	jest	moim	dzieckiem	umiłowanym,	
w	tobie	mam	upodobanie”.

Moi	drodzy,	to	jest	ta	najwyższa	godność	jaką	otrzymaliśmy	
od	Boga	i	trzeba	się	nią	cieszyć.	A	my	czasem	staramy	się	o	róż-
ne	tytuły,	żeby	być	dyrektorem	posłem,	żeby	być	znaczącym	
człowiekiem,	żeby	nas	umieszczali	na	pierwszych	stronicach	
gazet,	żeby	nas	w	telewizji	pokazywali,	żebyśmy	mieli	władzę,	
stanowisko	dobrze	płatne.	To	nie	jest	nic	złego,	bo	społeczeń-
stwo	jest	tak	ukształtowane,	że	muszą	być	funkcje	społeczne,	
ale	trzeba	pamiętać,	że	najważniejszym	naszym	wyróżnieniem,	
atutem	 jest	 to,	 że	 jesteśmy	 dziećmi	Bożymi.	 I	 tu	 jesteśmy	
wszyscy	 równi	–	każdego,	każdą	z	nas	Bóg	umiłował	 i	nad	
każdym	się	pochylił	i	powiedział:	„Tyś	jest	moim	dzieckiem	
umiłowanym,	w	tobie	mam	upodobanie”.
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Niedziela	dzisiejsza	jest	po	to,	byśmy	sobie	to	przypomnieli	
i	byśmy	o	tym	pamiętali,	ale	także	byśmy	wiedzieli	jakie	jest	
zobowiązanie.	Te	słowa	Boże	nakładają	obowiązek,	żebyśmy	
żyli	jak	dzieci	Boże,	żebyśmy	to	czynili,	co	się	Bogu	podoba.	
Teraz	dwa	przykłady.	Popatrzmy	na	papieża.	Gdy	Ojciec	Święty	
przyjechał	do	Polski	po	raz	pierwszy	jako	papież,	w	czerwcu	
1979	roku,	to	na	szlaku	pielgrzymim	znalazły	się	Wadowice.	
Jak	wszedł	do	świątyni	parafialnej	w	Wadowicach,	gdzie	się	
urodził,	gdzie	był	ochrzczony,	poszedł	najpierw	do	chrzcielnicy	
i	długo	się	modlił.	Potem	powiedział	ludziom,	że	po	raz	trzeci	
ucałował	tę	chrzcielnicę.	Po	raz	pierwszy	w	czasie	Millenium	
Chrztu	Polski	w	1966	roku,	gdy	był	arcybiskupem	krakowskim,	
po	raz	drugi,	gdy	obchodził	pięćdziesiątą	rocznicę	chrztu	świę-
tego,	to	był	rok	1970.	Był	wtedy	już	kardynałem	i	teraz	po	raz	
trzeci	ucałował	tę	chrzcielnicę	jako	papież.	I	tu	się	wszystko	
zaczęło,	tu	się	stał	dzieckiem	Bożym.	Papież	wiedział,	że	jest	
dzieckiem	Bożym	i	postępował	w	mocy	Ducha	Świętego,	jak	
dziecko	Boże.	Zawsze	się	trzymał	prawdy,	nigdy	nikogo	nie	
okłamał	i	zawsze	był	dobry,	zawsze	miał	serce	dla	człowieka.

I	taki	epizod	z	pielgrzymki	do	Brazylii,	to	był	lipiec	1980	
roku.	Pojechał	 papież	 tam	do	kraju	 bardzo	wielkiego,	 kato-
lickiego,	by	umacniać	braci	w	wierze.	Popatrzył	na	program	
pielgrzymki	i	nie	znalazł	tam	punktu	wskazującego	na	spotkanie	
z	trędowatymi,	a	wiedział,	że	w	Brazylii	jest	kilka	ośrodków	
gdzie	są	ludzie	odseparowani,	chorzy	na	trąd	i	papież	podjął	
pertraktację,	żeby	mógł	odwiedzić	trędowatych.	Wcześniej	to	
wykreślono	z	planu.	Papież	wrócił	do	swojej	prośby	i	udało	się	
to	wynegocjować.	Stanął	między	trędowatymi,	a	trędowaci	to	
ludzie	biedni,	trąd	to	straszna	choroba.	Ludzie	niektórzy	są	bez	
nóg,	bez	rąk.	Wszystkich	pobłogosławił,	niektórych	dotknął,	
wygłosił	przemówienie	i	potem	podziękowanie.	Wyznaczono	
chorego,	który	nie	miał	nóg,	nie	miał	rąk,	nie	miał	nosa,	ale	
mógł	jeszcze	mówić	i	podziękował	papieżowi,	że	przybył	by	im	
powiedzieć,	że	są	ważni,	że	ich	miłuje,	że	o	nich	pamięta.	Potem	
dziennikarz	zapytał	tego	trędowatego,	który	dziękował	–	jak	
przeżyli	to	spotkanie	z	papieżem.	Powiedział	krótko,	że	mieli	
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doświadczenie,	że	 to	sam	Pan	Jezus,	nasz	Zbawiciel,	w	tym	
białym	pielgrzymie	przyszedł	do	nas	by	nam	powiedzieć,	że	
nas	kocha,	by	być	z	nami	w	naszej	chorobie,	by	nas	pocieszyć	
w	dźwiganiu	tego	krzyża,	który	mamy	na	ramionach.

4. Przez chrzest wezwani do życia Ewangelią

Moi	drodzy,	taki	był	papież.	Bądźmy	do	papieża	podobni	–	
nie	bądźmy	krętaczami,	nie	bądźmy	kombinatorami,	bądźmy	
przejrzyści,	uczciwi	i	dobrzy.	Pomagajmy	sobie.	Nie	myślmy	
tylko	o	sobie,	ale	o	 tych,	którym	 jest	gorzej,	którym	się	nie	
udaje,	bądźmy	wrażliwi.

W	ostatnim	tygodniu,	7	stycznia,	zaraz	po	Trzech	Królach,	
był	atak	terrorystyczny	w	Paryżu.	Dwanaście	osób	zostało	zabi-
tych	w	okrutny	sposób.	Oczywiście	cała	Europa	się	poderwała	
jakby	z	nóg,	wszystkie	media	w	całej	Unii	Europejskiej,	nawet	
na	całym	świecie	pokazywały	te	obrazy.	Słuszne	oburzenie	i	re-
akcja	poprawna	społeczeństw	Europy,	ale	moi	drodzy,	nikt	nie	
powiedział	tego,	że	w	tym	samym	dniu	7	stycznia,	pięćset	dzieci	
zostało	abortowanych	we	Francji,	nie	narodziło	się,	a	w	Unii	
Europejskiej	pięć	tysięcy.	Nikt	nie	stanął	w	ich	obronie.	Nikt	nie	
ma	odwagi	powiedzieć,	że	one	też	mają	prawo	do	życia,	mają	
prawo	się	narodzić.	To	jest	przykład	hipokryzji,	a	my	chcemy	
żyć	w	prawdzie	i	nie	chcemy	ulegać	poprawności	politycznej	
tylko	nas	obowiązuje	poprawność	ewangeliczna.

Dlatego	módlmy	się	dzisiaj,	żebyśmy	byli	poprawni	ewan-
gelicznie,	 żebyśmy	nikogo	 nie	 kłamali,	 nie	 oszukiwali,	 nie	
obgadywali,	 nie	 krzywdzili.	Co	 powiedział	 Piotr,	w	 domu	
Korneliusza,	o	Panu	 Jezusie?	–	W	 II	 czytaniu	czytaliśmy	 te	
słowa:	„Przeszedł	przez	życie	dobrze	czyniąc”.	Oby	o	każdej	
i	każdym	z	nas	kiedyś	ktoś	powiedział,	jak	nas	nie	będzie,	jak	
będziemy	w	trumnie	–	„Przeszedł	przez	życie	dobrze	czyniąc,	
to	był	dobry	człowiek”.	Amen.
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Dialog dzieci Bożych
Świdnica, 11 stycznia 2015 r.

Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Kościół Pokoju

1. Chrzest – epifanią Trójcy Świętej
Chciałbym	rozpocząć,	drodzy	bracia	 i	 siostry,	od	 takiego	

uświadomienia,	 że	 nasze	nabożeństwo	 ekumeniczne,	 dzisiaj	
sprawowane	w	Kościele	Pokoju,	 tu	w	Świdnicy,	ma	miejsce	
w	dzień	kiedy	Kościół,	zarówno	katolicki,	jak	i	ewangelicki,	
pochylają	się	nad	chrztem	Pana	Jezusa.

Relacje	z	chrztu	Jezusa	znajdujemy	we	wszystkich	czterech	
ewangeliach,	są	one	dobrze	udokumentowane,	to	jest	taki	znak,	
że	to	wydarzenie,	które	miało	miejsce	na	początku	publicznej	
działalności	Jezusa,	było	bardzo	ważne,	bardzo	znaczące.	Mo-
żemy	się	domyślać	dlaczego.	Dlatego,	bo	w	momencie	chrztu	
nastąpiła	epifania	całej	Trójcy	Świętej.	Duch	Święty	w	postaci	
gołębicy	zstąpił	na	Jezusa,	Ojciec	Niebieski	przedstawił	swo-
jego	Syna	narodowi	wybranemu:	„To	jest	mój	Syn	umiłowa-
ny,	w	którym	mam	upodobanie”.	Jezus	został	przedstawiony,	
dlatego	to	wydarzenie	uważali	uczniowie	za	tak	bardzo	ważne	
i	ono	jest	bardzo	wartościowe	dla	Kościoła.	Ono	nas	odnosi	
też	do	naszego	chrztu,	który	przyjęliśmy	w	imię	Trójcy	Świętej	
i	podczas	którego	staliśmy	się	dziećmi	Bożymi,	otrzymaliśmy	
godność	dzieci	Bożych,	godność	najważniejszą,	jaką	możemy	
tu	na	ziemi	zdobyć.

Ludzie	często	się	ubiegają	o	różne	godności,	o	tytuły,	starają	
się	być	posłami,	prezydentami,	wójtami,	profesorami,	doktora-
mi,	dyrektorami.	Jest	to	potrzebne,	bo	życie	społeczne	wymaga	
stanowisk	kierowniczych,	 oczywiście	 z	 uwzględnieniem,	 że	
każde	 stanowisko	publiczne	 jest	 służbą	dla	 dobra	 drugich	 –	
nie	dla	swojego	dobra,	ale	dla	dobra	drugich.	Ale	moi	drodzy,	
najważniejszy	nasz	 tytuł	 to	 jest	 ten,	który	nosimy	od	chrztu	
świętego.	Jesteśmy	dziećmi	Bożymi	i	w	czasie	chrztu	każde-
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mu	i	każdej	z	nas	Ojciec	Niebieski	powiedział:	„Jesteś	moim	
dzieckiem	umiłowanym,	w	tobie	mam	upodobanie”.	Nie	wolno	
nigdy	o	tym	zapomnieć,	to	są	Boże	słowa,	a	więc	zawsze	praw-
dziwe,	zawsze	ważne.	Nie	wolno	nam	nigdy	na	drodze	życia	
o	tym	zapomnieć,	co	Pan	Bóg	powiedział	na	początku:	„Jesteś	
moim	dzieckiem	umiłowanym,	w	tobie	mam	upodobanie”.	Jak	
to	wiemy,	jak	w	to	wierzymy	–	to	nasze	życie	ma	smak.	To	moi	
drodzy	pierwszy	wątek,	który	poruszam	w	tej	homilii	podczas	
tego	nabożeństwa	ekumenicznego.

2. Biblijne przesłanie o wartości i owocach rozmowy

Wątek	drugi	to	nasza	refleksja	do	czytań	biblijnych,	których	
wysłuchaliśmy	przed	chwilą.	W	I	czytaniu	słyszymy	historię	
związaną	 z	Abrahamem.	Abraham	ma	 syna	 Izaaka,	 którego	
chciał	uczynić	małżonkiem	i	potrzebna	była	kobieta.	Trzeba	
było	 poszukać	 odpowiedniej,	 dobrej	 kobiety	 na	małżonkę.	
I	wysłał	swojego	sługę	do	swego	brata	Nachora.	Miało	miejsce	
piękne	spotkanie.	Pojawiła	się	wśród	dziewcząt	Rebeka,	która	
została	wybrana,	upatrzona	na	małżonkę	dla	Izaaka.	Piękny	był	
ten	dialog,	piękna	rozmowa.	Okazuje	się,	że	dialog,	rozmowa	
zawsze	ubogaca,	prowadzi	do	czegoś	dobrego.	W	wyniku	roz-
mowy	znalazło	się	miejsce	na	dworze	dla	tego	sługi	i	także	miej-
sce	dla	wielbłądów,	pasza,	by	zwierzęta	mogły	być	ugoszczone.	
To	zdarzenie	nam	wskazuje	na	to,	że	warto	rozmawiać,	warto	
prowadzić	 dialog.	Wiemy,	 że	Rebeka	 stała	 się	 rzeczywiście	
żoną	Izaaka	i	potem	urodziła	dwóch	synów	Ezawa	i	Jakuba.

Moi	 drodzy,	 powracamy	 do	 Ewangelii.	 Bardzo	 krótka	
Ewangelia	została	nam	dzisiaj	ogłoszona.	Jezus	jest	w	Galilei	
i	zamierza	przejść	do	Judei,	ale	między	Galileą,	a	Judeą	jest	Sa-
maria	–	kraj	nieprzyjazny.	Owszem	można	było	obejść	Samarię	
dookoła,	ale	była	to	o	wiele	dłuższa	droga.	Najkrótsza	droga	
prowadziła	przez	Samarię	i	Jezus	właśnie	tę	drogę	obrał.	Gdy	się	
zatrzymał	przy	studni	jakubowej	w	miejscowości	Sychar,	wtedy	
do	Samarytanki,	która	tam	przyszła,	skierował	prośbę:	„Daj	mi	
pić”.	Przypomnijmy,	że	Żydzi	i	Samarytanie	byli	skłóceni	i	był	
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zakaz,	żeby	o	cokolwiek	prosić	stronę	przeciwną,	a	Jezus	 tę	
barierę	złamał:	„Daj	mi	pić”.	I	potem	był	piękny	dialog,	owocny	
dialog,	który	z	pewnością	doprowadził	do	wiary	tę	kobietę,	która	
rozpoznała	w	Jezusie	Mesjasza.	Moi	drodzy,	Jezus	złamał	jakby	
ten	obyczaj,	prawo	niepisane,	żeby	się	separować	od	inaczej	
myślących,	od	ludzi	o	innych	przekonaniach	religijnych.

Przypomnijmy,	że	ta	wrogość	między	Samarytanami	a	Izra-
elitami	narodziła	się	po	podziale	królestwa,	po	śmierci	Salomo-
na,	gdy	powstało	królestwo	południowe,	którego	centrum	była	
Jerozolima,	a	w	Jerozolimie	była	świątynia,	którą	Salomon	na	
zlecenie	Boże	wybudował.	Ona	była	jednym	z	siedmiu	cudów	
starożytnego	świata	–	była	bardzo	piękna	i	to	było	centrum	kultu	
religijnego	dla	Izraelitów.	Jerozolima	pozostała	w	królestwie	
południowym,	a	północne	królestwo	ustanowiło	się	w	Samarii.	
Tam	założono	miasto	o	tej	samej	nazwie	Samaria	i	z	czasem	
Samaria	 odeszła	 od	 kultu	 prawdziwego	Boga.	 Postawiono	
tam	świątynię	Baala,	a	w	VIII	w.	jak	przyszli	Asyryjczycy,	to	
przynieśli	ze	sobą	znowu	kult	nowych	bóstw	i	wtedy	Żydzi,	ci	
z	królestwa	południowego,	się	już	całkowicie	odseparowali	od	
Samarytan.	Uważali	ich	za	naród	pomieszany,	bo	Asyryjczycy	
weszli	w	związki	z	Samarytanami	i	też	ten	kult	Baala	i	bożków	
asyryjskich	się	wymieszał	z	kultem	prawdziwego	Bogu.	I	oto	
Jezus	Chrystus	pokazuje,	że	trzeba	rozmawiać	także	z	wrogami,	
trzeba	dialogować.

Moi	 drodzy,	 to	 jest	ważne,	 byśmy	 podejmowali	 dialog,	
który	–	przy	dobrym,	właściwym	prowadzeniu	–	zawsze	nas	
ubogaca.	Mogą	być	 takie	 dwie	 postawy,	 które	 odnajdujemy	
u	ludzi	–	postawa	zamknięcia,	separacji	i	postawa	otwarcia,	po-
stawa	dialogu.	Która	jest	bliższa	ewangelii?	–	Postawa	dialogu,	
postawa	otwarcia.	Pan	Jezus	ze	wszystkimi	rozmawiał	–	z	fary-
zeuszami,	z	uczonymi	w	Piśmie,	ale	trzymał	się	swojego.	Miał	
swoją	tożsamość,	wiedział	kim	jest	i	co	ma	głosić.	To	nie	było	
przechodzenie	na	stronę	przeciwnika	w	rozmowie,	ale	dialog	
był	prowadzony.	Często	ten	dialog	był	owocny,	bo	ci,	którzy	
z	Nim	rozmawiali	często	się	zmieniali	pod	wpływem	tego	co	
Jezus	mówił,	co	Jezus	czynił.
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Zakończenie

Dlatego	moi	drodzy,	nie	dziwimy	się,	że	w	Kościele	współ-
czesnym	ten	dialog	trwa.	Nazywa	się	on	ruchem	ekumenicz-
nym	–	dialog	ekumeniczny	między	uczniami	Chrystusowymi.	
I	właśnie	my	w	tym	dialogu	uczestniczymy,	wiedząc,	że	każdy	
człowiek	może	nas	ubogacić,	bo	w	każdym	człowieku	mieszka	
Bóg,	jest	on	stworzony	na	obraz	i	podobieństwo	Boże.	A	tym	
bardziej	w	chrześcijaninie	–	czy	to	w	katoliku,	czy	w	ewange-
liku,	czy	w	prawosławnym	mieszka	Trójca	Święta,	bo	jesteśmy	
wszyscy	ochrzczeni,	w	 to	 samo	 imię,	w	 tym	samym	Duchu	
i	mamy	tę	samą	godność	–	godność	dzieci	Bożych.	I	to	jest	ta	
platforma,	ta	podstawa	do	dialogu,	do	rozmowy.

Módlmy	 się	 dzisiaj,	 na	 tym	nabożeństwie,	 by	właśnie	 ta	
postawa	otwarta,	postawa	rozmowy	była	nam	bliska,	była	przez	
nas	akceptowana	i	byśmy	wspólnie	oddawali	Bogu	cześć	i	nieśli	
naszym	życiem	ewangelicznym	chwałę	Boga	wszechmogącego,	
w	Trójcy	jedynego.	Amen.

Ufne i pokorne spotkanie 
z łaską Chrystusa
Wałbrzych, 15 stycznia 2015 r.

Msza św. z racji szkolnego konkursu jasełkowego 
Kościół pw. św. Józefa Robotnika

1. Postawa Chrystusa wobec człowieka w potrzebie

Śpiewaliśmy	dzisiaj	po	I	czytaniu	ważne	słowa:	„Słysząc	
głos	Pana	 serc	 nie	 zatwardzajcie”.	Na	każdej	Mszy	Świętej	
słyszymy	głos	Pana	Boga,	bo	liturgia	słowa	to	jest	nic	innego,	
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jak	właśnie	słowa	Boże	do	nas	kierowane.	I	Bóg	nas	prosi,	że-
byśmy	mieli	serca	otwarte	na	Jego	słowo,	żeby	nie	były	serca	
zatwardziałe,	które	niczego	nie	przyjmują,	do	których	nic	nie	
dociera,	ale	żeby	to	były	serca	przyjmujące	Boże	słowo:	„Sły-
sząc	głos	Pana	serc	nie	zatwardzajcie”.	Teraz	chcemy	ponownie	
otworzyć	nasze	serce	na	to	co	słyszeliśmy,	zwłaszcza	na	to	co	
słyszeliśmy	w	dzisiejszej	Ewangelii.

Było	opowiadanie,	które	ma	dwóch	bohaterów	–	pierwszym	
z	nich	jest	Chrystus,	drugim	bohaterem	tego	opowiadania	jest	
człowiek	 trędowaty.	Popatrzmy,	 jak	 się	 zachował	Pan	 Jezus	
i	też	jak	się	zachował	trędowaty.	Jest	powiedziane:	„A	Jezus	
zdjęty	litością	wyciągnął	rękę,	dotknął	go	i	rzekł	mu:	Chcę,	bądź	
oczyszczony”.	Tu	mamy	charakterystykę	Pana	Jezusa,	naszego	
Zbawiciela	–	zdjęty	litością.	W	tych	słowach	jest	przypomniane,	
że	Jezus	nas	zawsze	miłuje,	zawsze	jesteśmy	dla	Niego	ważni	
i	widząc	Jezus	nasze	braki,	naszą	biedę	ludzką,	nasze	zmagania,	
zawsze	jest	wobec	nas	litosny,	jest	ogarnięty	litością,	tak	jak	
wobec	tego	trędowatego	człowieka.

„Wyciągnął	rękę	i	dotknął	go”	–	Pan	Jezus	wyciąga	do	nas	
rękę	 i	 nas	 dotyka.	Pierwszy	 raz	 nas	 dotknął	w	 sakramencie	
chrztu,	staliśmy	się	wtedy	dziećmi	Bożymi.	To	było	piękne,	
znaczące	dotknięcie	Pana	Boga,	które	nas	przeobraziło	w	dzieci	
Boże.	Nie	przestaliśmy	być	dziećmi	ludzkimi,	ale	przez	chrzest	
staliśmy	się	także	dziećmi	Bożymi.	To	było	wielkie	pierwsze	
dotknięcie	 Pana	Boga.	 Potem	 zostaliśmy	dotknięci	 podczas	
I	komunii	i	spowiedzi	świętej	i	Pan	Jezus	nas	dotyka	w	każdej	
Eucharystii.	Jak	tu	przyjdziemy	na	celebrację	eucharystyczną,	
to	zawsze	jesteśmy	dotknięci	przez	Boga.	My	tego	dotknięcia	
nie	widzimy,	bo	ono	 jest	niewidzialne,	 ale	w	nie	wierzymy.	
Pan	 Jezus	nas	dotyka	 i	 uzdrawia,	 napełnia	nas	mocą	Ducha	
Świętego,	że	możemy	być	lepsi,	że	możemy	się	więcej	cieszyć,	
że	jesteśmy	radośniejsi.	Dzięki	temu	dotknięciu	przez	Jezusa	
potrafimy	więcej	 dobrego	 czynić	 dla	 innych,	 dla	 rodziców,	
dla	kolegów,	dla	koleżanek.	Pamiętajmy,	że	Jezus	nas	dotyka	
taką	niewidzialną	ręką:	„Zdjęty	litością	wyciągnął	rękę	swoją	
i	dotknął	go”.
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Bracia	 i	 siostry,	wierzmy	w	 to	 dotknięcie	 Pana	 Jezusa,	
zwłaszcza	jak	przychodzimy	na	Mszę	Świętą,	czy	gdy	idziemy	
do	 spowiedzi,	przyjmujemy	komunię	 świętą	–	 to	 jest	 to	do-
tknięcie	Pana	Jezusa.	Ono	jest	zawsze	błogosławione,	zawsze	
dla	nas	pożyteczne	bo	nam	niesie	uzdrowienie	i	duchowe	ale	
i	także	czasem	fizyczne.

Dalej,	 Jezus	mówi:	 „Chcę,	 bądź	 oczyszczony”.	Właśnie,	
Jezus	spełnia	to	życzenie,	prośbę	człowieka	chorego,	który	był	
chory	na	trąd	–	„Chcę,	bądź	oczyszczony”.	I	to	słowo	Jezusa	
było	skuteczne,	jest	powiedziane:	„Natychmiast	trąd	go	opuścił	
i	został	oczyszczony”.	Tak	wyglądała	postawa	Jezusa,	a	teraz	
jeszcze	przyjrzymy	się	postawie	 trędowatego,	bo	on	 jest	 też	
bohaterem	tego	wydarzenia.

2. Postawa człowieka wobec Chrystusa

Trędowaty	przyszedł	do	Jezusa	i	upadając	na	kolana	prosił	
Go:	„Jeśli	chcesz,	możesz	mnie	oczyścić”.	Przyglądnijmy	się	
bliżej	tej	charakterystyce	trędowatego	–	trędowaty	przyszedł	
do	Jezusa.	Pan	Bóg	lubi	jak	do	Niego	przychodzimy	i	Jezus	
był	zadowolony	jak	był	poszukiwany,	jak	do	Niego	przycho-
dzili	z	rożnymi	prośbami.	Nikogo	nie	odesłał	z	kwitkiem,	ale	
się	cieszył,	że	do	Niego	przychodzą.	Trędowaty	przyszedł	do	
Jezusa	i	my	dzisiaj	przychodzimy	do	Jezusa	i	jesteśmy	pewni,	
że	Jezus	się	cieszy.	Jakże	się	Jezus	cieszy	jak	przychodzimy	
na	eucharystię	niedzielną,	a	czasem	jak	trzeba	to	i	w	tygodniu,	
jak	 dzisiaj.	Bądźmy	pewni,	 że	Pan	 Jezus	 się	 bardzo	 cieszy	
żeśmy	przyszli	do	najpierw	Niego,	zanim	będziemy	w	szkole	
się	cieszyć	jasełkami,	to	jesteśmy	u	Pana	Jezusa	tu	na	świętym	
miejscu,	na	Eucharystii.	Przyszliśmy	do	Jezusa	i	 jeszcze	raz	
powtórzmy	–	Pan	Jezus	się	nami	bardzo	cieszy,	że	przyszliśmy	
do	Niego.	Trędowaty	 przyszedł	 do	 Jezusa	 –	 zapamiętajmy	
sobie,	 żebyśmy	 zawsze	 chętnie	 przychodzili	 do	 Jezusa.	 Jak	
masz	koleżankę,	kolegę	i	wiesz,	że	do	kościoła	im	się	nie	chce	
chodzić	–	zrób	wszystko,	żeby	ich	zachęcić,	przekonać,	żeby	
przychodzili,	żeby	uwierzyli,	że	Pan	Jezus	ich	oczekuje,	że	ich	
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kocha,	że	Jezus	może	najwięcej	dać.	Mama	dużo	daje,	tata	dużo	
daje,	pani	wychowawczyni	dużo	daje,	ale	pamiętajmy,	że	Jezus	
ma	szczególny	dar,	którego	potrzebujemy.	A	więc	przychodźmy	
do	Jezusa	tak	jak	to	uczynił	 trędowaty	i	się	przekonał,	że	to	
przyjście	było	błogosławione	i	się	nie	zawiódł	na	tym	przyjściu.

Zauważmy	jaką	miał	postawę:	„I	upadając	na	kolana	prosił	
Go”	–	przyszedł	i	upadł	na	kolana.	Gest	bardzo	pokorny.	Pan	
Bóg	nie	lubi	pyszałków,	którym	się	wydaje,	że	wszystko	naj-
lepiej	wiedzą,	wszystko	najlepiej	potrafią	ale	lubi	tych,	którzy	
są	 pokorni.	Moi	 drodzy,	 najpiękniejsza	 postawa	 człowieka	
wobec	Boga	to	jest	postawa	klęcząca.	W	wielu	kościołach	jest	
wieczysta	adoracja	Najświętszego	Sakramentu.	W	Wałbrzychu	
teraz	 też	są	kościoły	gdzie	Pan	Jezus	 jest	wystawiony	 i	 tam	
się	modlą,	w	Świdnicy	mamy	też	każdego	dnia,	u	św.	Józefa,	
w	Dzierżoniowie	w	trzech	ośrodkach	jest	adoracja.	Jak	jesteśmy	
na	kolanach	przed	Panem	Jezusem	to	jest	to	nam	do	twarzy.	
Człowiek	klęczący	przed	Bogiem	nie	jest	mały	–	jest	wielki.	
Jesteśmy	wielcy	jak	klękamy	przed	Panem	Bogiem,	nie	przed	
samochodem,	nie	przed	jakimś	tam	bożkiem	tego	świata,	ale	
przed	Panem	Bogiem.	No	więc,	upadajmy	na	kolana	i	prośmy	
Go:	„Jeśli	chcesz,	możesz	mnie	oczyścić”.	Ten	trędowaty	był	
bardzo	elegancki,	nie	było	żądania	–	musisz	mnie	oczyścić,	bo	
możesz,	ale	jeśli	chcesz,	jeśli	to	jest	Twoja	wola	to	możesz	mnie	
oczyścić.	I	ten	trędowaty	nie	powiedział,	że	jest	moją	wolą	żebyś	
mnie	oczyścił	tylko	–	„Jeśli	Ty	chcesz,	jeśli	to	jest	Twoja	wola,	
żebym	ja	mógł	być	zdrowy	to	spełnij	to.	Jeśli	chcesz,	możesz	
mnie	oczyścić”.	I	to	jest	ważne	bracia	i	siostry,	kochane	dzieci,	
droga	młodzieży,	żebyśmy	przed	Panem	Bogiem	byli	delikatni,	
nie	tacy	natarczywi,	ale	zdawali	się	na	wolę	Bożą.

„Jeśli	chcesz,	jeśli	to	jest	Twoja	wola	to	mi	to	daj,	to	mi	to	
przyznaj”.	Zobaczcie,	taka	scenka	niewielka,	ale	jak	niezwykle	
pouczająca.	Dowiadujemy	się	 jaką	piękną	postawę	miał	Pan	
Jezus	i	też	zauważamy,	jak	się	zachował	trędowaty,	który	przy-
szedł	do	Jezusa	–	padł	na	kolana,	uniżył	się	i	który	delikatnie	
skierował	prośbę,	żeby	się	Bogu	spodobało.	I	skutek	był	wielki	
–	natychmiast	trąd	go	opuścił	i	został	oczyszczony.
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Zakończenie

Na	zakończenie	jeszcze	jeden	rys.	Jezus	prosił	tego	trędowa-
tego,	żeby	nie	rozpowiadał,	żeby	się	nie	chwalił,	że	został	uzdro-
wiony.	A	co	on	zrobił?	–	On	nie	mógł	wytrzymać	i	opowiadał,	
że	to	Jezus	uczynił,	dlatego	Jezus	musiał	iść	dalej,	żeby	nie	był	
podziwiany	tylko	za	to,	że	uzdrawiał,	bo	Jemu	chodziło	o	coś	
więcej.	Chodziło	Mu,	żeby	nauczyć	ludzi	życia	ewangelicznego.	
Dla	nas	to	jest	wezwanie	też	do	takiej	dyskrecji,	żebyśmy	nie	
byli	ostentacyjni.	Potrzeba	dyskrecji.	Jest	dyskrecja	kapłana,	
kapłan	spowiada	i	nie	mówi,	co	usłyszy	w	konfesjonale,	jest	
dyskrecja	 zawodowa,	 tajemnica	 zawodowa,	 tajemnica	 służb	
specjalnych,	tajemnica	wojskowa,	w	wielu	zakładach	jest	ta-
jemnica	i	trzeba	tej	tajemnicy	dochować.	Zapamiętajmy	sobie,	
żebyśmy	byli	dyskretnymi	a	więc	najpierw	z	Panem	Bogiem	
wszystko	rozważyć	a	potem	to,	co	trzeba	powiedzieć,	ale	nie	
wszystko,	co	wiemy	musi	być	mówione	natychmiast.

Prośmy	 Jezusa,	 do	którego	dzisiaj	 przyszliśmy,	 żeby	nas	
dzisiaj	dotknął	w	tej	Eucharystii.	On	nas	dotknie,	nie	tylko	tych,	
którzy	przyjdą	do	komunii	świętej	ale	tych,	którzy	w	Niego	wie-
rzą	i	Go	kochają	to	Jezus	dotknie	–	i	nas	napełni	to	dotknięcie	
radością.	Dostąpimy	oczyszczenia,	dostąpimy	uzdrowienia.	I	to	
jest	piękne,	że	jesteśmy	z	Jezusem,	który	nas	dotknie	i	który	
nas	uzdrowi.	Amen.
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Misje – wspólna sprawa wszystkich 
ochrzczonych

Wałbrzych, 17 stycznia 2015 r.
Msza św. z racji spotkania kolędników misyjnych 

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca

1. Powołanie celnika Lewiego

Dobrze	się	złożyło,	że	dzisiaj,	gdy	przybyliśmy	tutaj	do	sank-
tuarium	św.	Józefa	Oblubieńca,	do	tej	świątyni	wałbrzyskiej,	
że	 słyszeliśmy	Ewangelię	 o	 powołaniu	 jednego	 z	 dwunasty	
apostołów.	Tenże	 apostoł	 nazywał	 się	wcześniej	Lewi	 i	 był	
celnikiem.	Celnicy	 to	 są	 ci,	 którzy	 stoją	 na	 granicach	 i	 jak	
przechodzą	 ludzie	 z	 jednego	kraju	do	drugiego,	 to	oni	 ścią-
gają	podatki	 i	 też	dokonują	oclenia	towarów,	które	podróżni	
ze	sobą	mają.	Zwykle	byli	to	ludzie	nie	lubiani,	gdyż	ściągali	
pieniądze,	a	tych	ludzi,	którzy	nam	zabierają	pieniądze,	to	nie	
bardzo	lubimy.	I	ten	celnik	Lewi	nie	był	lubiany.	I	oto	rzecz	
zaskakująca	–	Jezus	powiedział:	„Pójdź	za	Mną,	zostaw	tę	pra-
cę,	którą	wykonujesz,	pójdź	za	mną”.	I	Lewi	zostawił	pracę,	to	
zbieranie	podatków,	zbieranie	cła	od	podróżujących	i	poszedł	za	
Jezusem.	Stał	się	Jego	uczniem,	jednym	z	dwunastu	i	otrzymał	
imię	Mateusz.	Mateusz	to	 jest	 ten,	który	napisał	 także	jedną	
z	 czterech	Ewangelii,	 był	 gorliwym	uczniem	 Jezusa.	Został	
powołany	i	pięknie	odpowiedział	na	wezwanie	Pana	Jezusa:	
„Pójdź	za	Mną”.

2. Wybrani i powołani do misyjnej posługi w Kościele

Kochane	dzieci,	droga	młodzieży,	ta	scena	powołania	ciągle	
się	powtarza	Kościele.	Każdy	ksiądz,	każda	siostra	zakonna,	
każdy	misjonarz,	każda	misjonarka,	 to	 jest	osoba	powołana.	
Zresztą	wszyscy	jesteśmy	powołani	do	życia,	do	bycia	dziećmi	
Bożymi,	do	wiary,	do	oddawania	Bogu	czci.	Rodzice	są	po-
wołani	do	małżeństwa,	są	też	powołania	do	życia	samotnego,	
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bezżennego.	Każdy	człowiek	jest	powołany,	żeby	pięknie	prze-
żył	swoje	życie,	każdy	człowiek	jest	powołany	do	świętości,	
żeby	był	podobny	do	Pana	Jezusa.	A	osoby	duchowne	mają	
dodatkowe	powołanie	i	oni	zostawiają	wszystko,	swój	rodzinny	
dom,	rezygnują	z	małżeństwa,	z	założenia	rodziny	i	podejmują	
dzieło	 ewangelizacji	 –	 kapłani,	misjonarze,	 bracia	 zakonni,	
siostry	zakonne.

Pierwszym	misjonarzem	dzisiaj	jest	Ojciec	Święty	–	Franci-
szek.	Teraz	jest	na	Filipinach,	które	leżą	na	półkuli	wschodniej.	
Jest	to	najbardziej	katolicki	kraj	w	Azji,	gdzie	przeszło	80%	
to	są	chrześcijanie.	Jest	taka	gwiazda	chrześcijańska	na	kon-
tynencie	azjatyckim,	na	którym	jeszcze	wiele,	wiele	ludzi	nie	
zna	Jezusa.	I	tam	poleciał	samolotem	Ojciec	Święty	Franciszek,	
jako	pierwszy	misjonarz	świata,	żeby	głosić	Ewangelię,	przy-
pomnieć	ludziom,	że	Jezus	Chrystus,	narodzony	w	Betlejem,	
jest	Zbawcą	świata,	że	jest	ważna	Jego	Ewangelia,	którą	ogłosił	
i	że	On	umarł	na	krzyżu	na	odpuszczenie	grzechów.	Papież	był	
też	na	Sri	Lance	przez	trzy	dni	i	teraz,	do	19	stycznia,	będzie	
na	Filipinach.

Pierwszy	wielki	misjonarz	świata,	ale	oprócz	niego	w	kra-
jach	misyjnych	są	tacy	zwykli	misjonarze,	którzy	często	po-
chodzą	z	Europy,	także	z	Polski.	Z	naszej	diecezji	też	mamy	
kilku	misjonarzy,	na	przykład	jeden	–	ojciec	Eugeniusz	pracuje	
w	Argentynie.	Jest	taka	z	Wałbrzycha	–	Nina	Kuniszewska,	teraz	
jest	w	Peru,	była	długo	w	Boliwii.	Jest	także	małżeństwo,	które	
jest	w	Afryce.	Najwięcej	misjonarzy,	jak	wiemy,	jest	z	diecezji	
wschodnich,	z	tarnowskiej,	przemyskiej,	rzeszowskiej	bo	tam	
jest	bardzo	dużo	kapłanów.

3. Zadania przyjaciół misjonarzy

Kochane	dzieci,	droga	młodzieży,	gdy	dzisiaj	przybyliśmy	
na	spotkanie	modlitewne,	to	sobie	uświadamiamy	jaki	mamy	
obowiązek	my	–	 jako	przyjaciele	Pana	 Jezusa	–	 być	misjo-
narzem.	Są	 takie	dwa	czy	 trzy	główne	obowiązki.	Pierwszy	
obowiązek	 to	 jest	 nasza	modlitwa.	Wspieramy	 tych,	 którzy	
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zgodzili	się	opuścić	nie	tylko	swój	rodzinny	dom,	mamę,	tatę	
ale	także	swój	dom	ojczysty,	opuścić	Polskę	i	gdzieś	tam	daleko	
polecieć	w	nieznaną	Afrykę,	do	ludów	afrykańskich,	czy	gdzieś	
do	azjatyckich	narodów,	czy	gdzieś	do	Ameryki	Południowej.	
W	różnych	stronach	misjonarze	pracują.	My	tu	mamy	wigilię,	
mamy	piękne	kolędy,	zwyczaje	świąteczne,	a	oni	o	tym	tylko	
mogą	pomyśleć,	bo	tam	jest	inaczej.	Nie	ma	tam	wigilii,	nie	
ma	opłatka,	nie	ma	choinek	jak	w	Polsce,	ale	oni	tam	są	i	opo-
wiadają	o	tym	samym	Jezusie,	w	którego	my	wierzymy.	I	my	
tych	naszych	misjonarzy	wspieramy	modlitwą.	Jest	dobrze	jak	
każda	dziewczynka,	każdy	chłopiec,	każdy	dorosły	codziennie	
się	za	misjonarzy	modli,	żeby	ich	nie	zabito,	żeby	mieli	co	jeść,	
żeby	mieli	trochę	pieniążków,	żeby	mogli	być	dla	tych	ludzi	
tubylców	lekarzami,	nauczycielami	i	także	kapłanami.	Więc,	
pierwsza	 forma	pomocy	 to	 jest	modlitwa	 i	my	dzisiaj	 też	 tę	
mszę	 świętą	 sprawujemy	 za	misjonarzy,	 za	 kolędników,	 za	
was,	za	opiekunów.	Ale	jest	też	inna	forma,	ostatnio	praktyko-
wana	w	Polsce,	to	jest	pomoc	finansowa,	dlatego	są	te	zespoły	
kolędnicze,	kolędnicy	misyjni,	którzy	chodzą	z	puszkami	od	
domu	do	domu,	czasem	śpiewają	kolędy	albo	tylko	mówią,	że	
my	zbieramy	na	rzecz	misji.

W	2013	roku	kolędnicy	uzbierali,	razem	z	ofiarami	z	kolędy,	
z	I	Komunii	Świętej	 i	z	 innych	ofiar,	było	prawie	2	miliony	
złotych.	Tą	wielką	 pomoc	 potem	papieskie	 dzieło	misyjne	
rozdzieliło	na	te	kraje	najbardziej	potrzebujące.	A	w	tym	roku,	
jak	wiecie,	te	pieniądze,	które	zbieraliście	do	puszek	w	czasie	
kolędowania,	są	przeznaczone	na	dzieci	biedne	w	Indiach.	Tam	
mieszka	ponad	miliard	ludzi.	Jaka	ogromna	ilość	tam	jest	miesz-
kańców	i	jest	dużo	biedy,	dużo	biednych	dzieci.	Misjonarka,	
która	tam	pracuje,	nas	poinformowała,	że	w	Delhi,	w	stolicy	
Indii,	 jest	 około	 pięćdziesięciu	 tysięcy	 dzieci	 bezdomnych,	
które	nie	mają	domu,	nie	mają	gdzie	spać,	na	ulicy	mieszkają.	
Teraz	wiemy	po	co	są	pieniądze,	które	składamy.	Możemy	wielu	
dzieciom	pomóc,	żeby	im	było	lepiej,	żeby	miały	co	jeść,	żeby	
mogły	się	leczyć.	Dlatego	sobie	uświadamiamy,	jak	ważna	jest	
nasza	pomoc	i	nie	tylko	ta	modlitewna,	bo	ona	jest	najłatwiejsza,	
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łatwo	jest	odmówić	pacierz	za	misjonarzy,	ale	trudniej	niekiedy	
jest	zorganizować	kolędników,	potem	ich	wysłać,	przekonać,	
żeby	szli	bo	nie	wszystkim	się	to	podoba.	Wiemy,	że	czasem	
niektórzy	mieszkańcy	 sobie	 nie	 życzą	 i	 nie	 chcą	wspomóc	
kolędników,	 uważają,	 że	 oni	 niepotrzebnie	 chodzą.	Czasem	
trzeba	się	narazić,	ale	 jesteśmy	wdzięczni	wszystkim	zespo-
łom	kolędników	misyjnych,	które	zbierają	skromne	ofiary	na	
rzecz	misji.	Powtórzmy,	w	tym	roku	chcemy	wesprzeć	biedne	
dzieci	w	Indiach,	które	umierają	na	ulicach,	które	są	biedne,	
nie	mają	odzienia,	płaszczyków,	sukienek,	spodni,	sweterków	
jak	my	i	też	nie	mają	co	jeść.	A	my	mamy,	mama	przygotuje	
śniadanie,	jest	obiad,	kolacja,	jest	herbata,	chleb,	coś	do	chleba,	
a	tam	bieda.	I	dobrze	jak	pamiętamy	o	tych	dzieciach,	które	są	
biedniejsze	od	nas	i	które	potrzebują	naszego	wsparcia.	I	to	jest	
piękne.	Pan	Jezus	się	z	tego	cieszy,	że	my	się	umiemy	dzielić	
z	biedniejszymi,	że	ich	wspomagamy.	I	dlatego	pamiętajcie,	że	
za	to	co	robicie,	to	wszyscy	wam	za	to	dziękujemy.

Będziemy	się	modlić,	żeby	misjonarze	mieli	środki	do	pracy	
ewangelizacyjnej,	żeby	im	się	udało	dla	Pana	Jezusa	zdobywać	
ludzi	i	też	żeby	nie	byli	mordowani,	żeby	bezpiecznie	mogli	
głosić	Ewangelię.	O	to	się	dzisiaj	będziemy	modlić	i	także	za	
was,	żebyście	o	misjonarzach	często	myśleli	i	ich	wspomagali	
i	modlitwą,	i	także	ofiarami	pieniężnymi.
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Żywe i skuteczne słowo Boże 
w życiu powołanych

Świdnica, 17 stycznia 2015 r.
Msza św. i opłatek grup katedralnych 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Wybrani by żyć według woli Bożej

Gdy	słyszymy	o	powołaniu	Mateusza,	to	może	się	czujemy	
usprawiedliwieni	do	pewnego	stopnia,	że	nas	też	jako	grzesz-
ników	Pan	Jezus	powołał.	Powołał	nas	do	Kościoła,	powołał	
nas	na	swoich	przyjaciół,	mimo	że	czasem	zawodziliśmy,	mimo	
że	niekiedy	się	czujemy	niegodnymi.	A	to,	że	On	nas	wybiera	
i	nas	obdarza	 różnymi	powołaniami	 to	 jest	 Jego	miłość,	 tak	
jak	to	miało	miejsce	w	przypadku	celnika	Lewiego,	który	był	
znienawidzony	przez	ludzi	bo	pobierał	opłaty	czasem	wygó-
rowane,	niesłuszne.	Zostawił	wszystko	i	poszedł	za	Jezusem	
i	stał	się	apostołem.

Moi	drodzy,	jako	powołani,	zwróćmy	dzisiaj	uwagę	na	prze-
słanie	czytania	I	–	z	listu	do	Hebrajczyków.	Jest	bardzo	poucza-
jące:	„Żywe	bowiem	jest	słowo	Boże,	skuteczne	i	ostrzejsze	niż	
wszelki	miecz	obosieczny”.	Słowo	Boże,	zawsze	prawdziwe,	
zawsze	aktualne,	dane	wszystkim	ludziom,	wszystkim	poko-
leniom	i	ono	jest	ostrzejsze	niż	wszelki	miecz,	bo	czasem	nas	
ostrzega,	czasem	jest	bardzo	ostre.	Czasem	owszem,	nas	po-
chwala,	ale	w	wielu	przypadkach	to	słowo	Boże,	które	czytamy,	
jest	takie	przenikające,	jak	było	napisane:	„Aż	do	rozdzielenia	
duszy	i	ducha”.	Dalej	mamy	powiedziane,	że	ono	jest	zdolne	
osądzić	pragnienia	i	myśli	serca.	Człowiek	ma	myśli	w	swojej	
głowie	i	też	ma	pragnienia	w	swoim	sercu.	Jest	osobą,	która	
poznaje,	przyjmuje	informacje,	jedne	przyjmuje,	inne	zapomina,	
ale	ma	zawsze	jakąś	wiedzę.	To	jest	forma	naszego	rozumu,	
intelektu,	ale	też	mamy	serce,	mamy	pragnienia.	Chcemy	być	
dobrzy,	chcemy	być	cierpliwi,	chcemy	być	święci.	Mamy	też	
pragnienia	przyziemne,	żebyśmy	mieli	dobra	materialne,	żeby	
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można	było	wyżyć.	To	są	różne	pragnienia	i	rzecz	w	tym,	żeby	
one	się	zgadzały	z	pragnieniami	Pana	Boga	i	także	nasze	myśle-
nie,	żeby	się	zgadzało	z	myśleniem	Bożym.	Wiemy,	że	często	
tak	nie	jest,	że	mamy	inne	pragnienia	niż	ma	Bóg,	zwłaszcza	
jak	myślimy	nie	po	Bożemu,	nie	tak	jak	Pan	Jezus	uczył,	tylko	
po	swojemu.	Trzeba	zawsze	się	przemieniać,	uzgadniać	nasze	
myślenie	i	nasze	pragnienia	z	myśleniem	i	pragnieniami	Pana	
Boga.

Wiele	razy	mówiłem	w	kazaniach	o	takim	księdzu,	który	
zachorował.	Była	wielka	modlitwa,	żeby	Pan	Bóg	go	zachował	
przy	życiu,	żeby	mógł	pracować	jako	kapłan.	I	gdy	go	pyta-
łem,	czy	księdzu	jest	miło,	że	tyle	osób	się	modli	za	księdza,	
odpowiedział:	 „Tak”,	ale	dodał,	 że	chce,	 żeby	 się	wypełniła	
wola	Boża.	 Jeżeli	Bóg	go	chce	wziąć	 już	z	 tego	świata,	nie	
ma	nic	przeciwko	temu.	Nie	chciał	za	wszelką	cenę	żyć,	tylko	
mówił:	„Niech	się	wypełni	wola	Boża.	Jeżeli	będzie	wolą	Bożą,	
żebym	do	zdrowia	wrócił,	będę	Bogu	służył	ile	będzie	chciał,	
ale	jeżeli	będzie	wolą	Bożą,	żeby	mnie	zabrał	to	zgadzam	się	
z	Jego	wolą”.

Drodzy	bracia	i	siostry,	pamiętajmy,	że	na	co	dzień	nasze	
pragnienia	i	nasze	myśli	dopasowywać	do	tego	co	myśli	i	co	
chce	Bóg.	Dlatego	jak	się	modlimy,	to	się	pytajmy:	Panie	Boże	
czy	 tego	 samego	chcesz	 czego	my	chcemy,	 czy	 tak	ma	być	
jak	my	to	sobie	wyobrażamy.	Zawsze	ten	priorytet	woli	Bożej	
powinniśmy	zachowywać.

2. Życie darem Bożym

Idźmy	dalej:	„Nie	ma	stworzenia,	które	by	było	przed	Nim	
niewidzialne,	przeciwnie,	wszystko	odkryte	 i	odsłonięte	 jest	
przed	oczami	Tego,	któremu	musimy	zdać	rachunek”.	Przypo-
mnienie,	że	przed	Bogiem	nie	można	nigdzie	uciec,	nigdzie	się	
skryć,	On	wszystko	widzi,	najtajniejsze	nasze	czyny,	grzechy	
zna.	Ludzie	może	nie	wiedzą,	przed	ludźmi	się	wiele	ukryje,	
czasem	dopiero	po	wielu	latach	się	ujawniają	jakieś	tajemnice,	
a	Pan	Bóg	wszystko	widzi.	Wszystko	jest	przed	Bogiem	odkryte	
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i	odsłonięte	przed	Jego	oczami	–	pamiętajmy.	Dlatego	żyjmy	
pięknie,	ewangelicznie	i	nie	udawajmy,	że	nam	się	gdzieś	uda	
skryć	zło,	przekręty,	kłamstewka.	Bóg	wszystko	widzi.	Ludzie	
niekiedy	o	tym	zapominają.	I	jak	jest	powiedziane:	„Któremu	
musimy	 zdać	 rachunek	–	 życie	 nasze	 nie	 jest	 naszą	 jedyną	
własnością”.	Wszyscy	należymy	do	Pana	Boga	i	życie	nasze	
jest	darem	i	z	 tego	daru	 trzeba	się	kiedyś	 rozliczyć.	Ludzie,	
którzy	 czasem	przeżywają	momenty	operacji	 poważnej,	 czy	
mają	świadomość,	że	odejdą	to	niekiedy	im	się	w	świadomości	
całe	życie	jak	na	dłoni	przedstawia,	przypomina.	To	jest	takie	
przygotowanie	 to	 tego	 rozliczenia,	 do	 sądu	 szczegółowego,	
który	nas	czeka.	Pamiętajmy,	raport	z	życia	trzeba	będzie	złożyć.

3. Jezus obecny w doświadczeniu ludzkiego losu

I	jeszcze	mamy	dalej	tekst	i	jest	to	tekst,	który	wychwala	
Jezusa	 za	 to,	 że	 chciał	 zostać	 człowiekiem.	 Jest	On	 arcyka-
płanem,	który	jest	człowiekiem	i	On	może	współczuć	naszym	
słabościom	bo	sam	był	doświadczany.	Sam	wie,	co	to	znaczy	
być	człowiekiem.	Jezus	jako	prawdziwy	Bóg,	ale	także	jako	
prawdziwy	człowiek	–	dlatego	nas	rozumie.	Nikt	tak	nas	nie	
rozumie,	naszej	biedy	ludzkiej	czy	naszych	słabości	 jak	Pan	
Jezus,	też	prawdziwy	człowiek	i	prawdziwy	Bóg.	Jest	tu	po-
wiedziane,	że	był	podobny	we	wszystkim	z	wyjątkiem	grzechu.	
I	dlatego	 też	cierpiał,	 smucił	się,	płakał	dwa	razy,	 to	bardzo	
ludzkie	i	dlatego	Jezus,	Bóg	wcielony,	jest	nam	tak	bardzo	bli-
ski.	Jest	tu	przypomniane:	„Mając	więc	arcykapłana	wielkiego,	
który	przeszedł	przez	niebiosa,	Jezusa,	Syna	Bożego,	trwajmy	
mocno	w	wyznawaniu	wiary.	Nie	takiego	bowiem	mamy	Ar-
cykapłana,	który	by	nie	mógł	współczuć	naszym	słabościom,	
lecz	doświadczonego	we	wszystkim	na	nasze	podobieństwo,	
z	wyjątkiem	grzechu.	Przybliżmy	się	więc	z	ufnością	do	tronu	
łaski,	abyśmy	otrzymali	miłosierdzie	i	znaleźli	łaskę	dla	uzy-
skania	pomocy	w	stosownej	chwili”.

Moi	drodzy,	to	jest	dla	nas	zadanie,	byśmy	się	przybliżali	
z	ufnością,	nie	byle	jak,	ale	z	ufnością	do	tronu	łaski	by	otrzy-
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mać	miłosierdzie,	a	wszystkim	jest	to	miłosierdzie	potrzebne.	
I	byśmy	znaleźli	łaskę	dla	uzyskania	pomocy,	jak	jest	dodane	
„w	stosownej	chwili”.	My	byśmy	chcieli	od	razu	–	sobie	pla-
nujemy,	jak	Bóg	miałby	pomóc	–	a	Bóg	chce	często	inaczej	
i	 to	inaczej	trzeba	umieć	przyjąć.	Jest	powiedziane:	„Byśmy	
znaleźli	łaskę	dla	uzyskania	pomocy	w	stosownej	chwili”,	a	tę	
stosowną	chwilę	zna	Pan	Bóg.

Zakończenie

Myślę,	 że	 jest	 to	 piękne	 pouczenie,	 które	 otrzymujemy	
dzisiaj	dla	wszystkich	formacji	tu	obecnych	i	dla	żywego	ró-
żańca,	żeby	w	różnych	intencjach	się	modlili,	bo	różaniec	to	
potęga.	Dlatego	jest	w	naszej	diecezji	peregrynacja.	Matka	Boża	
Fatimska,	która	jest	Matką	Bożą	Różańcową.	To	było	jedyne	
zjawienie	 się	Matki	Bożej	 z	 różańcem	w	 ręku	 i	wezwanie:	
„Odmawiajcie	różaniec”.

Moi	drodzy,	jaki	świat	jest,	to	wszyscy	wiecie.	Niektórzy	
się	 denerwują,	 jak	 się	mówi	 o	 tych	wszystkich	 dramatach,	
tragediach	świata,	który	zapomina	o	Bogu.	I	jeśli	ten	świat	ma	
być	zachowany,	uratowany	–	to	tylko	przez	modlitwę,	przez	
różaniec,	przez	puls	Serca	Pana	Jezusa	i	wołanie:	„Dla	Jego	
bolesnej	męki	miej	miłosierdzie	dla	nas	i	całego	świata”.	Dla-
tego,	tak	jak	jest	powiedziane:	„Przybliżmy	się	więc	z	ufnością	
do	tronu	łaski”.	Ten	tron	łaski	to	ołtarz,	to	studnia	wody	żywej,	
to	właśnie	miejsce,	gdzie	Chrystus	się	rodzi	i	przychodzi	by	
nas	zbawiać.	Amen.
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Jako powołani przez Pana
Świdnica, 18 stycznia 2015 r.

List biskupa świdnickiego na drugą niedzielę zwykłą – rok „B”

Wstęp

Umiłowani	diecezjanie,	po	Niedzieli	Chrztu	Pańskiego,	w	li-
turgii	Kościoła	pochylamy	się	nad	powołaniem	przez	Chrystusa	
pierwszych	uczniów.	Bóg	 już	wcześniej,	w	dziejach	 Izraela,	
powoływał	 proroków.	W	dzisiejszym	Pierwszym	Czytaniu	
słyszymy	o	powołaniu	Samuela.	Bóg	kilkakrotnie	wzywał	go	
po	imieniu.	Samuel	zgłaszał	się	za	każdym	razem	do	kapłana	
Helego.	Gdy	jednak	przekonał	się,	że	to	nie	Heli	go	wzywa,	
ale	sam	Bóg,	odpowiedział	wielkodusznie:	„Mów,	Panie,	bo	
sługa	Twój	 słucha”.	Stał	 się	odtąd	całkowicie	dyspozycyjny	
dla	Pana	Boga.	Z	dzisiejszej	Ewangelii	dowiadujemy	się,	że	
dwaj	 pierwsi	 uczniowie,	 których	 powołał	 Jezus	 i	 którzy	 za	
Nim	poszli,	 byli	 dotychczas	 uczniami	 Jana	Chrzciciela.	 Jan	
nie	tylko	nie	próbował	ich	zatrzymać	przy	sobie,	ale	to	właśnie	
dzięki	jego	świadectwu,	że	Jezus	jest	Mesjaszem,	uczniowie	ci	
przeszli	do	Jezusa.	Byli	to:	Andrzej,	brat	Szymona	Piotra	i	Jan	
brat	Jakuba	Starszego.	Andrzej	pochwalił	się	swemu	bratu,	że	
z	Janem	znalazł	Mesjasza.	Zaprowadził	Szymona	do	Jezusa,	
którego	Jezus	włączył	do	grona	swoich	uczniów,	zmieniając	
mu	imię	z	Szymona	na	Kefas,	czyli	Piotr.	Od	pierwszego	dnia	
swojego	pójścia	za	Jezusem,	uczniowie	wierzyli,	że	Jezus	jest	
Mesjaszem.	Przy	boku	Mistrza	przygotowywali	się	do	przy-
szłych	zadań	apostolskich.

Drodzy	bracia	i	siostry,	patrząc	dziś	na	pierwszych	powoła-
nych	uczniów,	mamy	sposobność	zastanowić	się	nad	naszym	
życiowym	powołaniem.

1. Jesteśmy powołani do istnienia

Wyjdźmy	od	stwierdzenia,	że	wszystko,	co	jest	poza	Bo-
giem,	jest	powołane.	Tylko	Bóg	nie	jest	przez	nikogo	powołany,	
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natomiast	wszystko,	co	istnieje	poza	Bogiem,	czyli	wszelkie	
stworzenie,	 jest	 powołane	 do	 istnienia	 przez	 Pana	Boga.	
W	pierwszym	zdaniu	Pisma	Świętego,	w	Księdze	Rodzaju,	
czytamy	słowa;	„Na	początku	Bóg	stworzył	niebo	 i	ziemię”	
(Rdz	1,10).	Bóg	na	początku	powołał	do	istnienia	dwa	kręgi:	
niebieski	i	ziemski.	Pierwszy	przeznaczył	dla	istot	duchowych,	
drugi	–	dla	istot	materialnych:	żyjących	i	nie	żyjących.	W	kręgu	
ziemskim	umieścił	także	nas	–	ludzi,	istoty	cielesno-duchowe,	
w	których	 zakodował	 swój	 obraz	 i	 podobieństwo.	Po	 życiu	
ziemskim	obiecał	nas	przyjąć	do	świata	niebieskiego.	Możemy	
powiedzieć,	 że	 nasze	 życie,	 nasze	 istnienie,	 jest	 pierwszym	
powołaniem.	Zanim	otrzymamy	i	rozpoznamy	różne,	konkretne	
życiowe	powołania,	winniśmy	najpierw	pamiętać	o	powołaniu	
do	istnienia,	do	życia.	To	właśnie	w	Bogu	jest	źródło	naszego	
istnienia.	On	sam	wybrał	nam	czas	i	miejsce	zaistnienia.	On	nam	
też	wybierze	czas	odejścia	z	tego	świata.	Warto	też	zauważyć,	
że	nikt	z	nas	nie	wybrał	sobie	rodziców:	ani	mamy,	ani	taty.	
Oni	zostali	dla	nas	wybrani	przez	Boga,	abyśmy	mogli	tu,	na	
ziemi,	zaistnieć.	Co	więcej,	Bóg	nas	powołał	do	istnienia	jako	
kobiety	 i	mężczyźni.	To	nieprawda,	 co	mówią	 genderowcy,	
że	nasza	płeć	nie	jest	dziełem	natury,	ale	kultury.	Nasza	płeć	
nie	jest	sprawą	wolnego	wyboru,	ale	jest	nam	przydzielona	na	
początku	przez	Pana	Boga.	Zostajemy	powołani	do	życia	jako	
mężczyźni	i	jako	kobiety.	Za	to	pierwsze	powołanie	trzeba	nam	
Bogu	nieustannie	dziękować,	bowiem,	mogło	nas	przecież	nie	
być,	a	jesteśmy.	Dlatego	jesteśmy,	gdyż	Bóg	chciał	nas	mieć.	
Gdyby	Bóg	nas	nie	kochał,	to	by	nas	nie	było.	Stąd	też	słowo	
„żyję”,	„jestem”,	trzeba	tłumaczyć	„jestem	kochany”,	„jestem	
kochana”	przez	Pana	Boga.	Warto	jeszcze	zauważyć,	że	nasze	
istnienie	w	ostatecznej	perspektywie	jest	nieutracalne.	Po	ziem-
skim	życiu	przedłuży	się	ono	w	życie	wieczne:	w	niebie,	ale	
i	niestety	–	dla	niektórych,	może	i	w	piekle.	Bóg	stwarzając	nas,	
podjął	decyzję	na	nasze	wieczne	istnienie	i	nie	może	już	nas	
unicestwić.	Czyż	nie	jest	to	powód	do	ustawicznej	wdzięczności	
wobec	Dawcy	życia?.
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2. Jesteśmy powołani do życia dzieci Bożych

Drodzy	diecezjanie,	wkrótce	 po	powołaniu	 nas	 do	 życia	
biologicznego,	otrzymaliśmy	powołanie	do	bycia	dziećmi	Bo-
żymi.	W	Liście	św.	Pawła	do	Efezjan	czytamy	słowa:	„W	Nim	
bowiem	wybrał	 nas	 przed	 założeniem	 świata,	 abyśmy	 byli	
święci	i	nieskalani	przed	Jego	obliczem.	Z	Miłości	przeznaczył	
nas	dla	siebie	jako	przybranych	synów	przez	Jezusa	Chrystusa,	
według	postanowienia	 swej	woli,	 ku	 chwale	majestatu	 swej	
łaski,	 którą	 obdarzył	 nas	w	Umiłowanym”	 (Ef	 1,4-6).	Bóg	
nas	powołał	na	przybranych	synów	w	Jezusie	Chrystusie.	To	
wybranie	i	powołanie	do	bycia	dzieckiem	Bożym	dokonało	się	
podczas	naszego	Chrztu.	Jakiś	czas	po	narodzeniu,	nasi	rodzice	
przynieśli	nas	do	świątyni,	abyśmy	przez	przyjęcie	sakramentu	
Chrztu,	 stali	 się	 dziećmi	Bożymi.	 Potem	 rodzice	 uczyli	 nas	
rozmawiać	z	Bogiem,	uczyli	modlitwy,	prowadzili	do	świątyni	
na	Eucharystię	i	przy	pomocy	kapłanów	i	katechetów	wpro-
wadzali	nas	w	życie	liturgiczne	Kościoła.	Św.	Paweł	Apostoł	
w	dzisiejszym	 fragmencie	 z	Pierwszego	Listu	 do	Koryntian	
napisał:	 „Czyż	 nie	wiecie,	 że	 ciało	wasze	 jest	 przybytkiem	
Ducha	Świętego,	który	jest	w	was,	a	którego	macie	od	Boga,	
i	że	już	nie	należycie	do	samych	siebie.	Za	wielką	bowiem	cenę	
zostaliście	nabyci.	Chwalcie	więc	Boga	w	waszym	ciele!’	(1	Kor	
6,19).	To	powołanie	otrzymane	na	chrzcie	do	bycia	dzieckiem	
Bożym,	do	bycia	dla	Ducha	Świętego	świątynią,	do	chwalenia	
Boga	w	naszym	ciele,	jest	niezwykle	ważne	i	nie	wolno	nam	
o	 nim	 zapominać.	Winniśmy	 się	 często	 zastanawiać,	 jak	 je	
wypełniamy,	czy	Bóg	z	nas	jest	zadowolony?

3. Jesteśmy powołani do różnych życiowych zadań

Drodzy	bracia	i	siostry,	jako	obdarzeni	darem	życia	biolo-
gicznego	i	nadprzyrodzonego	w	naszym	rodzinnym	gnieździe	
przy	 rodzicach,	wśród	 rodzeństwa,	myśląc	 o	 przyszłości	 –	
okrywamy	w	naszej	młodości	konkretne,	życiowe	powołanie.	
Kontynuujemy	 często	 dalszą	 naukę,	 niekiedy	 podejmujemy	
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pracę,	jeśli	jest	taka	możliwość.	Przychodzi	także	czas	na	za-
warcie	własnego	małżeństwa	i	podjęcie	życia	rodzinnego.	Jest	
to	najczęściej	 spotykane	powołanie	życiowe.	 Jest	ono	zako-
twiczone	mocno	w	naszej	ludzkiej	naturze.	Dzisiaj	próbuje	się	
nieco	osłabić	to	przekonanie.	Są	dziś	środowiska,	które	usiłują	
podważyć	to	naturalne	powołanie	do	życia	w	małżeństwie	i	ro-
dzinie.	Próbuje	się	zmienić	definicję	małżeństwa	rozszerzając	
ją	na	pary	homoseksualne:	gejów	i	 lesbijek,	na	 tzw.	związki	
partnerskie.	Świat	zaczyna	stawać	na	głowie.	Człowiek	usiłuje	
poprawiać	Pana	Boga.	A	wiemy	z	historii,	że	wszelkie	poprawki	
Pana	Boga	zwykle	kończyły	się	fatalnie	dla	człowieka.	Jeste-
śmy	pewni,	że	promotorzy	dzisiejszej	ideologii	gender	też	nie	
wygrają,	ale	tylko	przysporzą	ludziom	frustracji	i	cierpienia,	
bowiem	cierpienie	przychodzi	zazwyczaj	wtedy,	gdy	ludzie	nie	
słuchają	Pana	Boga,	gdy	od	Niego	się	odwracają.	Winniśmy	
się	modlić,	aby	ludzie	wypełniali	swoje	powołanie	wedle	za-
miarów	Pana	Boga,	by	małżonkowie	odkrywali	piękno	swego	
powołania	do	miłości	w	małżeństwie	i	rodzinie,	by	się	dobrze	
przygotowywali	do	podjęcia	tego	powołania.

Obserwując	życie	ludzi,	zauważamy,	że	oprócz	najczęściej	
występującego	powołania	do	życia	w	małżeństwie	i	rodzinie,	
niektórzy	otrzymują	powołanie	do	kapłaństwa,	do	życia	zakon-
nego.	Są	 także	powołania	do	 życia	bezżennego,	 samotnego.	
Właściwie	to	każdy	zawód,	który	podejmujemy	i	wykonuje-
my	 jest	 jakimś	powołaniem,	 a	 zwłaszcza	 zawody	 związane	
z	 edukacją	 człowieka.	Stąd	 też	 słusznie	 i	 zasadnie	mówimy	
o	powołaniu	katechetycznym,	nauczycielskim,	lekarskim	itd.	
Trzeba	przypomnieć,	że	każde	powołanie	jest	ważne	i	należy	
je	poważnie	traktować.	Wypełniając	dobrze	nasze	powołanie,	
możemy	wzrastać	w	doskonałości	 i	świętości.	Pan	Bóg	nam	
daje	tyle	łask,	abyśmy	się	uświęcali,	wyniszczali	w	sobie	miłość	
własną,	a	robili	miejsce	w	naszym	sercu	dla	Pana	Boga	i	dla	
naszych	bliźnich,	 aby	 Jezus	Chrystus	w	nas	mieszkał	 przez	
Ducha	Świętego.	 Jeżeli	 autentycznie	otwieramy	się	na	Pana	
Boga,	na	Jego	miłość	i	łaskę,	to	łatwiej	przychodzi	nam	otwierać	
się	na	naszych	bliźnich	i	żyć	w	stosunku	do	nich	w	postawie	
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daru.	W	takiej	postawie	zabiegamy	o	to,	aby	innym	z	nami	było	
dobrze.	Ta	dyrektywa	jest	ważna	i	aktualna	na	drodze	realizacji	
każdego	powołania:	małżeńskiego,	kapłańskiego,	zakonnego	
i	każdego	innego..

Zakończenie

Na	koniec,	pomyślmy	–	drodzy	bracia	i	siostry	–	czego	Pan	
Bóg	może	oczekiwać	od	nas	jako	osób	przez	Niego	powołanych.	
Z	pewnością	Bóg	pragnie,	abyśmy	przyjęli	i	traktowali	nasze	
powołanie	do	życia	biologicznego	i	do	życia	dzieci	Bożych,	
jako	dar,	jako	przejaw	Jego	miłości.	Powinniśmy	cieszyć	się	
życiem:	i	tym	biologicznym	i	tym	duchowym	–	życiem	wiary	
i	ewangelicznej	miłości.	Ważne	jest	to,	abyśmy	nie	narzekali	na	
nasz	los	i	nie	zazdrościli	innym	ich	talentów,	urody,	zdrowia,	
uzdolnień	duchowych	i	fizycznych,	ich	osiągnięć	i	dokonań.	
Pan	Bóg	wiedział	komu	ile	dać.	On	udziela	nam	mocy	na	miarę	
naszych	potrzeb.	Pan	Bóg	pragnie,	abyśmy	na	każdej	drodze	
naszego	powołania,	także	w	chorobie	i	cierpieniu,	zachowywali	
Jego	przykazania,	wypełniali	Jego	wolę.	Nie	przypadkowo	śpie-
waliśmy	dzisiaj	po	Pierwszym	Czytaniu	słowa:	„Przychodzę,	
Boże,	pełnić	Twoją	wolę...	Radością	jest	dla	mnie	pełnić	Twoją	
wolę,	mój	Boże”	(Ps	40	8a	i	9a).	Prośmy,	aby	te	słowa	były	
słowami	naszymi	i	by	brzmiały	w	naszych	ustach	i	w	naszym	
życiu	zawsze	prawdziwie	i	autentycznie:	„Przychodzę,	Boże,	
pełnić	Twoją	wolę”.	Oby	tak	naprawdę	było.	Amen.
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Powołani do życia i pełnienia woli Bożej
Świdnica, 18 stycznia 2015 r.

Msza św. na rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wprowadzenie

Każda	niedziela	zwykła	ma	zwykle	jakiś	temat,	który	się	
wiąże	z	liturgią	słowa.	Łatwo	zauważyć,	że	tematem	dzisiej-
szej	niedzieli	jest	temat	powołania.	Oto	słyszymy	o	powołaniu	
ostatniego	z	sędziów,	który	miał	na	imię	Samuel,	którego	Pan	
Bóg	po	imieniu	wzywał	trzykrotnie,	żeby	się	przed	Jego	oblicze	
stawił	i	słyszymy	także	o	powołaniu	pierwszych	uczniów.	Jezus	
po	przyjęciu	chrztu	z	rąk	Jana,	gdy	podjął	publiczną	działalność	
zapoczątkował	ją	od	powołania	swoich	uczniów,	od	ukonstytu-
owania	dwunastu	apostołów.	Moi	drodzy,	chciałbym	takie	trzy	
wątki	poruszyć	w	tym	temacie	powołania	–	najpierw	powołanie	
do	życia,	które	otrzymaliśmy	od	Pana	Boga,	dalej	powołanie	
aby	być	uczniem	Chrystusowym	i	powołanie	aby	wypełniać	
wolę	Bożą	czyli	powołanie	do	świętości.

1. Powołanie do życia

Czasem	zapominamy,	żyjąc	na	tym	świecie,	że	to	nasze	życie	
zawdzięczamy	Panu	Bogu.	To	Bóg	naprawdę	nam	wybrał	czas	
i	miejsce	życia	na	ziemi.	To,	że	żyjemy	akurat	w	takim	czasie	
dziejów	świata,	to	nie	jest	przypadek,	to	jest	zamysł	Pana	Boga.	
Pan	Bóg	nam	wybrał	rodziców,	nikt	z	nas	sobie	nie	wybrał	ani	
mamy,	ani	taty,	żeby	przyjść	na	świat.	To	jest	ten	pierwszy	dar	
Boży,	dar	istnienia	przekazany	nam	przez	rodziców.	I	właśnie	
w	 tym	darze	 zaistnienia	 już	odkrywamy	powołanie	 aby	być	
mężczyzną	lub	kobietą.	To	nie	jest	tak,	jak	dzisiaj	genderowcy	
mówią,	którzy	są	nierozumni,	którzy	chcą	Pana	Boga	popra-
wić,	a	wszelkie	poprawki	Pana	Boga	się	kończą	fatalnie	dla	
człowieka.	To	nie	 jest	 tak,	że	człowiek	dopiero	potem	sobie	
płeć	wybiera.	Jak	dorośnie	to	może	sobie	wybrać	płeć	męską	
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albo	żeńską,	ale	w	chwili	zaistnienia	Bóg	nas	powołuje	jako	
kobietę	i	jako	mężczyznę.	Gdy	słuchamy	modlitwy,	jaka	jest	
ostatnio	odmawiana	podczas	Apelu	Jasnogórskiego,	a	myślę,	
że	wielu	ogląda	telewizję	„Trwam”	i	o	godzinie	dwudziestej	
pierwszej	swoje	mieszkania	zamienia	na	kaplicę	na	czas	Apelu	
Jasnogórskiego,	to	od	kilku	tygodni	możemy	zauważyć,	że	jest	
odmawiana	modlitwa	w	 intencji	 rodzin,	w	 intencji	 synodu,	
który	ma	się	odbyć	w	październiku.	I	w	pierwszym	wyznaniu	
tej	modlitwy	jest	podziękowanie	za	to,	że	Pan	Bóg	nas	powołał	
abyśmy	byli	mężczyznami	kobietami,	abyśmy	w	ten	sposób	się	
uzupełniali	i	wzajemnie	sobie	pomagali.	To	jest	zamysł	Boży.	
Dlatego	nie	dajmy	się	zbałamucić	przez	dzisiejsze	teorie,	nie	
tylko	 antychrześcijańskie,	 ale	 także	 anty	 naturalne,	 które	 są	
rozsiewane,	 zwłaszcza	w	Europie,	w	Europie,	 która	 ciągle	
nie	 chce	budować	 swojego	 jutra	 na	 tych	wartościach,	 które	
Chrystus	przyniósł	na	świat.	A	więc	moi	drodzy,	powołanie	do	
życia,	do	istnienia,	do	tego	aby	być	mężczyzną,	aby	być	kobietą	
i	nigdy	sobie	nie	zazdrośćmy,	żeby	nie	było	tak,	że	jedni	drugim	
zazdroszczą	 –	 kobiety	mężczyznom,	 a	 niekiedy	mężczyźni	
zazdroszczą	kobietom.	Pan	Bóg	wiedział	jak	nas	ukształtować,	
od	Niego	pochodzimy.	I	tak	jak	nam	wybrał	Pan	Bóg	godzinę	
zaistnienia,	 czas	 życia	w	 całej	 historii	 tu	 na	 ziemi,	 tak	nam	
wybierze	czas	odejścia	z	tego	świata	i	przejścia	do	wieczności.

Dzisiaj	w	nocy,	o	godzinie	trzeciej	z	minutami,	Bóg	odwołał	
do	wieczności	księdza	Józefa	Molędę,	proboszcza	w	Głuszy-
cy,	który	czterdzieści	trzy	lata	tam	był	proboszczem	i	ostanie	
lata	wiele	cierpiał,	niósł	wielki	krzyż	choroby,	ale	wytrzymał.	
Dzisiaj	nad	ranem	czytałem	jego	testament.	Każdy	ksiądz	ma	
w	kurii	testament	złożony	i	właśnie	piękne	słowa,	które	będą	
odczytane	na	pogrzebie	w	najbliższy	czwartek.	Pan	Bóg	wybiera	
wszystkim	nam	godzinę	odejścia.

2. Powołanie do bycia uczniem Pana Jezusa

Powróćmy	do	Ewangelii.	Powołanie	tych	dwóch	uczniów	nie	
było	takie	bezpośrednie,	tam	byli	obecni	pośrednicy	–	św.	Jan	
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Chrzciciel.	Andrzej	 i	 Jan	 to	byli	uczniowie	Jana	Chrzciciela	
i	gdy	się	pojawił	Jezus,	Jan	Chrzciciel	im	pokazał:	„Oto	Ba-
ranek	Boży,	który	gładzi	grzechy	świata”.	Złożył	świadectwo,	
że	Jezus	jest	Barankiem	Bożym,	który	gładzi	grzechy	świata,	
jest	ważniejszy	od	niego.	Te	słowa	są	 tak	ważne,	że	zostały	
wkomponowane	w	Eucharystię.	Jak	mamy	przyjmować	Pana	
Jezusa,	to	ksiądz	podnosi	hostię	i	mówi:	„Oto	Baranek	Boży,	
który	gładzi	grzechy	świata”	–	to	są	janowe	słowa.	Są	tak	bardzo	
ważne	i	dzięki	tym	słowom,	dwaj	uczniowie	Jana	Chrzciciela	–	
Andrzej	i	Jan	przeszli	do	Pana	Jezusa.	Zapytali:	„Nauczycielu	
gdzie	mieszkasz?	A	chodźcie	i	zobaczcie.	I	poszli	i	cały	dzień	
pozostali	u	Niego”.	A	potem	Andrzej	przyszedł	do	swojego	brata	
Szymona	i	się	pochwalił,	znaleźliśmy	Mesjasza.	A	mówiło	się	
o	Mesjaszu,	że	już	jest,	że	już	przyszedł,	ale	nie	bardzo	wiedzieli	
gdzie	On	jest,	kto	to	jest.	„Znaleźliśmy	Mesjasza”	–	i	Andrzej	
przyprowadził	 brata	Szymona	do	 Jezusa,	 a	 Jezus	go	przyjął	
i	mu	od	razu	zmienił	imię	z	Szymona	na	Piotra;	Piotr	to	znaczy	
opoka.	A	więc	widzimy,	że	w	tym	procesie	powołania	uczniów	
Chrystusa	są	pośrednicy,	był	Jan	Chrzciciel,	a	także	brat	An-
drzej,	który	przyprowadził	Piotra	Szymona	do	Chrystusa.

Moi	drodzy,	my	też	mieliśmy	pośredników	–	nasi	rodzice,	
nasze	mamy	nas	 przyprowadzały	 do	 kościoła,	 pokazywały	
tabernakulum,	 pokazywały	 szopki,	 prowadziły	 do	 Jezusa,	
pokazywały	Matkę	Bożą	 i	dlatego	staliśmy	się	świadomymi	
chrześcijanami.	A	popatrzmy	jak	jest	dzisiaj	–	różnie.	Niektórzy	
rodzicie	bardzo	pięknie	wychowują	swoje	dzieci,	prowadzą	je	
do	Jezusa	i	doprowadzają	ich	do	świadomego	życia	Kościoła,	
życia	 z	wiarą.	Wczoraj	 rozmawiałem	 z	 księżmi,	mieliśmy	
opłatek	w	parafii	katedralnej	z	grupami	katedralnymi,	pytam	
się	jak	kolęda	i	księża	mówią	o	takich	pozytywnych	doświad-
czeniach,	ale	też	o	negatywnych.	Na	przykład	niektóre	dzieci	
w	ogóle	nie	były	w	kościele	w	czasie	świąt.	A	gdzie	jest	babcia?	
A	gdzie	 jest	mama,	 żeby	 przyprowadzić	 dziecko	 na	 święta	
do	kościoła,	do	szopki?	Pokazać,	że	tu	jest	Pan	Jezus	–	Zba-
wiciel,	 nasz	Przyjaciel,	 który	 nas	 odkupił,	 który	 nas	 kocha.	
Jeżeli	tego	nie	będzie,	to	i	katecheci	niczego	nie	zrobią,	jeżeli	
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mama	z	tatą	nie	poprowadzą	dziecka	do	Pana	Jezusa.	To	jest	
ich	święty	obowiązek	bo	są	ochrzczeni,	bo	są	chrześcijanami.	
Więcej	wiedzą	i	powinni	prowadzić	dzieci	swoje	do	Chrystusa.	
Podobnie	i	starsze	pokolenie	–	macie	wnuczki,	macie	wnuków,	
nie	można	być	obojętnym.	Jak	córka	jest	zajęta,	syn	zajęty	to	
trzeba	uzupełnić	ten	brak	i	prowadzić	młodych	do	Chrystusa.	
Święta	to	przede	wszystkim	liturgia,	to	kościół,	to	Eucharystia,	
to	także	ta	oprawa	świąteczna,	która	jest	taką	dobrą	kateche-
zą	dla	dzieci,	żeby	dziecko	powiedziało,	znalazłem	z	babcią	
Pana	Jezusa,	z	mamusią,	z	tatusiem.	Kiedyś	w	tej	katedrze,	jak	
spowiadałem	w	Wielkim	Poście,	widziałem	jak	tatuś	z	synem	
odprawia	Drogę	Krzyżową.	I	przy	każdej	stacji	mówił	do	niego,	
co	Pan	Jezus	wycierpiał.	To	 jest	człowiek,	który	potrafi	być	
pośrednikiem	w	tym	powołaniu	aby	być	uczniem	Pana	Jezusa.	
Zapytajmy	się	–	kogo	w	naszym	życiu	udało	się	przyprowadzić	
do	Pana	Jezusa?	Tak	jak	Jan	Chrzciciel	przyprowadził	dwóch,	
powiedział	 im:	 „Oto	Baranek	Boży,	 który	 gładzi	 grzechy	
świata”	i	przekazał	tych	uczniów	Chrystusowi.	I	poszli	za	Nim	
i	powiedzieli	znaleźliśmy	Mesjasza	i	byli	do	końca	uczniami.	
Tak	jak	Andrzej	wziął	Szymona	i	zaprowadził	do	Jezusa.	A	my?	
–	Pomyślmy	czy	potrafimy	wskazać	jakiegoś	człowieka,	któ-
remu	ułatwiliśmy	drogę	do	Pana	Jezusa,	który	powiedział,	że	
dzięki	nam	znalazł	Jezusa.	Jeśli	tak	jest	to	Bogu	dzięki;	a	jeśli	
tego	nie	ma	to	róbmy	wszystko,	żeby	nam	się	udało,	żebyśmy	
otrzymali	łaskę	podprowadzenia	kogoś	do	Jezusa,	żeby	Jezus	
stał	się	dla	tego	kogoś	najważniejszy.

3. Powołanie do świętości

Śpiewaliśmy:	„Przychodzę	Boże	pełnić	Twoją	wolę”.	Moi	
drodzy,	jesteśmy	powołani	aby	wypełniać	wolę	Bożą,	nie	na-
szą.	Niektórzy	się	denerwują	jak	ta	ich	wola	jest	przez	Boga	
zmieniana,	narzekają,	czasem	nawet	przeklinają.

„Przychodzę	Boże	pełnić	Twoją	wolę”.	Przez	pełnienie	woli	
Bożej,	wydeptujemy	 sobie	 drogę	 ku	 świętości.	W	ostatnich	
latach	św.	Jan	Paweł	II	tak	często	o	tym	mówił,	żeby	się	nie	
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bać	być	świętymi,	że	powołanie	do	świętości	jest	powołaniem	
nas	wszystkich	i	biskupów,	kapłanów,	małżonków,	osób	samot-
nych	–	wszystkich.	Na	każdej	drodze	powołaniowej	można	się	
stawać	świętym.

„Przychodzę	Boże	pełnić	Twoją	wolę”	–	a	czasem	ta	wola	
Boża	 jest	 trudna,	 są	krzyże,	 są	choroby,	 są	pogrzeby,	 trzeba	
wszystko	 przetrzymać.	Czego	nie	można	 zmienić,	 to	 trzeba	
przetrzymać	i	uznać	jako	wolę	Bożą.

Zakończenie

Módlmy	się	dzisiaj,	byśmy	byli	Bogu	wdzięczni	za	dar	po-
wołania	do	życia,	także	wdzięczni	Bogu	za	ludzi,	którzy	nas	do	
Jezusa	przyprowadzili.	Prośmy	o	to,	byśmy	potrafili	innych	do	
Jezusa	przyprowadzać	i	wypełniać	jak	najwierniej	wolę	Bożą,	
by	stawać	się	świętymi.	Amen.

Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego
Świebodzice, 21 stycznia 2015 r.

Msza św. pogrzebowa, za zmarłą śp. Helenę Wolniewicz, mamę ks. Bogdana
Kościół pw. św. Mikołaja

1. Matka najbliższą osobą człowieka

Drogi,	pogrążony	w	żalu,	księże	Bogdanie,	drodzy	bracia	
kapłani,	wszystkich	pełnionych	urzędów	i	posiadanych	god-
ności,	czcigodne	siostry	zakonne,	umiłowani	bracia	 i	siostry	
w	Chrystusie,	mieszkańcy	Świebodzic	oraz	goście	przybyli	na	
dzisiejszą	uroczystość	pogrzebową.	Zacznijmy	od	słów	pieśni,	
opiewających	dobroć	i	wielkość	matki:

„Gdziekolwiek	zagnają	mnie	życia	burze,
Wrócę	na	pewno,	by	przynieść	ci	róże,
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by	powróciło	dziecinnych	lat	szczęście
w	twoim	spojrzeniu	i	rąk	dotknięciu”	–	tak	śpiewała	o	matce	

Anna	German.
„Jedynie	serce	matki	uczuciem	zawsze	tchnie
Jedynie	serce	matki	o	wszystkim	dobrze	wie
Dać	wiele	ciepła	umie	i	każdy	ból	zrozumie
A	gdy	przestanie	dla	nas	bić,	tak	trudno,	trudno	żyć”	–	śpie-

wał	o	matce	Mieczysław	Fogg.
Kardynał	 Joachim	Meisner,	 były	metropolita	Kolonii,	

napisał	w	swoich	wspomnieniach,	że	przez	rok	czasu	płakał	
po	pogrzebie	za	swoją	mamą.	Mama	jest	pierwszą	niewiastą	
naszego	 życia,	 zarówno	w	porządku	 chronologicznym,	 jak	
i	aksjologicznym.	W	niej	zaczyna	się	nasze	życie.	Mama	tu	na	
ziemi	słowu	„kocham”	nadaje	najpełniejszą	treść.	Często	ludzie	
w	 najtrudniejszych	 chwilach	wypowiadają	 słowo	 „mamo”,	
nawet	wówczas,	 gdy	mamy	 już	 nie	ma	na	 tym	 świecie.	Na	
normalną	mamę	można	zawsze	liczyć.	Jej	miłość	jest	na	ogół	
niezawodna.	Dziś	żegnamy	jedną	z	matek.	Jest	to	matka	rodziny	
chrześcijańskiej,	co	więcej	–	mama	kapłana.

2. Słowo Bożę rękojmią naszej nadziei na wieczne 
trwanie

Na	naszej	żałobnej	liturgii	dotarł	do	nas	przed	chwilą	głos	
Boga.	Jest	to	głos	pocieszenia	i	nadziei,	głos,	który	mówi	nam	
wszystkim,	że	nie	tracimy	mamy	na	zawsze.	„Dusze	sprawie-
dliwych	są	w	ręku	Boga	i	nie	dosięgnie	ich	męka.	Zdało	się	
oczom	głupich,	że	pomarli,	zejście	ich	poczytano	za	nieszczę-
ście	i	odejście	od	nas	za	unicestwienie,	a	ono	trwają	w	pokoju”	
(Mdr	 3,1);	 „Nadchodzi	 godzina,	w	 której	wszyscy,	 którzy	
spoczywają	w	grobach,	usłyszą	głos	Jego:	a	ci,	którzy	pełnili	
dobre	czyny,	pójdą	na	zmartwychwstanie	życia”	(J	5,29).	Słowa	
te	wypowiedział	Jezus	Chrystus,	którego	przyjście	do	nas	na	
ziemię	przeżywaliśmy	w	minione	święta.	To	On	przyszedł	do	
nas,	by	nam	ogłosić	prawdę	o	Ojcu,	o	naszym	przeznaczeniu,	
ale	także,	aby	zadać	śmierci	cios.	Uczynił	to,	zmartwychwstając	
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po	trzech	dniach	pobytu	w	grobie,	zapowiadając	również	nasze	
zmartwychwstanie.

Zapowiedział	inny	dom	dla	nas,	lepszy	od	tego	ziemskiego	
–	dom,	w	którym	ludzie	nie	chorują,	nie	martwią	się	–	dom,	
gdzie	nie	ma	wojen,	nieszczęść,	 cierpienia,	gdzie	 ludzie	 już	
nie	umierają,	gdzie	już	nic	złego	nam	nie	grozi.	Przed	bramę	
tego	domu	przynosimy	dzisiaj	z	wiarą	i	miłością	zmarłą	mamę	
kapłana	i	prosimy,	aby	Gospodarz	Domu	Wiecznego	przyjął	ją	
na	stałe	zamieszkanie	w	tym	niebieskim	domu.	Mamy	śmiałość	
o	to	prosić!	Mamy	jakby	podwójny	atut,	żeby	o	to	prosić!

Pierwszy	to	ten,	że	Bóg	nasz	jest	pełen	miłosierdzia,	pełen	
miłości	 dla	 swego	 stworzenia,	 szczególnie	 dla	 człowieka.	
Przy	sobie	miejsce	zostawił,	zarezerwował	dla	każdego	z	nas.	
W	domu	Ojca	mego	 jest	mieszkań	wiele.	Drugi	 atut	 naszej	
modlitwy	o	życie	wieczne	wyrasta	z	faktu,	że	śp.	Cecylia	była	
bogobojna	osobą.	Ta	żegnana	dziś	matka	przeszła	przez	ziemski	
dom	 jako	matka	wierząca,	 rozmodlona,	 zachowująca	Prawo	
Boże,	wypełniająca	wolę	Bożą.	Była	dobrą	dla	wszystkich.

3. Curriculum vitae śp. Heleny Wolniewicz

Ś.p.	Helena	Wolniewicz	urodziła	 się	 5	 lutego	1923	 r.	 na	
Wileńszczyźnie	w	Nowosiółkach	koło	Oszmiany.	Była	córką	
Emilii	i	Kazimierza	Gursztynów.	Po	wybuchu	II	wojny	świa-
towej,	w	wieku	16	lat	przeniosła	się	do	siostry	do	Warszawy.	
Po	upadku	Powstania	Warszawskiego	została	wywieziona	na	
przymusowe	roboty	do	Niemiec.	Tam	poznała	swojego	przy-
szłego	męża	Bolesława	Wolniewicza	(ur.	07.	12.1911),	z	którym	
wróciła	do	kraju.	W	roku	1947	osiedlili	się	w	Świebodzicach.	
W	ich	małżeństwie	przyszło	na	świat	pięcioro	dzieci:	Zbigniew,	
Barbara.	Bogdan,	Anna	i	Joanna.	Dnia	25	września	1977	r.,	po	
długiej	ciężkiej	chorobie,	odszedł	do	wieczności	mąż	Bolesław.	
Dzielna	matka	wiele	pracowała	na	niewielkim	gospodarstwie	
przydomowym	i	w	Zakładach	Odzieżowych	„Rafio”	aby	móc	
wychować	i	wykształcić	swoje	dzieci.	Doczekała	się	7	wnuków	
i	11	prawnuków	Pomimo	ciężkich	nękających	ją	chorób	poma-
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gała	swoim	dzieciom	w	wychowaniu	wnuków	i	prawnuków.	
Ostatnia	choroba,	trwająca	ponad	rok,	nie	pozwoliła	jej	powstać	
z	łóżka	–	otoczona	miłością	rodziny,	w	wielkiej	cierpliwości	
i	nadziei	dojrzewała	do	spotkania	z	Bogiem.	Wyróżniała	się	
wielką	pracowitością	i	dzielnością.	Zawsze	każdą	sprawę	po-
wierzała	Panu	Bogu.	Do	końca	była	pogodna	i	wdzięczna	Mu	
za	wszystko.	Jej	życie	można	streścić	w	powiedzeniu;	„Ręce	
przy	pracy	–	serce	przy	Bogu”.

Gdy	miała	umrzeć	św.	Monika,	a	było	to	w	Ostii	koło	Rzymu	
w	387	r.,	powiedziała	wówczas	do	swoich	synów,	z	których	je-
den	był	kapłanem	a	potem	biskupem:	„Tutaj	pochowacie	swoją	
matkę...Ciało	złóżcie	gdziekolwiek,	z	tym	się	nie	kłopoczcie,	
o	jedno	tylko	proszę,	abyście	wszędzie,	gdzie	będziecie,	pa-
miętali	o	mnie	przy	ołtarzu	Pańskim”.

Droga	Mamo!	Będziemy	o	Tobie	pamiętać	przy	Pańskich	
ołtarzach.	Najbardziej	będzie	pamiętał	twój	syn	Bogdan,	sługa	
Kościoła.	Prosiliśmy	przy	tym	ołtarzu,	w	tej	Eucharystii	i	nie	
przestaniemy	 prosić	w	 przyszłości	 o	 godne	mieszkanie	 dla	
Ciebie	w	niebie.	Ty	także	pamiętaj	o	nas,	pamiętaj	o	swoich	
dzieciach	i	wnukach,	pamiętaj	o	tych,	od	których	odchodzisz,	
którzy	Cię	dzisiaj	żegnają.	Droga	mamo,	która	dałaś	Kościołowi	
kapłana,	która	wypełniłaś	tu	na	ziemi	tak	pięknie	swoje	życiowe	
powołanie,	spoczywaj	w	pokoju	i	w	wiecznej	światłości.	Amen.
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„Oto idę, Boże, pełnić Twoją wolę” 
(por. Ps. 40,8a.9a)
Głuszyca, 22 stycznia 2015 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. ks. prałata Józefa Molendę 
Kościół p.w. Trójcy Świętej

Wstęp

Księże	prałacie	Józefie,	tyle	razy	bywałeś	w	tej	świątyni.	
Sprawowałeś	Eucharystię,	spowiadałeś,	udzielałeś	Sakramentu	
Chrztu,	asystowałeś	przy	zawieraniu	Sakramentu	Małżeństwa.	
Tutaj	oddawałeś	z	powierzonym	ci	ludem	chwałę	Panu	Bogu,	
tu	nabierałeś	duchowych	sił	do	wypełniania	każdej	woli	Bożej,	
a	wypełnianie	woli	Bożej	było	dla	ciebie	najważniejsze,	jako	
że	 na	 obrazku	 prymicyjnym	 zamieściłeś	 sobie	 słowa:	 „Oto	
idę,	Boże,	pełnić	Twoją	wolę”.	Dzisiaj,	gdy	duch	twój	opuścił	
ciało,	które	spoczywa	w	tej	trumnie,	przybyliśmy	na	celebrację	
Eucharystii	pogrzebowej.	Zapraszamy	cię,	abyś	był	tu	z	nami	
w	duchowej	bliskości.	Przybyliśmy	z	bliska	i	z	daleka,	aby	w	tej	
świątyni,	podziękować	Panu	Bogu	za	ciebie,	za	twoje	życie,	
za	 twoje	 kapłaństwo,	 za	 każde	 słowo	nadziei,	 życzliwości,	
rady	i	upomnienia,	za	każde	dobro,	które	Bóg	rozdał	tak	wielu	
ludziom	przez	twoją	kapłańską	posługę	w	różnych	miejscach	
i	w	różnym	czasie.	Przybyliśmy	na	to	spotkanie	modlitewne,	by	
w	sprawowanej	w	twojej	intencji	Eucharystii	prosić	Miłosierne-
go	Boga	o	zgładzenie	twoich	grzechów	i	przyjęcie	cię	do	nieba,	
do	grona	niebieskich	przyjaciół	Pana	Boga.	Księże	prałacie,	
znasz	dobrze	to	miejsce,	tę	świątynię.	Znasz	dobrze	tych,	któ-
rzy	dzisiaj	otaczają	twoją	trumnę.	Przyjechali	biskupi,	kapłani	
różnych	lat	i	z	różnych	miejsc.	Są	tutaj	przede	wszystkim	ci,	dla	
których	byłeś	przez	tyle	lat	proboszczem,	dobrym	pasterzem.	
Wszyscy	przyszliśmy	tutaj,	by	ci	powiedzieć	ci,	że	byłeś	dla	
nas	kimś	ważnym,	cenionym	i	kochanym.	Przyszliśmy	także	
po	to,	aby	w	naszych	sercach	utrwalić	wspomnienie	i	pamięć	
wzorowego	kapłana,	dobrego	pasterza,	ojca,	brata	i	przyjaciela.



76

Na	 tej	 pogrzebowej	 dziękczynno-błagalnej	 liturgii,	 która	
jest	zarazem	modlitewnym	pożegnaniem	się	z	 tobą,	chcemy	
przewędrować	drogę	twego	życia,	od	łona	matki	i	kolebki	do	
tej	trumny	i	twego	grobu.

1. Dom rodzinny – dzieciństwo i młodość

Powracamy	najpierw	do	twego	domu	rodzinnego,	do	domu	
bogobojnych	rodziców	Wincentego	i	Stanisławy	z	domu	No-
wak,	do	miejscowości	Sokołów	Dolny,	parafia	Sobków,	powiat	
Jędrzejów.	Tam	 to,	 dnia	 6	 sierpnia,	w	 dzień	Przemienienia	
Pańskiego	1934	roku,	wydała	cię	na	świat	twoja	mama.	Tam	
się	wszystko	zaczęło.	Tam	w	kościele	parafialnym	w	Sobkowie	
stałeś	się	dzieckiem	Bożym	–	w	maryjny	dzień	–	12	września.	
O	takim	miejscu,	które	ma	na	imię	rodzinny	dom,	napisał	poeta:

W	całej	przeszłości	i	w	całej	przyszłości
Jedna	już	tylko	jest	kraina	taka,
W	której	jest	trochę	szczęścia	dla	Polaka:
Kraj	z	lat	dziecinnych!	On	zawsze	zostanie
Święty	i	czysty,	jak	pierwsze	kochanie,
(...)
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:
Od	lipy,	która	koroną	wspaniałą
Całej	wsi	dzieciom	użyczała	cienia,
Aż	do	każdego	strumienia,	kamienia,
Jak	każdy	kątek	ziemi	był	znajomy
Aż	po	granicę,	po	sąsiadów	domy!”
Drogi	 księże	 prałacie,	 drogi	 przyjacielu,	 pierwszy,	 naj-

szczęśliwszy	tu	na	ziemi	etap	życia	miał	miejsce	na	kieleckiej,	
jędrzejowskiej	 ziemi.	Tam	 spędziłeś	 dzieciństwo	 i	młodość.	
Tam	twoi	pobożni	rodzice	nauczyli	cię	pacierza.	Prowadzili	do	
kościoła.	Tam	bawiłeś	się	z	kolegami.	Tam	jako	chłopczyk	do-
świadczyłeś	tragedii	II	wojny	światowej,	gdy	musiałeś	przerwać	
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edukację	w	szkole	podstawowej	i	wznowić	ją	z	opóźnieniem	po	
zakończeniu	wojny.	Potem	uczęszczałeś	do	Gimnazjum	Księży	
Misjonarzy	w	Krakowie.	Gdy	komuniści	je	zamknęli,	maturę	
uzyskałeś	w	Liceum	Gimnazjum	dla	pracujących	w	Kielcach.	
Tam,	w	rodzinnych	stronach,	zrodziło	się	twoje	powołanie	ka-
płańskie.	Chrystus	skierował	do	ciebie	słowa:	„Pójdź	za	Mną”.	
I	poszedłeś.	Zostawiłeś	swój	rodzinny	dom.	Zabrałeś	z	niego,	
od	swoich	rodziców,	cenne	wiano.	Nie	były	to	majętności	tego	
świata,	ale	było	to	dobre	wychowanie,	skarb	wiary,	skarb	mi-
łości	do	Pana	Boga	i	człowieka,	skarb	uczciwości,	skromności	
i	dobroci.	Zaraz	po	maturze	uzyskanej	w	czerwcu	1957	roku,	
zgłosiłeś	się	do	Arcybiskupiego	Seminarium	Duchownego	we	
Wrocławiu.

2. Droga do kapłaństwa

Archidiecezja	wrocławska	miała	wtedy	już	od	roku	własnego	
biskupa.	Był	nim	bp	Bolesław	Kominek.	Rektorem	Semina-
rium	był	 świątobliwy	kapłan	Aleksander	Zienkiewicz.	Czas	
studiów	filozoficzno-teologicznych	 i	 formacji	 seminaryjnej	
we	Wrocławiu	objął	 lata	 1957-1963.	Na	początku	drugiego	
roku	studiów	bp	Kominek	ustanowił	nowego	rektora,	którym	
został	ks.	dr	Paweł	Latusek.	Podczas	studiów	seminaryjnych	
przeżyliście	dwie	sakry	biskupie,	najpierw	–	7	lutego	1960	roku	
–	konsekrację	biskupią	ks.	dra	Wincentego	Urbana,	a	w	dwa	lata	
później,	11	lutego	1962	–	konsekrację	biskupią	ks.	rektora	Pawła	
Latuska.	Droga	do	kapłaństwa	została	uwieńczona	święceniami	
kapłańskimi	dnia	23	czerwca	1963	r.	w	kościele	św.	Boniface-
go	we	Wrocławiu,	gdzie	ordynatorem	święceń	był	bp	Andrzej	
Wronka,	sufragan	wrocławski.	Z	Wieczernika	seminaryjnego	
wyruszyłeś	z	kolegami	na	żniwo	Pańskie.

3. Lata posługi kapłańskiej

Zagony	Kościoła	na	Dolnym	Śląsku	trzeba	było	przeorywać	
solidną	pracą.	Było	to	niecałe	20	lat	po	wojnie.	Pracowali	tu	
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pionierzy,	kapłani,	przybyli	z	Kresów	Wschodnich.	Było	widać	
jeszcze	wiele	niezabliźnionych	ran	po	drugiej	wojnie	świato-
wej.	Odzyskane	ziemie	zachodnie	władze	komunistyczne	pod	
dyktando	Moskwy	traktowały	jako	poligon	ateizmu.	Pobożnej	
ludności	przybyłej	tu	w	największej	części	z	Kresów	Wschod-
nich	chciano	zaszczepić	ateizm.	Szerzycielom	ateizmu	i	laicy-
zmu	stawili	opór	gorliwi	kapłani,	którzy	podjęli	katechizację	
parafialną	i	pracę	nad	zdrowiem	moralnym	i	religijnym	rodziny.	
Do	tych	zapracowanych	kapłanów	dołączyłeś	w	roku	1963,	po	
święceniach	kapłańskich.

Księże	prałacie,	drogi	kapłańskiego	życia,	po	dwurocznym	
wikariacie	w	Strzegomiu	i	rocznym	wikariacie	w	parafii	św.	
Henryka	we	Wrocławiu,	przyprowadziły	cię	tu,	do	tego	miasta.	
Był	to	rok	1966,	pamiętny	Rok	Polskiego	Millennium.	Najpierw	
byłeś	wikariuszem	w	Głuszycy	Górnej,	 a	 potem,	 gdy,	 przy	
twoim	dużym	udziale,	została	zorganizowana	parafia	Chrystu-
sa	Króla,	stałeś	się	w	roku	1972	jej	pierwszym	proboszczem.	
To	proboszczowanie	trwało	do	22	czerwca	2009	roku,	a	więc	
prawie	40	 lat,	 a	w	 całości	 twoje	 pasterzowanie	w	Głuszycy	
rozciągnęło	się	na	prawie	50	lat.	Nie	zmieniając	miejsca	posługi	
pracowałeś	w	trzech	diecezjach:	w	archidiecezji	wrocławskiej	
–	do	roku	1992,	potem	12	lat	w	diecezji	legnickiej	i	od	roku	
2004	w	diecezji	świdnickiej.	Przeżyłeś	w	tej	parafii	wybór	kard.	
Karola	Wojtyły	na	papieża	(16	X	1978	r.),	jego	wszystkie	piel-
grzymki	do	Ojczyzny,	jego	śmierć,	beatyfikację	i	kanonizację.	
Przeżyłeś	tutaj	stan	wojenny,	upadek	komunizmu	i	ostatnie	lata	
Polski	demokratycznej.	Wychowałeś	trzy	pokolenia	parafian.	
Zyskałeś	sobie	uznanie	 i	autorytet	u	władz	samorządowych,	
oświatowych	 i	 różnych	 instytucji	 życia	 publicznego.	Byłeś	
wielokrotnie	nagradzany	i	wyróżniany	różnymi	odznaczenia-
mi	i	tytułami.	Stałeś	się	szczególnym	autorytetem	moralnym	
tego	miasta.	Można	to	było	zauważyć	na	uroczystości	złotego	
jubileuszu	 kapłaństwa,	 którą	 obchodziliśmy	w	 tym	kościele	
25	czerwca	2013	roku.

Drogi	księże	prałacie,	nie	 chcemy	my	 jedynie	mówić	do	
Pana	Boga	i	do	ciebie.	Chcemy	usłyszeć	na	tym	pożegnaniu	
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także	twoje	słowo.	Niech	to	będzie	słowo	twego	Testamentu,	
sporządzonego	w	grudniu	2012	roku.	Księże	prałacie,	użyczam	
ci	moich	ust	i	mojego	głosu

4. Testament ks. Józefa Molendy

„W	wieku	78	lat	patrzę	z	pokorą	na	moje	dotychczasowe	
życie.	Wyznaczyła	je	łaska	wiary,	którą	starałem	się	zachować.	
Dziś	ponawiam	moją	wiarę	i	zawierzenie	Bogu	Miłosiernemu;	
na	nowo	wyznaję	wiarę	w	zbawcze	posłannictwo	Chrystusa	
i	Jego	obecność	w	życiu	Kościoła,	jak	również	w	moim	życiu.

Moja	wiara	wypełnia	się	we	wspólnocie	Kościoła	katolic-
kiego,	w	której	otrzymałem	szczególny	dar	–	łaskę	powołania	
kapłańskiego.	Dziś	–	po	49	latach	kapłaństwa	–	ponawiam	moje	
kapłańskie	przyrzeczenia.	Gdybym	dziś	wybierał,	wybrałbym	
tę	 samą	drogę,	 świadomy,	że	 to	nie	 jest	 jedynie	mój	wybór,	
lecz	Jezusa.

Moje	życie	kapłańskie	starałem	się	odczytywać	w	odniesie-
niu	do	Chrystusa	i	do	Jego	Kościoła.	Chciałem	być	wiernym	
świadkiem	Chrystusa,	a	jeśli	niekiedy	zawodziłem,	to	było	to	
znakiem	nie	złej,	 lecz	słabej	woli.	Dzisiaj	przepraszam	 tych	
wszystkich,	dla	których	–	przez	chwile	mojej	 słabości	–	nie	
byłem	do	końca	czytelnym	znakiem	Chrystusa.	Nade	wszystko	
proszę	samego	Mistrza,	by	mi	wybaczył	wszystko	to,	co	we	
mnie	przesłaniało	prawdę,	Jego	dobroć	i	miłość

Dobry	Bóg	postawił	na	mej	drodze	wielu	kapłanów	dobrych	
i	świętych.	To	dzięki	nim	łatwiej	mi	było	najpierw	odkrywać	
moje	powołanie	kapłańskie,	a	potem	na	nie	odpowiadać	wy-
pełniając	moją	kapłańską	służbę.

W	tym	miejscu	dziękuję	Wam	mieszkańcy	Głuszycy	z	parafii	
p.w.	Chrystusa	Króla,	wśród	których	przyszło	mi	pasterzować	
i	żyć	już	ponad	41	lat.	dziękuję	za	Waszą	współpracę	i	troskę	
zwłaszcza	 o	 kościół	 parafialny,	 kaplicę	 św.	 Józefa	 i	 kościół	
w	Grzmiącej.	Dziękuję	współpracującym	w	tej	parafii	Księżom.	
Szczególnie	dziękuję	ks.	Sławomirowi,	obecnemu	proboszczo-
wi	za	wszelkie	dobro.
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Moją	wdzięcznością	pragnę	ogarnąć	moją	Rodzinę.	Z	naj-
większą	wdzięcznością	myślę	o	moich	nieżyjących	Rodzicach:	
o	Tacie	i	bardzo,	bardzo	kochanej	Mamie.	Nie	mieli	łatwego	ży-
cia,	ale	tworzyli	dom	rodzinny	otwarty	nie	tylko	na	nas,	dzieci,	
ale	na	tylu	innych	Ludzi.	Dziękuję	mojej	Mamie	za	wszystko,	za	
dar	modlitwy,	za	ciepło	serca,	a	także	za	to,	że	stała	się	Mamą	
także	dla	tylu	moich	przyjaciół	kapłanów.

Ogarniam	miłością	 i	wdzięcznością	moje	Rodzeństwo:	
	siostrę	Władysławę	i	braci:	Stanisława	i	Stefana,	a	także	ich	
Rodziny	i	Dzieci.	W	sposób	szczególny	dziękuję	mojej	Sio-
strzenicy	Małgorzacie,	która	podjęła	się	opieki	w	czasie	mojej	
choroby.

Nie	 sposób	 ogarnąć	wszystko	 to,	 co	 chciałbym	 jeszcze	
wyrazić	w	moim	duchowym	 testamencie.	Wielu	z	Was	nosi	
w	swoim	sercu	to,	co	i	ja	dzisiaj	noszę,	bośmy	tak	wiele	przeżyli	
razem.	Mam	świadomość,	że	mógłbym	w	życiu	uczynić	więcej	
dobrego,	gdyby	nie	moje	słabości,	dlatego	tym	bardziej	proszę	
o	modlitwę,	bym	zasłużył	na	Boże	miłosierdzie.	Będę	starał	się	
przyjąć	cierpienie	i	doświadczenie	choroby	w	duchu	miłości	
i	ofiary.	Jeśli	będzie	wyrywać	się	ze	mnie	słowo	narzekania,	
będzie	to	zew	ciała,	a	nie	mojej	duszy.	Wierzę,	że	Zmartwych-
wstały	Chrystus	przeprowadzi	mnie	 i	Was	wszystkich	przez	
bramę	śmierci.

Kiedy	 zaś	 powoła	mnie	Pan,	 pragnę	 być	 pogrzebany	 na	
cmentarzu	w	Grzmiącej.

Moimi	osobistymi	rzeczami,	pamiątkami	itp.,	znajdującymi	
się	w	moim	mieszkaniu,	 zadysponuje	 p.	Małgorzata	Koclę-
ga	–	siostrzenica,	która	zamieszkuje	w	jednym	w	pokoi	tego	
mieszkania.	Jej	bowiem	te	rzeczy,	a	chodzi	o	rzeczy	materialne,	
przekazuję.

Niniejszym	Testamentem	anuluję	testament	złożony	uprzed-
nio	w	Kurii	Świdnickiej.

Wykonawcą	testamentu	ustanawiam	ks.	mgra	lic.	Grzegorza	
Umińskiego	przy	konsultacji	z	ks.	prof.	Edwardem	Góreckim.	
Głuszyca	27.12.2012	r.	Podpisany	ks.	Józef	Molenda;	Świad-
kowie:	ks.	Edward	Górecki	i	ks.	Grzegorz	Umiński.
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Zakończenie
Drogi	księże	prałacie,	dziękujemy	za	twoje	słowa	zawarte	

w	Testamencie.	 Potwierdzają	 one	 twoją	 szlachetność,	 twoją	
wiarę	i	miłość	do	Pana	Boga,	do	Kościoła,	do	twoich	parafian.	
Chylimy	dziś	 pokornie	 nasze	 głowy	przed	Panem	Bogiem.	
Dziękujemy	za	ciebie,	za	twoje	kapłaństwo	i	pokornie	prosi-
my	o	pokój	wieczny	i	szczęście	nieprzemijające	w	niebieskim	
domu.	Mocno	wierzymy	i	ufamy,	że	Najwyższy	Kapłan	Jezus	
Chrystus	przygotował	już	dla	ciebie	mieszkanie	w	niebie.	W	tej	
Eucharystii	stajemy	przed	Nim,	stajemy	przed	całym	niebem	
i	 przekazujemy	Cię	w	pokornej	modlitwie	 do	 niebieskiego	
domu.	Pana	wieczności	pokornie	prosimy	o	oczyszczenie	cię	
z	grzechów	i	przybranie	cię	w	strój	zbawienia	na	wieczną	ucztę	
Baranka.	Jesteśmy	pewni,	że	twoje	ostatnie	lata	życia,	znaczone	
chorobą	i	cierpieniem	–	z	poddaniem	się	woli	Bożej,	zostały	
przez	Boga	przyjęte	jako	twoje	wołanie	o	Boże	miłosierdzie	
i	przyjęcie	do	nieba.

Drogi	nasz	księże	prałacie	Józefie,	po	tej	Mszy	św.	pożegnal-
nej	zaśpiewamy	nad	twoją	trumną	słowa:	„Przybądźcie	z	nieba	
na	głos	naszych	modlitw,	mieszkańcy	chwały,	wszyscy	Święci	
Boży.	Z	obłoków	jasnych	zejdźcie	aniołowie,	z	rzeszą	zbawio-
nych	spieszcie	na	spotkanie.	Anielski	orszak	niech	twą	duszę	
przyjmie,	uniesie	z	ziemi	ku	wyżynom	nieba,	a	pieśń	zbawio-
nych	niech	ją	zaprowadzi,	aż	przed	oblicze	Boga	Najwyższego.	
Niech	cię	przygarnie	Chrystus	uwielbiony,	On	wezwał	ciebie	do	
Królestwa	światła.	Niech	na	spotkanie	w	progach	Ojca	domu	
po	ciebie	wyjdzie	litościwa	Matka”.

Drogi	 księże	prałacie,	 drogi	 przyjacielu.	Niech	 z	Maryją	
wyjdzie	 także	 na	 spotkanie	 z	 tobą,	 św.	 Józef,	 twój	 patron.	
Prosimy,	aby	oboje	powitali	cię	na	progu	domu	Ojca.	Prosimy,	
aby	cię	zaprowadzili	na	komnaty	niebieskie,	abyś	tam	znalazł	
pokój	i	odpoczynek	wieczny.	Napracowałeś	się	tu	na	tej	na	tej	
ziemi.	Byłeś	wrażliwy	na	prawdę,	dobro,	piękno.	Dziękujemy	
za	 twą	 skromność,	 pokorę,	 subtelność,	 hojność,	 elegancję	
ducha.	Drogi	przyjacielu,	za	wszystko	dziękujemy,	spoczywaj	
w	pokoju	wiecznym.	Amen.
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Pełnić dzieła na rzecz jedności
Świdnica, 22 stycznia 2015 r.

Msza św. z udziałem wspólnoty seminaryjnej 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Kościół kontynuuje misję przekazywania prawdy 
i miłości
Przed	Ewangelią	dzisiejszą	była	aklamacja:	 „Jezus	głosił	

Ewangelię	o	królestwie	i	leczył	wszelkie	choroby	wśród	ludu”.	
W	tych	słowach	ewangelista	Mateusz	streścił	całą	misję	życio-
wą	Jezusa.	Ta	misja	sprowadzała	się	do	dwóch	podstawowych	
czynności	–	do	głoszenia	Ewangelii	o	królestwie	i	do	leczenia	
wszelkich	chorób	wśród	ludu.	A	więc	misja	nauczania,	przeka-
zywania	prawdy	i	misja	przekazywania	miłości,	misja	służenia	
najbiedniejszym,	ludziom	będącym	w	potrzebie.	Jezus	„głosił	
Ewangelię	o	królestwie	i	leczył	wszelkie	choroby	wśród	ludu”.	
Tekst	 dzisiejszej	Ewangelii	 rozwija	 to	 krótkie	 stwierdzenie	
Mateuszowe.	 Jezus	oddalił	 się	 ze	 swymi	uczniami	w	 stronę	
jeziora.	„A	szło	za	Nim	wielkie	mnóstwo	ludu	z	Galilei.	Także	
z	Judei,	z	Jerozolimy,	z	Idumei	i	Zajordania	oraz	z	okolic	Tyru	
i	Sydonu	szło	do	Niego	mnóstwo	wielkie	na	wieść	o	Jego	wiel-
kich	czynach”.	I	jak	dalej	jest	powiedziane,	że	ci,	którzy	się	
źle	mieli	chcieli	się	Go	za	wszelką	cenę	dotknąć,	cisnęli	się	do	
Niego,	aby	się	Go	dotknąć.	I	zwykle	tak	bywało,	że	ci,	którzy	
wierzyli,	dotykali	się	z	wiarą,	z	wiarą	w	moc	uzdrowicielską	
Pana	Jezusa,	ci	otrzymywali	łaskę	uzdrowienia.	Ta	misja	Jezu-
sa	trwa	w	Kościele.	Kościół	jest	miejscem	przedłużenia	misji	
Jezusa.	Potrzebuje	do	tego	Jezus	pasterzy	i	właśnie	przez	pa-
sterzy	tę	misję	wypełnia,	a	sam	jest	w	niebie,	żeby	się	wstawiać	
za	nami	i	zsyła	nam	Ducha	Świętego	byśmy	tę	Jego	misję	na	
ziemi	przedłużali.

Autor	listu	do	Hebrajczyków	nam	prezentuje	Chrystusa	jako	
Arcykapłana:	„Jezus	może	zbawiać	na	wieki	tych,	którzy	przez	
Niego	zbliżają	się	do	Boga	bo	zawsze	żyje	aby	się	wstawiać	za	
nami”.	Bardzo	ważne	stwierdzenie:	„Jezus	zawsze	żyje	aby	się	
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wstawiać	za	nami,	jest	po	prawicy	Ojca,	jest	naszym	jedynym	
pośrednikiem”.	Jeżeli	niekiedy	mówimy	o	pośrednictwie	Naj-
świętszej	Marii	Panny,	jeżeli	mówimy	niekiedy	o	pośrednictwie	
świętych	Pańskich,	to	pamiętamy,	że	to	pośrednictwo	świętych	
na	czele	z	Matką	Najświętszą	jest	włączone	w	jedyne	pośred-
nictwo	Jezusa	Chrystusa.	W	liście	do	Hebrajczyków	jest	bardzo	
mocno	podkreślane	to	jedyne	pośrednictwo	Jezusa	Chrystusa.

Ostatnio	w	dokumencie	„Dominus	Iesus”,	kardynał	Ratzin-
ger	po	akceptacji	papieża	Jana	Pawła	II	też	te	dwie	tezy	naczelne	
przypomniał,	że	Jezus	Chrystus	jest	jedynym	i	powszechnym	
zbawicielem	 świata	 i	 że	 założył	 jeden	Kościół.	 Jeśli	 dzisiaj	
kościół	nie	jest	jeden,	mówimy	niekiedy	o	wielu	kościołach.	
To	jest	pytanie,	który	kościół	jest	prawdziwy,	jeżeli	oczywiście	
one	są	poróżnione	miedzy	sobą.

Drodzy	bracia,	dzisiaj	pochowaliśmy	w	Głuszycy	szczegól-
nego	kapłana	księdza	prałata	Józefa	Molędę.	Ksiądz	ten,	który	
ostatnią	drogą	życia	kroczył	w	wielkim	cierpieniu,	dzisiaj	został	
przekazany	do	wieczności	przez	wspólnotę	wierzących	naszego	
Kościoła,	wspólnotę,	która	tam	się	zgromadziła.	Przybyło	ponad	
stu	kapłanów	i	także	wielu	wiernych	z	różnych	stron	przybyło,	
żeby	dziękować	Bogu	za	tego	kapłana	i	żeby	też	dziękować	
kapłanowi.	Takie	przeżycia,	to	są	rekolekcje	dla	tych,	którzy	
tam	są,	uczestniczą	w	tych	przeżyciach.	Jak	opuszczaliśmy	to	
miejsce,	to	taka	myśl	nam	przychodziła,	że	warto	być	dobrym	
kapłanem.	Warto	być	nie	byle	 jakim,	ale	dobrym	kapłanem,	
który	 jest	 pokorny,	 który	 jest	 bardzo	 życzliwy,	wrażliwy	na	
biedę	drugich,	zatroskany	o	dobre	wychowanie	dzieci	i	mło-
dzieży,	zatroskany	o	starców,	o	chorych	i	też	zatroskany	o	to,	
żeby	parafia	miała	piękne	obiekty,	czyste,	schludne	świątynie,	
dom	parafialny.	Jeden	z	przemawiających	powiedział,	że	gdy	on	
duszpasterzował,	był	proboszczem	–	to	piękniały	kościoły,	ale	
także	piękniały	ludzkie	serca.	I	seminarium	też	ma	takie	znaki	
jego	dobroci,	krzesła,	które	mamy	w	refektarzu,	także	w	kurii	
biskupiej	właśnie	stamtąd	przyszły.	Wiedział,	że	diecezja	się	
rodzi,	kształtuje	 i	ma	potrzeby.	Niczego	dla	siebie,	ale	to	co	
potrafił	zdobyć,	to	było	dla	innych,	dla	potrzebujących.	Drodzy	
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bracia,	jeszcze	raz	to	powtórzę,	takie	doświadczenia	jakoś	nas	
mobilizują,	byśmy	nie	byli	ospali,	byśmy	nasze	powołanie	jak	
najlepiej	przeżywali.

2. Trud budowania i pielęgnowania jedności

Jesteśmy	w	Tygodniu	Ekumenicznym,	modlitwy	o	jedność.	
Kiedyś	Jezus	jednoczył	przy	swojej	nauce,	przy	swoim	dzia-
łaniu,	 ludzi	w	jedną	rodzinę	dzieci	Bożych.	Gdy	przychodzi	
Tydzień	Ekumeniczny,	to	zawsze	mi	się	przypomina	kaplica,	
w	której	posługiwałem	jako	neoprezbiter	na	Psim	Polu,	parafia	
p.w.	św.	Krzysztofa	i	Jakuba	we	Wrocławiu.	Jest	tam	kościółek,	
taki	zabytek,	który	ma	niecałe	pięćdziesiąt	lat,	po	wojnie	obu-
dowany,	bo	dawny	kościół	został	zniszczony,	ale	jest	też	taka	
duża	kaplica,	większa	od	 tego	kościółka	 i	 tam	się	odbywają	
celebry	Mszy	Świętej.	Na	czołowej	ścianie,	za	ołtarzem,	jest	
na	ścianie	takie	malowidło:	Jezus	na	krzyżu,	pod	krzyżem	stoi	
św.	Andrzej	Bobola,	patron	tej	kaplicy,	i	jest	napis	„Aby	byli	
jedno”.	Andrzej	patrzy	na	Jezusa,	Jezus	jest	konający,	umiera-
jący;	jakby	interpretował	tę	śmierć,	tę	ofiarę	życia:	„Aby	byli	
jedno”.	 Jest	 to	 powiedziane	u	 św.	 Jana,	 że	 Jezus	 umarł	 aby	
rozproszone	dzieci	Boże	zgromadzić	w	jedną	rodzinę.

Drodzy	bracia,	będąc	w	Tygodniu	Ekumenicznym,	w	Ty-
godniu	Powszechnej	Modlitwy	o	 Jedność,	możemy,	 tak	 dla	
naszych	potrzeb,	się	zastanowić	co	nam	ułatwia,	a	co	utrudnia	
budowanie	 jedności.	Może	 najpierw	 –	 co	 nam	utrudnia?	 –	
Utrudnia	 nam	budowanie	 jedności	 –	 zarozumiałość,	 pycha,	
jak	nam	się	wydaje,	że	wszystko	wiemy	najlepiej.	Jak	nam	się	
wydaje,	że	wszystko	potrafimy	najlepiej,	wtedy	mamy	innych	
w	pogardzie,	to	co	inni	mówią,	to	co	inni	czynią.	Dalej,	brak	
pokory,	bo	pycha	jest	zawsze	połączona	z	brakiem	pokory.	Kto	
rozbił	Kościół?	–	Nie	prości,	pokorni	 ludzie,	ale	właśnie	ci,	
którzy	byli	pełni	pychy,	niestety	to	byli	także	ludzie	powołani,	
hierarchowie,	biskupi,	kapłani.	Kościół	nie	został	 rozbity	na	
dole	tylko	na	górze,	to	wśród	teologów,	biskupów,	tam	się	za-
częły	podziały.	A	ci	biedni	ludzie	musieli	za	tymi	podzielonymi	
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pasterzami	 iść	 i	 dlatego	pamiętajmy,	 jak	ważna	 jest	 jedność	
wśród	nas	pasterzy.	Powtórzmy,	pycha,	brak	pokory	bardzo	nam	
utrudniają	budowanie	jedności.	Też	takie	postawy	jak	obrażanie	
się,	jak	coś	nam	się	nie	podoba	–	niektórzy	od	razu	się	obrażają.	
To	też	jest	takie	utrudnienie	do	budowania	jedności.	Również	
zazdrość,	niestety	ona	też	ma	miejsce	wśród	mężczyzn,	wśród	
księży.	Mówimy,	że	to	kobiety	są	zazdrosne,	małżonki	o	swoich	
mężów,	zgoda	–	tak,	ale	zobaczcie	też	ile	jest	zazdrości	wśród	
księży.	Ktoś	lepsze	kazanie	powie,	w	seminarium	najlepiej	eg-
zamin	zda,	ktoś	lepszą	parafię	otrzyma,	ktoś	dostaje	kanonika,	
czy	prałaturę	albo	ktoś	zostaje	biskupem	–	jeden	zadowolony,	
szczęśliwy,	a	dziesięciu	kandydatów	zasmuconych.	To	są	takie	
ludzkie	sprawy,	ale	wskazujemy	na	nie	jako	na	postawy,	które	
utrudniają	 budowanie	 jedności	 –	właśnie	 zazdrość,	 pycha,	
obrażanie	się,	brak	pokory	–	 to	wydłuża	wszystko	drogę	do	
jedności.	A	co	ułatwia?	–	Ułatwia	drogę	do	jedności	pokora,	
właśnie	u	tego	ks.	Józefa	było	tyle	pokory.

Pamiętam	jak	pojechaliśmy	w	1995	roku,	na	początku	stycz-
nia,	na	święcenia	biskupie	w	Rzymie	ks.	Stefana	Regmunta.	
Przyjmował	 je	 z	 rąk	 Jana	Pawła	 II,	 dzisiaj	 świętego,	wtedy	
papieża.	Potem,	 po	uroczystości	w	bazylice	 św.	Piotra	 była	
audiencja	 z	 papieżem,	 była	mama	ks.	 biskupa,	 papież	 z	 nią	
rozmawiał,	takie	to	wszystko	było	miłe.	A	wieczorem	było	przy-
jęcie	w	Instytucie	Polskim	i	były	tam	przemówienia.	Ks.	Molęda	
też	miał	wygłosić	przemówienie.	Przyszedł	do	mnie	wcześniej,	
żeby	mu	 pomóc	 ułożyć	 to	 przemówienie.	Mógł	 sam	 sobie	
ułożyć,	ale	był	na	tyle	pokorny,	że	się	radził	co	powiedzieć,	
jakie	wątki	poruszyć.	Ja,	co	wiedziałem	to	podpowiedziałem,	
ale	widziałem	wtedy	taką	jego	otwartość	–	takiego	człowieka,	
który	 chce	 się	 czegoś	 jeszcze	 nauczyć	 od	 drugich.	Właśnie	
bardzo	ułatwia	nam	budowanie	jedności	postawa	otwarcia	się	
na	to,	co	płynie	od	drugich	ludzi	i	przekonanie,	że	od	każdego	
się	mogę	czegoś	nauczyć.	A	czasem	już	w	seminarium	mamy	
takie	postawy	–	co	on	tam	wie,	co	ona	tam	gada.	Naprawdę,	
od	każdego	człowieka,	od	prostej	babci,	od	prostego	rolnika,	
sprzątacza	można	się	wiele	nauczyć.
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Dzisiaj	pani	Małgosia,	siostrzenica	ks.	prałata,	która	przez	
wiele	miesięcy	przy	nim	była	w	dzień	i	w	nocy,	dzisiaj	mówi:	
„Proszę	księdza	biskupa,	modliłam	się,	klęczałam	przy	 jego	
łóżku	wiele	razy.	Już	nie	dawałam	rady,	jak	wujek	dochodził	do	
kresu,	ale	jestem	szczęśliwa,	że	mogłam	być	przy	wujku-kapła-
nie”.	Zresztą	bardzo	piękne	słowa	wypowiedziała	w	kościele,	
nawet	ją	podziwiałem,	że	była	w	stanie	powiedzieć	takie	słowa,	
na	końcu	dopiero	się	jej	głos	załamał,	ale	to	co	było	ważne,	
potrzebne,	ładnie	wypowiedziała.	Więc,	od	każdego	człowieka	
się	można	uczyć,	od	każdej	osoby.	Miejcie	taką	postawę	–	nie,	
że	jestem	omnibusem	i	wszystko	wiem,	od	najprostszej	kobie-
ty,	od	najprostszego	człowieka	się	można	czegoś	nauczyć.	Jak	
będziesz	miał	taką	postawę,	to	będziesz	budowniczym	jedności.	
Pokora	i	też	taka	postawa	radości.	Jak	jest	radość	z	cudzego	do-
bra,	że	się	komuś	coś	udało,	nie	zazdrość,	ale	radość,	cieszenie	
się,	że	ktoś	lepiej	egzamin	zdał,	że	komuś	się	udało	–	to	jest	też	
droga,	która	prowadzi	do	jedności.

Zakończenie

Pamiętajmy	bracia,	że	ta	wielka	jedność	w	Kościele,	w	świe-
cie,	w	narodzie,	której	ciągle	brakuje	–	na	której	brak	jest	dzisiaj	
chory	i	Kościół,	i	świat,	i	naród	nasz,	i	gminy,	i	regiony,	i	parafie	
i	także	rodziny	–	ta	jedność	szersza,	rozleglejsza	się	zaczyna	
w	ludzkim	sercu,	w	naszym	sercu	–	gdy	jesteśmy	jedno	z	Bo-
giem,	jedno	z	człowiekiem,	też	jedno	z	samym	sobą.	Jeśli,	to	
mówimy,	co	myślimy	i	to	czynimy,	co	mówimy	i	co	myślimy	
–	przejrzystość.	Powtórzmy,	że	ta	jedność	wielka,	światowa,	
kościelna,	 narodowa,	 diecezjalna,	 parafialna	–	 zaczynają	 się	
w	naszym	ludzkim	sercu.

Prośmy	Pana	Jezusa,	który	głosił	Ewangelię	o	królestwie	
i	 leczył	wszelkie	 choroby	wśród	 ludu	 i	 przez	 to	 jednoczył	
ludzi,	prośmy	aby	i	nas	zjednoczył	tą	swoją	misją,	tym	swoim	
działaniem,	które	pełni	dzisiaj	w	Kościele	przez	moc	Ducha	
Świętego.	Niech	moc	Ducha	Świętego	na	nas	spłynie	byśmy	
byli	przez	całe	życie	apostołami	jedności.	Amen.
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Słudzy prawdy i miłości
Świdnica, 24 stycznia 2015 r.

Nabożeństwo Słowa i spotkanie opłatkowe dla dziennikarzy 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Radość owocem spotkania z Bogiem

Gdybyśmy	chcieli	wybrać	takie	kluczowe	słowa	i	je	połą-
czyć	z	trzema	czytaniami,	które	zostały	ogłoszone,	to	można	
by	te	słowa	następująco	poprzydzielać.	Do	czytania	I	–	słowo	
„radość”,	do	czytania	II	–	słowo	„miłość”,	do	czytania	III,	czyli	
do	Ewangelii	–	słowo	„uwielbienie”.

Słowo	radość	do	czytania	I:	„Wyśpiewuj,	Córo	Syjońska!	
Podnieś	radosny	okrzyk,	Izraelu!	Ciesz	się	i	wesel	z	całego	ser-
ca,	Córo	Jeruzalem!”	–	tak	wołał	prorok	Sofoniasz	kilka	wieków	
przed	Chrystusem.	A	gdy	aniołowie	ogłaszali	Boże	narodzenie,	
narodzenie	Jezusa	w	Betlejem,	to	stanęli	przed	pasterzami	i	po-
wiedzieli:	„Nie	bójcie	się,	zwiastuję	wam	radość	wielką”.	I	oto	
wiemy,	skąd	ta	radość	się	bierze,	co	jest	głównym	powodem	tej	
radości	–	obecność	Boga,	czyli	inaczej	przybliżenie	się	Pana	
Boga	do	człowieka.	Już	prorok	mówił:	„Król	Izraela,	Pan	jest	
pośród	ciebie	dlatego	podnieś	radosny	okrzyk	Izraelu”.	A	więc	
radość	z	obecności	Boga.	„Zwiastuję	wam	radość	wielką	bo	się	
narodził	wam	Zbawiciel”.	I	też	tu	prorok	wskazuje	jeszcze	na	
drugi	motyw	radości:	„Pan	oddalił	wyroki	na	ciebie,	usunął	twe-
go	nieprzyjaciela”.	O	co	chodzi?	–	O	oczyszczenie	z	grzechów.	
„Pan	oddalił	wyroki	na	ciebie”,	czyli	przebaczył.	Te	wyroki,	
które	wydałeś	 na	 siebie	 przez	 grzech,	Pan	Bóg	 zniwelował,	
oddalił,	 stałeś	 się	 usprawiedliwiony	dlatego	 się	 ciesz.	Ciesz	
się,	 raduj	bo	zło	zostało	skreślone	przez	Boga	miłosiernego,	
który	przyszedł	aby	człowieka	zbawić.	Drodzy	bracia	i	siostry,	
radość,	radość	płynąca	z	faktu	przybycia	Boga	na	ziemię.	„Ciesz	
się	i	wesel	z	całego	serca,	Król	Izraela,	Pan	jest	pośród	ciebie.	
Pan	twój	Bóg	jest	pośród	ciebie.	Zwiastuję	wam	radość	wielką,	
dzisiaj	narodził	się	wam	Zbawiciel,	którym	jest	Chrystus	Pan”.
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2. Zachowywanie przykazań owocem poznania Boga

Z	czytaniem	II	łączymy	słowo	„miłość”.	Szczególnie	dwa	
pierwsze	zdania	z	tego	fragmentu	listu	są	ważne,	powtórzmy	je:	
„Po	tym	poznamy,	że	znamy	Jezusa	jeżeli	zachowujemy	Jego	
przykazania.	Kto	mówi:	 «Znam	Go»,	 a	 nie	 zachowuje	 Jego	
przykazań,	ten	jest	kłamcą	i	nie	ma	w	nim	prawdy”.	Bardzo	
ważne	stwierdzenie,	które	czasem	przeoczamy,	że	żeby	poznać	
Jezusa,	 to	 nie	wystarczy	 poznać	 Jego	 naukę,	 zapoznać	 się	
z	tym	co	głosił,	z	Jego	przypowieściami,	z	Jego	pouczeniami,	
z	kazaniami,	upomnieniami.	To	jest	za	mało,	to	i	diabeł	zna,	
to	także	znali	marksiści,	wrogowie	Kościoła	często	studiowali	
teologię,	historię	Kościoła,	żeby	mieć	narzędzie	walki	z	Ko-
ściołem,	z	Panem	Bogiem.	Tu	Jan	nam	podpowiada,	że	trzeba	
iść	dalej	i	jeżeli	chcemy	powiedzieć,	że	znamy	Jezusa,	to	trzeba	
zachować	 Jego	 przykazania.	 Powtórzmy:	 po	 tym	poznamy,	
że	znamy	Jezusa	jeżeli	zachowujemy	Jego	przykazania.	„Kto	
mówi:	«Znam	Go»,	a	nie	zachowuje	Jego	przykazań,	ten	jest	
kłamcą	i	nie	ma	w	nim	prawdy”.	A	więc	jest	to	wskazanie	na	
wymóg	moralny,	etyczny	w	stosunku	do	człowieka,	żeby	znał	
naprawdę	Jezusa.	Powtórzmy,	nie	wystarczy	tylko	intelektualnie	
zapoznać	się	z	wiedzą,	z	nauką	Chrystusa,	ale	trzeba	podjąć	
	zachowywanie	 przykazań,	wtedy	mam	 prawo	 powiedzieć,	
znam	Jezusa.

Jesienią	1981	roku	prowadziłem	wykłady	na	Politechnice	
Wrocławskiej.	To	był	czas	Solidarności,	krótko	przed	stanem	
wojennym.	W	 sumie	 te	wykłady	 głosiłem	w	październiku,	
w	listopadzie	i	ostatni	wykład	miałem	8	grudnia	przed	stanem	
wojennym.	Prowadziłem	wykład	na	 temat	 antropologii	 filo-
zoficznej,	myślałem,	że	będzie	to	trwało	cały	rok,	ale	potem	
wybuchł	 stan	wojenny,	wszystko	 się	 skończyło,	 ale	można	
było	chociaż	część	historyczną	przybliżyć	studentom.	Na	sali	
było	 obecnych	 około	 dwustu	 słuchaczy	 i	 czasem	dawałem	
możliwość	pytań	i	podjęcia	dyskusji.	I	właśnie	gdy	mówiłem	
o	św.	Augustynie	 i	gdy	przytoczyłem	 jego	pogląd	mówiący,	
że	żeby	poznać	Boga,	by	poznać	prawdę	w	sposób	pełniejszy,	
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to	trzeba	dysponować	odpowiednią	postawą	moralną,	nie	być	
byle	kim,	ale	trzeba	być	człowiekiem,	który	zachowuje	prawo	
Boże,	 jest	Bogu	posłuszny.	Taki	człowiek	ma	szansę	głębiej	
wniknąć	w	prawdę	i	także	poznać	lepiej	Boga.	Pamiętam,	że	
wtedy	w	dyskusji	 zabrał	 głos	 pewien	 student	 i	 powiedział:	
„Proszę	księdza	profesora,	z	tego	co	ksiądz	powiedział,	to	by	
wynikało,	że	ja,	który	mam	różne	grzechy,	jestem	wykluczony	
z	tego	poznania	pełniejszego	prawdy”.	Mówię:	„Może	i	tak,	ale	
to	trzeba	się	nawrócić,	podjąć	odpowiedni	styl	życia,	poziom	
życia	etycznego	podnieść,	żeby	można	było	łatwiej	dochodzić	
do	prawdy”.	Coś	takiego	mu	powiedziałem,	nie	wiem	czy	go	
to	zadowoliło,	ale	pamiętam,	że	to	było	dla	mnie	zaskoczenie,	
bo	każdy	się	chce	bronić,	ale	dla	nas	czymś	miarodajnym	jest	
wymóg	Bożego	słowa.

Dzisiaj	w	tym	fragmencie	mamy	przypomniane.	Myślę,	że	
to	dla	dziennikarzy	jest	też	bardzo	ważne,	ten	moment	etyczny,	
żeby	nie	zamykało	się	nasze	mówienie	o	kimś,	w	tym	przypad-
ku,	mówienie	o	Panu	Bogu,	o	Bogu	wcielonym,	o	Chrystusie	
tylko	w	wymiarze	teoretycznym,	ale	tu	musi	być	coś	więcej,	we-
wnętrzna	akceptacja	i	nasze	świadectwo,	świadectwo	miłości.	
„Kto	mówi	«Znam	Go»,	chodzi	o	Jezusa,	a	nie	zachowuje	Jego	
przykazań	ten	jest	kłamcą	i	nie	ma	w	nim	prawdy”	–	klarowne	
określenie,	nie	zapominajmy	o	tym.

3. Światło prawdy i ogień miłości owoce przyjęcia 
Chrystusa

Jest	 jeszcze	drugi	wątek	–	wątek	 światłości	 i	 ciemności,	
bardzo	bliski	św.	Janowi	Ewangeliście.	Jezus	to	światłość,	to	
prawda	i	miłość,	prawda,	która	oświeca	i	miłość,	która	ogrzewa,	
a	więc	coś	dla	intelektu	i	coś	dla	serca.	A	ciemność	to	fałsz,	to	
kłamstwo	i	jakaś	nienawiść,	brak	miłości,	brak	serca	to	ciem-
ność.	Drodzy	bracia	i	siostry,	żaden	system	społeczny,	który	
się	kiedykolwiek	w	dziejach	świata	pojawił,	nie	jest	w	stanie	
pokonać	tej	propozycji,	którą	przyniosło	chrześcijaństwo,	którą	
przyniósł	Jezus	Chrystus	na	ziemię.
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Jak	się	denerwują	liberałowie,	próbują	wyrywać	z	Objawie-
nia,	z	Ewangelii	treści	i	czynić	je	swoimi,	odcinać	się	od	tego	
źródła	i	mówić,	że	to	są	ich	pomysły.	Tak	jak	było	z	rewolucją	
francuską,	której	dziedzictwo	do	dzisiaj	trwa	–	wolność,	rów-
ność,	braterstwo	–	liberté	–	égalité	–	fraternité,	ale	odcięte	od	
źródła	wolności,	braterstwa,	miłości,	równości	jakim	jest	Bóg.	
Tak	więc	tu	musimy	pamiętać	o	tym	wielkim	skarbie,	wielkiej	
potędze,	którą	ma	chrześcijaństwo	w	sobie	i	z	tego	tytułu,	ono	
nie	może	być	zwyciężone.

4. Pokój owocem uwielbienia Boga

Mamy	wreszcie	jeszcze	jedno	czytanie	–	Ewangelię.	Połą-
czyliśmy	ją	ze	słowem	„uwielbienie”.	Gdy	byli	pytani	mędr-
cy,	to	powiedzieli	tak:	„Ujrzeliśmy	bowiem	Jego	gwiazdę	na	
Wschodzie	 i	 przybyliśmy	oddać	Mu	pokłon”.	 Przybyliśmy	
oddać	Mu	pokłon.	A	nawet	Herod	mówił	do	mędrców:	„Udajcie	
się	tam	i	wypytujcie	starannie	o	Dziecię,	a	gdy	Je	znajdziecie	
donieście	mi,	abym	i	ja	mógł	pójść	i	oddać	Mu	pokłon”.	Ale	te	
słowa	w	ustach	Heroda	były	kłamstwem,	natomiast	w	ustach	
trzech	mędrców	były	prawdziwe,	były	szczere.	I	potem,	gdy	
mędrcy	przyszli,	gdy	za	gwiazdą	dotarli	do	miejsca	gdzie	było	
Dziecię,	weszli	 do	 domu	 i	 zobaczyli	Dziecię	 z	Matką	 Jego	
Maryją,	upadli	na	twarz	i	oddali	Mu	pokłon,	uwielbienie.

Drodzy	bracia	i	siostry,	nigdy	nie	przegrywamy	jak	wielbimy	
Boga,	jak	oddajemy	Bogu	chwałę,	w	tym	jest	nasza	wielkość.	
Nie	wstydźmy	się	tego	mówić,	nawet	koleżankom,	kolegom,	
którzy	mają	trochę	inny	światopogląd,	inne	podejście.	Nasza	
wielkość	leży	w	oddawaniu	Bogu	chwały.	Często	w	okresie	Bo-
żego	Narodzenia	przypominam	tę	kolędę	pierwszą,	absolutnie	
pierwszą.	Zanim	nad	Wisłą	i	Odrą	ułożyli	tyle	kolęd,	że	ludzie	
mówią,	 którzy	 się	 zapoznają	 z	 tym	dziedzictwem	kolęd,	 że	
chyba	się	Chrystus	narodził	w	Polsce,	a	nie	w	Betlejem,	skoro	
tyle	kolęd	tu	ułożono	o	Jego	narodzeniu.	Zanim	to	ludzie	uczy-
nili	–	z	pewnością	też	za	sprawą	św.	Franciszka	z	Asyżu	–	była	
pierwsza	kolęda	w	Betlejem.	Brzmiała:	„Chwała	na	wysokości	
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Bogu,	a	na	ziemi	pokój	ludziom,	w	których	ma	upodobanie,	
czyli	 inaczej	 ludziom	dobrej	woli”.	To	 aniołowie	 tę	 kolędę	
wykonali,	chyba	pasterze	słyszeli.	Chwała	na	wysokości	Bogu,	
a	więc	najpierw	–	wielbienie	Boga,	oddawania	Bogu	chwały,	
a	potem	przychodzi	pokój.	Pokój	jest	owocem,	jest	pięknym	
owocem	oddawania	Bogu	chwały.	Zapamiętajmy.	Taki	pokój	
otrzymali	Trzej	Mędrcy,	którzy	właśnie	oddali	pokłon	Dziecię-
ciu	i	odeszli,	odeszli	z	błogosławieństwem,	odeszli	z	pokojem,	
z	pokojem	ludzi	dobrej	woli.	I	taki	pokój	otrzymują	wszyscy	
czciciele	i	wielbiciele	Pana	Boga.

Zakończenie

Moi	drodzy,	módlmy	się	za	wszystkich	naszych	przyjaciół,	
pracowników	naszych	mediów	w	wymiarze	całego	Kościoła,	
a	także	na	terenie	naszej	ojczyzny	i	naszej	diecezji,	by	oni	mo-
gli	służyć	prawdzie	w	miłości.	Zawsze	prawdę	trzeba	łączyć	
z	miłością.	Miłość	bez	prawdy	może	być	fałszywa,	natomiast	
prawda	bez	miłości	może	być	za	surowa.	Tak	jak	w	Bogu	się	
łączy	sprawiedliwość	i	miłosierdzie,	to	bardzo	trudne	do	połą-
czenia,	bo	to	tak	jakby	kamień	i	woda,	a	u	Boga	jest	to	możliwe.

Jak	mam	czasem	homilie	do	policjantów	w	czasie	ich	świę-
ta,	w	lipcu	czy	na	początku	sierpnia,	to	im	mówię,	że	powinni	
łączyć	sprawiedliwość	z	miłosierdziem.	Jest	to	trudne	zadanie,	
Panu	Bogu	to	wychodzi,	a	nam	ludziom	nie	zawsze	to	wychodzi,	
ale	jest	to	błogosławione,	jak	potrafimy	łączyć	miłosierdzie	ze	
sprawiedliwością,	a	tu	w	naszym	przypadku,	także	prawdę	z	mi-
łością.	To	są	dwie	naczelne	wartości,	jeszcze	mamy	w	środku	
nadzieję.	A	więc	prawda,	dobro	i	piękno,	to	jest	jeden	tryptyk,	
one	mogą	być	jeszcze	inaczej	układane,	ale	najczęściej	te	dwa	
łączymy,	to	co	nazywamy	prawdą	i	miłością.

Dlatego	módlmy	się	o	to	i	o	to	zabiegajmy,	abyśmy	sami	kro-
czyli	drogą	prawdy,	byli	sługami	prawdy	i	byli	sługami	miłości.	
I	to	wystarczy.	Dbajmy	też	o	to,	żeby	w	naszych	środowiskach,	
gdzie	pracujemy,	żebyśmy	będąc	pracownikami	mediów	tym	
dwom	wielkim	wartościom	służyli	–	prawdzie	i	miłości.	Amen.



92

Nawrócenie i wiara
Szczawno-Zdrój, 25 stycznia 2015 r.

Msza św. i spotkanie opłatek lekarzy 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Nauka Chrystusa i pełnia czasu

Patrzymy	dzisiaj	na	Pana	Jezusa,	który	rozpoczyna	dzisiaj	
swoją	publiczną	działalność	i	wygłasza	pierwsze	przemówie-
nie,	jakby	pierwsze	kazanie.	Jest	ono	bardzo	krótkie,	ale	bar-
dzo	ważne	i	bogate	w	treść.	Jezus	staje	przed	ludźmi	i	mówi:	
„Czas	się	wypełnił	i	bliskie	jest	Królestwo	Boże,	nawracajcie	
się	 i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Tak	Chrystus	 rozpoczął	 swoją	
publiczną	działalność.	To	jest	program	całej	Jego	misji	życio-
wej,	którą	na	ziemi	wypełnił,	żeby	budować	Królestwo	Boże	
i	żeby	ludzi	wzywać	do	nawrócenia;	żeby	ludzie	się	nawracali	
z	myślenia	ludzkiego	na	myślenie	Boże,	ewangeliczne	i	żeby	
wierzyli	w	Ewangelię.

Zwykle,	moi	drodzy,	to	jest	najważniejsze	co	człowiek	powie	
na	początku	w	swojej	mowie	programowej.	Tak	jest	w	życiu	
publicznym	–	 jak	mamy	nowych	 przywódców,	 premierów,	
prezydentów,	 rektorów	wyższych	 uczelni,	 to	 słuchamy	 co	
powiedzą,	 jakie	 priorytety	 będą	dla	 nich	najważniejsze.	Ale	
także	są	ważne	ostatnie	słowa	i	to	są	słowa,	które	nazywamy	
testamentem.	W	przypadku	Jezusa,	to	są	słowa	z	Wieczernika.	
Pamiętamy,	słowa	też	bardzo	znaczące:	„Miłujcie	się	wzajemnie	
jak	Ja	was	umiłowałem”	–	a	więc	wezwanie	do	miłości.	Czy	
też	 te	 słowa,	 które	 Jezus	 po	 zmartwychwstaniu	 powiedział:	
„Idźcie	i	nauczajcie	wszystkie	narody,	ucząc	je	zachowywać	
wszystko	cokolwiek	wam	przykazałem,	a	oto	Ja	jestem	z	wami	
po	wszystkie	dni	aż	do	skończenia	świata”.	Pamiętamy	te	słowa	
pierwsze,	ale	i	ostatnie	Pana	Jezusa.	Zresztą,	chcemy	pamiętać	
całą	Ewangelię,	 całe	 nauczanie	Pana	 Jezusa,	 bo	 jest	ważne.	
A	dzisiaj	się	pochylamy	nad	początkiem,	który	był	taki	bardzo	
wymowny:	„Czas	się	wypełnił	i	bliskie	jest	Królestwo	Boże”.	
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Czas	się	wypełnił,	bo	oto	na	ziemi	stanął	Bóg	wcielony,	Me-
sjasz	zapowiadany	jest	na	ziemi,	otwiera	usta	i	naucza.	Czas	się	
wypełnił,	Bóg	zstąpił	na	ziemię	by	swoje	królestwo	budować,	
by	go	pogłębiać	w	ludzkich	sercach.

2. Ciągły trud nawrócenia

I	dalej	mówi:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Nie	
mówi	–	nawróćcie	się	jeden	raz,	ale	nawracajcie	się.	Nawra-
canie	się	jest	procesem,	który	ma	się	powtarzać,	bo	człowiek	
ciągle	ma	pokusy,	żeby	schodzić	z	myślenia	ewangelicznego,	
Bożego,	żeby	schodzić	z	dobrych	dróg	i	się	odwracać	od	Boga,	
i	wkraczać	na	drogi	zła,	na	drogi,	które	się	Bogu	nie	podobają.	
„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Moi	drodzy,	mo-
żemy	sobie	tak	krótko	przypomnieć,	jakie	są	etapy	w	naszym	
nawracaniu	się.

Pierwszy	etap	to	jest	przyznanie	się	do	grzechu,	to	jest	uświa-
domienie	sobie,	że	jestem	winny,	że	jestem	grzesznikiem.	I	tu	
się	zaczynają	schody,	bo	wielu	to	się	nie	podoba.	Mamy	nawet	
takich	dzisiaj	psychologów,	psychiatrów,	którzy	powiadają,	że	
poczucie	winy,	poczucie	grzechu	jest	chorobą,	z	której	trzeba	
się	leczyć.	A	my	mówimy,	że	poczucie	winy	jest	czymś	nor-
malnym	w	człowieku,	który	postąpił	wbrew	sumieniu,	który	
przekroczył	Boże	prawo.	I	ta	busola	w	nas,	którą	nazywamy	
sumieniem	nas	informuje,	że	było	źle,	nazywamy	to	wyrzutem	
sumienia.	 Po	 czynach	 bardzo	 złych	 te	wyrzuty	 są	większe,	
czasem	takie,	że	człowiek	nie	może	z	nimi	wytrzymać	i	szuka	
ratunku,	żeby	się	wyzwolić	z	tych	wyrzutów	sumienia,	żeby	
się	ich	pozbyć.	Poczucie	winy,	przyznanie	się	do	grzechu	jest	
zawsze	tym	pierwszym	etapem	w	procesie	nawracania	się.	Nie	
jest	tak	jak	się	Bogu	podoba,	nie	myślę	tak	jak	Bóg	chce,	nie	
mówię	tak	i	nie	postępuję	tak	jakby	Pan	Bóg	chciał	–	jak	to	
uznam	i	jak	do	tego	się	przyznam	to	już	rozpocząłem	w	sobie	
proces	nawracania	się.

Dalej,	jeżeli	mam	poczucie	grzechu,	jest	grzech	we	mnie,	to	
trzeba	ten	grzech	z	siebie	wyrzucić,	trzeba	go	wyznać	w	żalu	
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i	w	pokorze.	Nie	byle	gdzie,	ale	przed	Bogiem,	przed	 tymi,	
którym	Jezus	powiedział:	„Weźmijcie	Ducha	Świętego,	którym	
grzechy	odpuścicie	są	im	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie	
są	im	zatrzymane”.	Tak	naprawdę	Jezus	powiedział	i	tego	się	
trzeba	trzymać.	Grzechu	nie	można	wyrzucić	tylko	przed	mamą,	
przyjacielem,	psychologiem,	ale	w	miejscu	szczególnym	jakim	
jest	konfesjonał.	Tak	Chrystus	postanowił	 i	nie	możemy	po-
prawiać	tego,	co	powiedział	nam	Zbawiciel.	A	więc	wyznanie	
grzechów.

Etap	następny	 to	 jest	 odwrócenie	 się	 od	 grzechu,	 to	 jest	
przylgnięcie	do	dobra,	do	Bożego	myślenia.	Odwrócenie	się	od	
grzechu	jest	zawsze	możliwe,	mimo	że	niektórzy	mówią:	„Ja	
ciągle	popełniam	te	same	grzechy”.	Może	to	jest	prawda,	ale	
niepełna	prawda,	bo	nigdy	się	człowiek	nie	powtarza	w	swoich	
czynach.	One	są	podobne,	te	nasze	czyny,	także	nasze	grzechy	
do	 tych	dawnych,	ale	nie	wolno	się	nigdy	do	grzechu	przy-
zwyczajać	i	mówić,	że	mi	jest	dobrze	z	grzechem,	a	tak	dzisiaj	
wielu	czyni.	Dlatego	jest	taki	chaos,	jest	tyle	dramatycznych	
chwil	 osobistych.	Kiedyś	 prorok	 Jonasz	wołał,	 gdy	go	Bóg	
posyłał	do	Niniwy:	„Jeszcze	czterdzieści	dni	a	Niniwa	zostanie	
zburzona”.	Wzywał	do	pokuty	i	się	okazało,	że	to	wzywanie	
było	skuteczne.	„I	uwierzyli	mieszkańcy	Niniwy	Bogu,	ogłosili	
post	i	oblekli	się	w	wory	od	najmniejszego	do	największego.	
Zobaczył	Bóg	czyny	 ich,	że	odwrócili	 się	od	swojego	złego	
postępowania.	I	ulitował	się	Bóg	nad	niedolą,	którą	postanowił	
na	nich	sprowadzić	i	nie	zesłał”.	Bóg	jest	Bogiem	miłosierdzia,	
jeżeli	Go	posłuchamy,	jeżeli	się	odwracamy	od	grzechu,	jeżeli	
pokutujemy	to	wszystko	zostaje	przebaczone.

3. Wiara w Ewangelię głoszoną przez Kościół

Moi	drodzy,	 jeszcze	 druga	 część	 została	 do	 rozważenia:	
„I	wierzcie	w	Ewangelię.	Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewan-
gelię”.	W	wierze	 też	możemy	wyróżnić	 takie	 trzy	elementy.	
Najpierw	prawdy	wiary,	w	co	wierzymy	–	nauka	Pana	Jezusa,	
to	co	Bóg	powiedział.	Ostatnio	jest	to	zebrane	w	Katechizmie	
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Kościoła	Katolickiego,	który	zatwierdził	nasz	papież	Jan	Paweł	
II.	Nowe	spojrzenie	na	Kościół,	na	rzeczywistość	po	Soborze	
Watykańskim	II	–	prawdy	wiary,	w	co	wierzymy.	I	tu	jest	ważne,	
żeby	te	prawdy	wiary	akceptować	integralnie.	Nie	to	co	nam	
się	podoba,	ale	wszystko.	A	 interpretacja	 tych	prawd	należy	
do	Urzędu	Magisterskiego	Kościoła,	nawet	nie	do	teologów,	
ale	do	Urzędu	Nauczycielskiego	Kościoła.	Wiemy,	że	w	tym	
względzie	są	też	pewne	problemy,	bo	niektórzy	podchodzą	do	
prawd	wiary	wybiórczo,	to	co	pasuje	–	tak,	zgoda,	ale	to	co	nie	
pasuje	–	to	nie.	A	więc	środki	antykoncepcyjne	–	nie,	tego	nie	
przyjmujemy.	Zapłodnienie	„in	vitro”	–	to	jest	kontrowersyjne,	
więc	można	tego	nie	przyjąć.	Można	być	katolikiem,	można	do	
komunii	iść	–	tak	niektórzy	mówią	–	a	akceptować	tę	pigułkę	
„dzień	po”,	która	jest	też	czymś	złym.	Tutaj	lekarze	dyskutują,	
ale	jedno	jest	pewne,	że	to	nie	jest	lek,	bo	jeżeli	ta	tabletka	za-
pobiega	zapłodnieniu,	zawieszeniu	życia	nowego	w	organizmie	
matki,	w	macicy.	To	jest	to	niszczenie	życia,	a	ciąża	to	nie	jest	
patologia,	to	nie	jest	choroba,	to	jest	coś	normalnego.	A	jeżeli	
podajemy	lek,	który	zabija	człowieka,	czy	nawet	nie	dopusz-
cza	do	poczęcia	–	to	nie	jest	lek,	bo	lek	to	jest	środek,	który	
ma	leczyć	z	choroby,	z	patologii.	Miejmy	trzeźwe	myślenie,	
Kościół	o	tym	przypomina	i	jako	lekarze	też	informujmy	kole-
gów,	koleżanki	co	to	jest.	Mamy	debaty	w	telewizji,	różne	tam	
są	stanowiska,	ale	posłuchajmy	co	mówi	komisja	bioetyczna	
episkopatu.	Arcybiskup	Henryk	Hoser,	który	jej	przewodniczy	
to	jest	lekarz,	który	ma	studia	medyczne	i	się	na	tych	sprawach	
zna.	Moi	drodzy,	to	taka	dygresja	związana	z	tym	wymogiem	
wiary.	Wszystko	 co	Kościół	 podaje	 do	wierzenia	winniśmy	
przyjmować	aktem	wiary.

4. Wiara jako zaufanie i posłuszeństwo Bogu

Ważne	 jest	w	 co	wierzymy,	 co	przyjmujemy,	 ale	 jeszcze	
ważniejsze	w	wierze	jest	nasze	zaufanie	do	Boga,	komu	wie-
rzymy.	„Jezu	ufam	Tobie,	jesteś	dla	mnie	najważniejszy,	Ciebie	
chcę	 słuchać,	przed	Tobą	chcę	klękać,	Twój	 jestem	w	życiu	
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i	po	śmierci,	zawsze	Twój”.	Jak	tak	mówisz	to	wierzysz,	jak	
się	modlisz	to	wierzysz.	Jak	ktoś	ci	mówi,	że	do	kościoła	nie	
chodzi	i	się	nie	modli	i	deklaruje	się,	że	jest	wierzący	to	trzeba	
powiedzieć	jasno,	że	jest	kłamcą.	Można	tego	nie	mówić	wprost,	
żeby	komuś	nie	robić	krzywdy,	ale	trzeba	taką	świadomość	mieć	
i	się	za	tego	człowieka	modlić,	żeby	się	nawrócił.

Moi	drodzy,	ostatni	element	to	jest	okazywanie	Bogu	po-
słuszeństwa.	Wiara	musi	 być	 potwierdzana	 uczynkami.	Nie	
wystarczy	przyjmować	prawdy	wiary	ale	tymi	prawdami	trzeba	
żyć,	 tymi	prawdami	trzeba	kształtować	nasze	życie.	Św.	Jan	
ewangelista	w	liście	mówi:	„Jeśli	ktoś	mówi	do	Jezusa	«Znam	
Go»,	a	nie	zachowuje	Jego	przykazań	to	jest	kłamcą”.	Diabeł	
też	Pana	Boga	zna,	a	Go	nienawidzi.	Nie	wystarczy	wiedzieć,	
trzeba	czynić.	Marksiści	się	też	uczyli	teologii	po	to,	żeby	póź-
niej	Kościół	niszczyć,	znali	prawdy	wiary,	ale	nie	postępowali	
według	nich.	„Kto	mówi,	że	«Znam	Go»,	a	nie	zachowuje	Jego	
przykazań	to	jest	kłamcą	i	nie	ma	w	nim	prawdy”.

Na	zakończenie	moi	drodzy,	taki	obrazek.	Myślę,	że	może	
być	zaadresowany	do	służby	zdrowia.	To	było	na	korcie,	pod-
czas	gry	w	tenisa.	Chiara	miała	wtedy	17	lat.	Uderzyła	rakietą	
piłkę	i	poczuła	straszny	ból	w	ramieniu.	„Może	to	chwilowe,	
zaraz	mi	 przejdzie”	 –	myślała.	Lekarze	 początkowo	 też	 tak	
sądzili.	Ale	ból	powracał.	Dokładnie	badania	i	diagnoza:	rak	
kości	z	przerzutami.	Chiara	myśli:	„Jestem	młoda.	Dam	radę.	
Będzie	dobrze”.	W	szpitalu	nie	chce	myśleć	o	bólu,	o	chorobie.	
Pomaga	 innym.	Po	 chemioterapii	 traci	 swoje	 piękne	włosy.	
Ani	leczenie,	ani	operacje	nie	pomagają.	„Jeśli	Ty	tego	chcesz,	
Jezu,	ja	też	tego	chcę”	–	powtarza	Chiara.	Jest	coraz	bardziej	
pewna,	że	niedługo	umrze.	Kiedyś	na	małej	karteczce	zapisała:	
„Maryjo,	proszę	Cię	o	cud	uzdrowienia;	a	jeśli	nie	jest	to	wolą	
Boga,	to	proszę	Cię	o	siły,	abym	się	nigdy	nie	poddała”.	„Nie	
płaczcie	 nade	mną”	–	mówiła	 do	mamy:	 „Ja	 idę	do	 Jezusa.	
Czeka	na	mnie	 inny	świat”.	„Swoim	uśmiechem	i	wielkimi,	
pełnymi	światła	oczami	pokazuje,	że	śmierci	nie	ma.	Jest	tyl-
ko	Życie”	–	powiedział	o	Chiarze	jeden	z	lekarzy.	Ta	Chiara	
zmarła.	Papież	Benedykt	ogłosił	 ją	błogosławioną.	Tak	żyją,	
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taką	postawę	mają	uczniowie	Pańscy,	którzy	żyli	w	postawie	
nawracania	się	i	wierzenia	w	Ewangelię.

Zakończenie

Moi	drodzy,	prośmy	Pana	Jezusa,	byśmy	tak	nie	żyli	Ewan-
gelią	na	niby	–	tylko	naprawdę,	byśmy	się	nawracali.	Zawsze	
jest	z	czego	się	nawrócić,	każdy	człowiek	ma	się	z	czego	na-
wracać,	bo	nawet	gdy	ma	świadomość,	że	jest	jako	tako	dobrze,	
to	przecież	może	być	lepiej	niż	jest.	A	co	tu	dużo	mówić,	ciągle	
odchodzimy	od	 tego	myślenia	 ewangelicznego,	myślimy	po	
ludzku.	Trzeba	wracać	na	to	Boże	myślenie,	na	Boże	ocenia-
nie,	na	Boże	wartościowanie.	Gdy	uczniowie,	powołani	przez	
Jezusa,	usłyszeli	 słowa	„Pójdź	za	Mną”,	 zostawili	wszystko	
natychmiast.	Bądźmy	podobni	do	 tych	pierwszych	uczniów,	
my	 uczniowie	Pana	 Jezusa	XXI	wieku.	 Idźmy	 za	 Jezusem	
i	mówmy,	że	 jest	najważniejszy	–	natychmiast.	Nie	od	 jutra	
się	trzeba	nawracać,	ale	od	dzisiaj,	od	teraz	i	wierzyć	na	nowo	
w	Ewangelię.	Amen.

Święty Tomasz wzorem służby Bogu 
i Kościołowi

Świdnica, 28 stycznia 2015 r.
Msza św. z racji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Święty Tomasz wiernym słuchaczem słowa Bożego

Przypowieść	 dzisiejsza	 o	 siewcy	 jest	 bardzo	 klarowna,	
sam	Pan	Jezus	tę	przypowieść	wyjaśnia.	I	jest	pytanie:	„Jaką	
glebą	jesteśmy	dla	Bożego	słowa?”.	Zanim	na	to	pytanie	so-
bie	odpowiemy	w	sercu	swoim,	to	popatrzmy	jaką	glebą	dla	
Bożego	 słowa	był	Tomasz	 z	Akwinu,	 jeden	 z	 największych	
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myślicieli	Kościoła	powszechnego.	Od	jego	imienia	nazywamy	
tomizmem	–	systemem	filozoficznym,	który	stworzył	–	prąd	
filozoficzno-teologiczny,	wielki	 nurt	myśli	 chrześcijańskiej,	
który	 do	 dzisiaj	 jest	ważny	 i	 który	 przez	 ostatnich	 papieży	
został	 dowartościowany	 i	wskazany	 jako	 kierunek	 godny	
kontynuacji.	Wiemy,	że	oprócz	 tomizmu	mamy	drugi	wielki	
kierunek	w	dziejach	chrześcijaństwa,	to	jest	augustynizm,	który	
się	wiąże	z	największym	myślicielem	czasów	starożytnej	myśli	
chrześcijańskiej	 –	 św.	Augustynem.	Augustynizm	 to	wielki,	
dopełniający	kierunek,	który	do	dzisiaj	jest	obecny	w	chrześci-
jaństwie.	Wiemy,	że	jego	zwolennikiem	jest	papież	Benedykt	
XVI.	Zapytany,	co	by	wziął	na	bezludną	wyspę,	odpowiedział,	
że	dwie	rzeczy	–	Pismo	Święte	i	„Wyznania”	św.	Augustyna.	
Mamy	 augustynizm,	 tomizm	 i	można	właściwie	wszystkie	
prądy,	które	się	pojawiają	złączyć	albo	z	jednym	albo	z	drugim.

Dzisiaj	 się	 pochylamy	nad	 twórcą	 tomizmu,	 nad	 św.	To-
maszem	i	chcemy	powiedzieć,	że	jego	serce,	jego	intelekt,	to	
była	wspaniała	gleba	dla	Bożego	słowa.	Tomasz	był	do	końca	
zasłuchany	w	Boże	słowo.	Dla	niego	Objawienie,	Pismo	Święte	
było	pierwszą	księgą	prawdy	i	poświęcił	wiele,	wiele	czasu,	
by	zgłębiać	Pismo	Święte.	Czynił	to	w	postawie	modlitwy,	na	
adoracjach	podczas	modlitwy	studiował	mądrość	Bożą	zawartą	
w	Piśmie	Świętym.	I	napisał	prawie	do	wszystkich	ksiąg	biblij-
nych	komentarze.	Jeśli	chciał	napisać	jakiś	komentarz,	to	musiał	
ten	tekst	poszczególnych	ksiąg	poznać,	co	więcej	zapoznać	się	
z	komentarzami	tych,	którzy	komentowali	daną	księgę,	żeby	
nie	wyważać	otwartych	drzwi,	żeby	nie	powtarzać	tego,	co	inni	
powiedzieli,	żeby	dać	komentarz	właściwy	do	poszczególnych	
ksiąg.	A	więc	powtórzmy,	wielkie	zasłuchanie	w	Bożego	słowo,	
które	trwało	u	Tomasza	całe	życie.	Tomasz	się	nigdy	nie	czuł	
filozofem.	My	go	dzisiaj	nazywamy	filozofem	natomiast	on,	
zresztą	jak	inni	średniowieczni	myśliciele,	nie	nazywali	siebie	
filozofami	tylko	teologami.	W	średniowieczu	filozofem	był	dla	
wszystkich	Arystoteles	i	Platon	z	tym,	że	wiemy,	że	do	XII	w.	
Arystoteles	był	marginalizowany,	bo	było	łatwiej	pogodzić	myśl	
Platona	z	myślą	chrześcijaństwa.
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Za	sprawą	św.	Tomasza	Arystoteles	otrzymał	dopiero	prawo	
obywatelstwa,	mówiąc	językiem	publicznym,	w	myśli	chrze-
ścijańskiej,	za	to	też	został	później	potępiony.	Przypomnijmy,	
w	roku	1277,	a	więc	trzy	lata	po	śmierci	Tomasza,	biskup	Paryża	
Stefan	Tempier	potępił	kilka	czy	kilkanaście	tez	św.	Tomasza.	
Najbardziej	go	drażniła	teza,	którą	Tomasz	zamieścił	w	swoich	
dziełach,	że	dusza	ludzka	jest	formą	substancjalną	ciała.	To	się	
niektórym	chrześcijanom	nie	mieściło	w	głowie,	żeby	dusza	
łączyła	się	z	materią,	a	Tomasz	to	napisał.	Jak	się	dowiedział	
Albert	–	mistrz	św.	Tomasza,	który	powiedział,	o	nim	jak	był	
jego	studentem,	bo	wiedział,	że	go	koledzy	nazywali	milczą-
cym	wołem,	bo	rzadko	zabierał	głos	–	powiedział,	że	on	kiedyś	
zaryczy,	że	go	usłyszy	cały	świat.	 I	 to	były	prorocze	słowa,	
Tomasz	stał	się	sławny.	Albert	zmarł	w	1280	roku,	więc	przeżył	
Tomasza	o	sześć	lat	i	jak	się	dowiedział,	że	został	jego	uczeń	
potępiony,	którego	bardzo	cenił	to	podobno	chciał	się	udać	do	
Paryża,	 żeby	bronić	 swojego	ucznia,	 ale	 go	 zatrzymano,	 bo	
już	nie	widział	dobrze.	Z	drogi	go	zatrzymano,	bo	chciał	tam	
pójść	i	osobiście	pokazać,	że	Tomasz	ma	rację.	Ale	potem	Duch	
Święty	tak	pokierował,	że	to	potępienie	odwołano	bo	przejrza-
no,	nowe	podejście	się	pojawiło.	Potem	przyszli	dominikanie,	
którzy	kontynuowali	dzieło	swojego	mistrza	Tomasza	i	potem	
przyszła	kanonizacja.	Następnie	Tomasz	urósł	do	rangi	czoło-
wych	myślicieli	chrześcijaństwa	i	papież	Leon	XIII	w	encyklice	
„Aeterni	Patris”	 z	 roku	1879	wskazuje	 na	Tomasza	 jako	na	
mistrza	wśród	myślicieli	filozoficznych	i	zachęca,	żeby	studia	
filozoficzne	odbywać	w	stylu	św.	Tomasza.

2. Tomaszowa metafizyka istnienia

Drodzy,	u	św.	Tomasza	ważne	było	nie	tylko	zasłuchanie	
i	kontemplacja	Bożego	objawienia	–	Pisma	Świętego,	ale	także	
otarcie	na	świat	stworzony,	na	świat	rzeczywistości.	Stąd	też	
św.	Tomasz	jest	kreatorem	doktryny,	którą	nazywamy	metafi-
zyką	istnienia.	Niektórzy	tomiści	twierdzą	że	to	się	dokonało	
pod	wpływem	też	Pisma	Świętego,	tego	objawienia	na	pustyni	
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Mojżeszowi	 i	 oznajmienia	 imienia	 „Jestem,	 który	 Jestem”.	
Może	ten	wpływ	tych	słów	był,	ale	właściwie	to,	co	Tomasz	
wyłożył	potem	na	wzór	Arystotelesa,	to	było	coś	takiego,	co	
do	dzisiaj	jest	powtarzane,	coś	co	nas	fascynuje	–	metafizyka	
istnienia,	obecność.

Często	 powtarzam,	 że	 największym	 darem	 jaki	 komuś	
składamy	jest	nasza	obecność,	tylko	obecność	miłująca,	życz-
liwa,	nie	wroga.	Obecność	życzliwa,	wypełniona	miłością,	jest	
zawsze	pierwszym	i	największym	darem.	Ileż	to	razy	Pan	Bóg	
mówi:	„Jestem	z	tobą,	nie	bój	się	jestem	z	tobą”.	Prorocy	to	
słyszeli	wszyscy	jak	się	bali	iść	z	przesłaniem	Bożym.	Ucznio-
wie	Pana	Jezusa	kilkakrotnie	słyszeli	z	ust	swojego	Mistrza:	
„Nie	bójcie	się	Ja	 jestem”.	To	„jestem”	jest	biblijne,	ale	do-
dajmy	dzisiaj,	że	tym	„jestem”	się	zajął	św.	Tomasz.	Dlatego	
jego	metafizyka,	która	jest	obecna	w	ramach	teologii	–	bo	cała	
filozofia	Tomaszowa	 jest	włożona	w	 ramy	 teologiczne	 –	 to	
„jestem”	biblijne	miało	szczególny	wpływ	na	to	„jestem”,	które	
opracował	św.	Tomasz.

3. Święty Tomasz jak wzór umiłowania modlitwy 
i pokornej służby

W	czym	 jeszcze	może	być	dla	nas	 św.	Tomasz	wzorem?	
–	Wzorem	uprawiania	 teologii	 na	 klęczkach,	 na	modlitwie.	
Tomasz	nigdy	nie	podjął	pisania	bez	adoracji,	pisanie	zawsze	
poprzedzała	adoracja.	I	trzy	miesiące	przed	śmiercią,	w	grudniu	
1273	roku	miał	takie	mistyczne	doświadczenie,	że	Pan	Jezus	
powiedział:	„Dobrze	o	Mnie	napisałeś,	Tomaszu.	O	co	chciałbyś	
Mnie	prosić?”.	Odpowiedź	mogła	być	tylko	jedna:	„O	nic,	prócz	
Ciebie	samego,	Panie”.	Tak	powiedział	św.	Tomasz.	Podobno	to	
jest	epizod	zapisany	w	biografii	tomaszowej,	a	więc	świadczy	
o	tym	rozmodleniu.	A	więc	refleksja	teologiczna	przeplatana	do	
końca	modlitwą.	Teologia	na	klęczkach,	nie	taka	teologia	jaka	
jest	dzisiaj	 i	dodajmy	teologia	pokorna.	Dzisiaj	ktoś	napisze	
jakiś	artykuł	i	uważa	się	za	uczonego,	trzeba	się	kłaniać.	Tomasz	
miał	postawę	wielkiej	pokory.	Znacie	tę	historię,	w	tamtym	roku	
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mówiłem,	jak	to	Tomasz	prowadził	wykłady	i	w	pierwszych	
dniach	 jak	wracał	 z	wykładów,	 jeszcze	braciszek	go	dobrze	
nie	znał,	nawinął	się	braciszkowi,	który	miał	kapusty	zakupić	
na	targu	i	zawołał:	„Chodź,	idziemy	na	zakupy”.	Tomasz	był	
otyły,	nie	mógł	nadążyć,	a	braciszek	wysportowany	poszedł	
do	przodu,	ciągle	się	oglądał	i	Tomasza	strofował.	Tomasz	nic	
nie	powiedział,	jeszcze	tamten	go	obładował	kapustą,	wrócili	
do	klasztoru	i	tamtemu	się	otworzyły	oczy,	że	to	jest	Tomasz,	
który	 teologii	nauczał.	To	 jest	 też	epizodzik,	który	pokazuje	
jaką	wielką	pokorę	miał	Tomasz.

Jesteśmy	w	Tygodniu	Ekumenicznym,	 przypomnieliśmy	
sobie,	że	całe	rozbicie	Kościoła	miało	swoje	źródło	w	pysze	
ludzkiej,	w	 braku	 pokory	 i	 to	wszystkich,	 nawet	 papieży,	
biskupów.	Gdyby	było	więcej	pokory	wobec	prawdy,	wobec	
rzeczywistości	to	by	takiego	rozbicia	nie	było.	A	więc	teologia	
rozmodlona,	teologia	pokorna,	teologia	Boża.

Zakończenie

Niech	to	wystarczy	co	powiedzieliśmy.	Będziemy	się	dzisiaj	
modlić	do	Ducha	Świętego	o	 taką	podobną	postawę	na	całe	
życie.	My	kapłani,	winniśmy	być	 teologami	 całe	 życie,	 nie	
wolno,	żeby	potem	nam	wypadła	książka	z	ręki,	bo	jak	księdzu	
wypada	książka	z	ręki	po	święceniach	to	koniec.	Potem	staje	
się	płytki,	ponownym	analfabetą.	Dlatego	formacja	kapłanów	
jest	bardzo	ważna,	warto	studiować,	prace	pisać.	Nie	kosztem	
duszpasterstwa,	to	się	da	pogodzić.	Dobra	teologia	zawsze	służy	
duszpasterstwu	i	odwrotnie,	dobre	duszpasterstwo	służy	teo-
logii.	Trzeba	o	tym	pamiętać	i	nie	słuchać	tych,	którzy	hamują	
wszystko,	żeby	się	nie	uczyć,	nie	pisać,	nie	jeździć	na	zjazdy,	
trzeba	ich	omijać	i	być	przekonanym,	że	dobra	teologia	zawsze	
służy	duszpasterstwu	i	także	duszpasterzom	służy	teologia.	O	to	
się	módlmy,	byśmy	w	stylu	św.	Tomasza	potrafili	studiować	
teologię	i	potrafili	też	kształtować	przed	Bogiem	nasze	sumie-
nie,	nasze	serca.	Amen.
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Świątynia znakiem obecności Boga
Świdnica, 30 stycznia 2015 r.

Msza św. z racji uroczystość poświęcenia Katedry 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Znaczenie i rola świątyni
W	uroczystość	 poświęcenia	 naszej	 katedry	mamy	okazję	

sobie	przypomnieć	czym	jest	świątynia.	Liturgia	słowa	dzisiej-
szej	uroczystości	mówi	nam	o	świątyni,	o	dwóch	znaczeniach:	
o	świątyni	materialnej	i	także	o	świątyni	żywej.

Świątynia	materialna	 to	 budowla	 z	 kamienia,	 z	 cegły,	
dawniej	z	drewna.	W	I	czytaniu	słyszeliśmy	o	świątyni	jerozo-
limskiej,	którą	wybudował,	z	Bożego	polecenia,	król	Salomon	
w	X	wieku	przed	Chrystusem.	Panował	czterdzieści	lat,	od	roku	
970	do	roku	930	i	będąc	synem	wielkiego	króla	Dawida,	król	
Salomon	kierował	Izraelem	w	czasach	pokoju	i	otrzymał	od	
Boga	zlecenie,	by	wybudować	w	Jeruzalem	świątynię,	w	której	
byłoby	miejsce	dla	Arki	Przymierza,	a	Arka	Przymierza	to	były	
dwie	tablice	Mojżeszowe,	na	których	były	wypisane	przyka-
zania,	które	ongiś	otrzymał	na	Synaju	od	Boga	dla	ludzkości	
–	Mojżesz.

Moi	drodzy,	ta	świątynia	była	uważana	za	jeden	z	siedmiu	
cudów	ówczesnego	świata,	była	kilkukrotnie	zniszczona	i	od-
budowywana.	W	sumie	przetrwała	ponad	tysiąc	lat,	została	de-
finitywnie	zniszczona	w	roku	70	po	Chrystusie,	gdy	Rzymianie	
najechali	na	Palestynę.	Wódz	rzymski	Tytus	zniszczył	miasto,	
w	tym	także	zniszczył	świątynię	jerozolimską.	Po	niej	została	
ściana	zachodnia	nazywana	popularnie	„Murem	płaczu”.	Tam	
do	 dzisiaj	 przychodzą	Żydzi,	wspominają	 swoją	 przeszłość	
świetlaną	i	tam	się	modlą.

Moi	drodzy,	w	miejscu	tej	świątyni	jerozolimskiej	starotesta-
mentalnej	powstały	świątynie	chrześcijańskie,	bo	Chrystus	stał	
się	taką	żywą	świątynią.	Jego	człowieczeństwo	było	znakiem	
obecności	Boga,	można	powiedzieć,	 że	w	 takim	pierwszym	
podstawowym	znaczeniu	Jezus	Chrystus,	nasz	Zbawiciel,	był	
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sam	świątynią	bo	w	człowieczeństwie	swoim	nosił	Boga,	Bóg	
wcielony	obecny	na	ziemi,	ale	chrześcijanie	potrzebowali	miejsc	
do	oddawania	Bogu	chwały,	przede	wszystkim	do	składania	
ofiary	najświętszej	Eucharystii	i	innych	sakramentów.	Dlatego,	
gdy	ustały	prześladowania	po	roku	313,	po	edykcie	mediolań-
skim,	przystąpiono	do	budowy	świątyń.	Jedna	z	najstarszych	
świątyń	chrześcijańskich	znajduje	się	w	Betlejem,	to	jest	ba-
zylika	Bożego	Narodzenia,	która	pamięta	czasy	Konstantyna	
Wielkiego,	a	więc	IV	w.	po	Chrystusie.

2. Dzieje katedry świdnickiej

Moi	drodzy,	 pomijając	 inne	 świątynie,	 zatrzymujemy	 się	
na	moment	przy	naszej	świątyni	katedralnej,	bardzo	pięknej,	
uchodzącej	za	jedną	z	najpiękniejszych	katedr	jakie	znajdują	
się	w	naszej	Ojczyźnie.

Katedra	 świdnicka,	wzniesiona	 pod	 patronatem	 św.	 Sta-
nisława	biskupa	 i	męczennika	oraz	św.	Wacława	królewicza	
męczennika.	Pierwszy	zapisek	o	parafii	w	Świdnicy	pochodzi	
z	roku	1250	i	jest	tam	wymienione	imię	Hermana,	proboszcza	
świdnickiej	parafii.	To	wskazuje,	że	tu	na	tym	miejscu	był	jakiś	
kościół	pierwszy	czy	nawet	jakieś	dwa	kościoły,	jak	historycy	
mówią,	bo	nie	ma	do	 tego	źródeł.	Ta	katedra	 jako	pierwszą	
datę	 sprawdzoną	 i	 pewną	ma	 rok	 1330,	 kiedy	Bolko	 II	 po-
łożył	kamień	węgielny	pod	budowę	tej	świątyni.	Ta	budowa	
trwała	dziesiątki	lat.	W	1488	r.	została	ukończona	budowa	tej	
katedry,	w	której	jesteśmy.	Oczywiście	nie	było	jeszcze	wieży	
katedralnej,	ale	ten	zrąb	świątyni	został	wykończony.	Data	taka	
szczególna	w	dziejach	tej	świątyni	to	jest	rok	1532	–	pożar	ka-
tedry.	Całe	sklepienie	spłonęło,	ołtarze,	które	były	w	wystroju	
gotyckim	 też	 zostały	 zniszczone	przez	pożar.	Sklepienie	 się	
zawaliło	i	potem,	gdy	je	odbudowali,	to	o	pięć	metrów	obniżono,	
zabudowano	okna,	dlatego	nie	mamy	w	nawie	głównej	okien.	
Zostało	tylko	to	okno	wielkie	tam	gdzie	jest	chór,	które	nam	
daje	światło	do	katedry.	Światło	do	katedry	dostaje	się	także	
przez	kaplice	boczne,	przez	nawy	boczne.
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Moi	drodzy,	jakiś	czas	ta	świątynia	była	w	rękach	protestan-
tów,	to	były	lata	tych	wojen	religijnych	w	wieku	XVI,	XVII.	
Ostatecznie,	gdy	przybyli	jezuici	do	Świdnicy	właśnie	oni	tę	
świątynię	odnowili,	nadali	 jej	wystrój	barokowy	 i	on	 się	do	
dzisiaj	zachował.	Wybudowali	wtedy	kolegium	swoje	jezuickie,	
w	którym	dzisiaj	znajduje	się	kuria	biskupia,	wcześniej	była	
plebania katedralna.

3. Odpowiedzialność za materialną świątynię

Moi	 drodzy,	 to	 jest	 nasza	 świątynia,	 czekamy	 na	 dobrą	
monografię	naukową,	bo	jest	tutaj	o	czym	pisać,	są	potrzebne	
badania	naukowe,	żeby	naszą	katedrę	opisać	dokładnie	metodą	
naukową	i	są	tu	potrzebni	historycy	sztuki,	żeby	tego	dokonali.	
Myślę,	 że	 to	 się	kiedyś	 stanie	 i	katedra	nasza	otrzyma	 takie	
dobre,	 naukowe	 opracowanie.	Moi	 drodzy,	 cieszmy	 się,	 że	
jesteśmy	w	katedrze,	że	mamy	taką	piękną	katedrę,	czujmy	się	
odpowiedzialni	za	nią.	W	ostatnim	czasie	wielkie	prace	zostały	
wykonane	przez	ks.	prałata	Bagińskiego.	Mówiąc	to,	mam	na	
myśli	dach,	który	trzeba	było	cały	położyć,	a	teraz	nas	czeka	
odnowa	wnętrza.	Czekamy	na	sponsorów,	potrzeba	pieniędzy,	
bo	to	są	wydatki	bardzo	wysokie.	Zobaczcie,	te	obrazy,	które	
wiszą,	chyba	nie	były	w	ogóle	ruszane	od	momentu	zawieszenia,	
trzeba	będzie	je	zdjąć,	zakonserwować,	trzeba	będzie	freski	od-
nowić,	te	prace	są	przed	nami,	ale	wszystko	jest	dla	ludzi,	myślę,	
że	przy	Bożej	pomocy	kiedyś	też	te	prace	wykonamy.	Mamy	
bardzo	śliczny	ołtarz	główny,	to	jest	też	dzieło	jezuitów,	bardzo	
charakterystyczne	rzeźby.	Znawcy	sztuki,	którzy	tu	przychodzą	
bardzo	się	zachwycają,	a	nawet	ludzie	prości.

4. Świątynia miejscem sprawowania kultu

Moi	drodzy,	 to	 tyle	na	 temat	 świątyni	materialnej,	której	
potrzebujemy	do	naszej	religijności.	Powtórzmy,	że	świątynia	
materialna	jest	znakiem	obecności	Boga.	Tak	jak	Salomon	sta-
wiał	pytanie:	„Panie	Boże	czy	będziesz	obecny	tutaj	w	tej	świą-
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tyni?”.	I	była	prośba:	„Żebyś	patrzył	na	tę	świątynię	w	dzień	
i	w	noc	i	żebyś	wysłuchiwał	próśb,	które	w	tej	świątyni	będą	
zanoszone”.	Dzisiaj	jest	tak	samo,	w	świątyni	jest	Bóg,	w	na-
szej	świątyni,	w	Najświętszym	Sakramencie	i	jest	to	miejsce,	
gdzie	oddajemy	Bogu	chwałę	i	ważne	jest	to,	że	świątynia	jest	
miejscem	składania	ofiary.	Dlatego	wiemy,	że	świątynie	ewan-
gelickie	są	puste,	bo	nie	mają	tabernakulum,	nie	mają	ołtarzy	
do	składania	ofiary,	a	my	mamy,	Eucharystię	celebrujemy.	To	
jest	 pierwsze	miejsce,	 gdzie	 składamy	Najświętszą	Ofiarę.	
Czasem	wyjątkowo,	jak	na	przykład	papież	podróżuje,	to	się	
buduje	 specjalne	ołtarze	 lub	młodzież	oazowa	w	górach	ma	
ołtarze	okazyjne,	ale	ołtarze	te	właściwe	są	w	świątyni,	to	jest	
miejsce	gdzie	się	uobecnia	w	sposób	bezkrwawy	ofiara	zbawcza	
Jezusa	Chrystusa	dokonana	na	krzyżu.	Z	tego	tytułu	świątynia	
jest	najważniejszym	obiektem	budowlanym	w	każdej	wiosce,	
w	której	jest	i	w	miastach,	o	tym	pamiętajmy.

5. Duchowe rozumienie świątyni

Jeszcze	dwa	zdania	o	świątyni,	którą	my	jesteśmy,	o	świątyni	
żywej.	Każdy	z	nas	jest	świątynią	dla	Pana	Boga,	winniśmy	
być	nosicielami	Boga	w	naszych	sercach.	Świątynia	Boża	jest	
święta,	a	wy	nią	jesteście	–	mówi	apostoł	Paweł.	Kto	zniszczy	tę	
świątynię	tego	zniszczy	Bóg.	Taka	jest	bardzo	ostra	zapowiedź.	
Pytanie:	Czy	nasze	świątynie	są	ozdobą,	czy	mamy	świadomość,	
że	winniśmy	zawsze	nosić	Pana	Boga	w	sobie?	–	Jak	wierzymy,	
jak	się	modlimy,	jak	zachowujemy	przykazania	Pana	Boga,	jak	
jest	ta	więź	wewnętrzna	z	Bogiem	–	to	jest	znak,	że	jesteśmy	
taką	dobrą	świątynią	dla	Pana	Boga.	Ale	moi	drodzy,	Kościół	
jako	całość	jest	świątynią	żywą,	jest	budowlą,	jak	to	św.	Paweł	
dzisiaj	przypomniał	–	z	żywych	kamieni	i	duszą	Kościoła	jest	
Duch	Święty.	Wspólnota	ludzi,	która	uwierzyła	w	Chrystusa,	
Zbawiciela	świata	i	która	gromadzi	się	na	słuchaniu	Jego	słowa	
i	na	uczestniczeniu	w	Jego	zbawczej	ofierze,	jesteśmy	wszyscy	
jako	wierzący	świątynią.	I	tę	świątynię	też	się	chce	zniszczyć,	
tę	łódź	Kościoła	chce	się	zatopić.	Tyle	było	prób,	ale	jest	Ktoś	
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kto	powiedział:	„Bramy	piekielne	go	nie	przemogą”.	To	usłyszał	
Piotr	po	wyznaniu	wiary:	„Tyś	jest	Chrystus	Syn	Boga	Żywego.	
Zbuduję	Kościół	na	tej	skale,	na	tobie,	a	bramy	piekielne	go	
nie	przemogą”.

Mamy	zagwarantowaną	trwałość	Kościoła	na	ziemi,	dlatego	
idziemy	z	nadzieją	w	przyszłość	 i	moi	drodzy,	kochajmy	 tę	
świątynię	żywą,	której	na	 imię	Kościół.	Niech	 to	będzie	dla	
nas	takie	wspaniały	dom,	w	którym	nam	zawsze	będzie	dobrze.	
Zanim	przejdziemy	do	świątyni	niebieskiej	to	przez	te	świątynie	
ziemskie,	te	materialne	i	te	żywe,	starajmy	się	przygotować	do	
wejścia	do	niebieskiego	Jeruzalem.	Amen.

Wdzięczność Bogu i ludziom  
za „Nasz Dziennik”  

– w siedemnastą rocznicę powstania
Warszawa, 31 stycznia 2015 r.

Msza św. z okazji XVII-lecia „Naszego Dziennika” 
Kaplica Sióstr Loretanek

A. Słowo przed Mszą św.

Drodzy	bracia	kapłani,	droga	i	szanowna	pani	Ewo,	redaktor	
naczelna	„Naszego	Dziennika”,	szanowni	pracownicy	i	współ-
pracownicy	Redakcji.	Wraz	z	wami	dziękujemy	dziś	Panu	Bogu	
w	tej	Eucharystii	za	dar	Waszego	Pisma	dla	Kościoła	w	Polsce.	
Dziękujemy	Bogu	 i	Wam	za	17	 lat	wiernej	 służby	w	dziele	
ewangelizacji	naszego	Narodu.	Dziękujemy	Bogu	 i	Wam	za	
karmienie	nas	prawdą	 i	dobrem.	Będziemy	się	 także	modlić	
o	Boże	Błogosławieństwo	dla	Was	wszystkich	w	życiu	osobi-
stym,	rodzinnym	i	w	pracy	dziennikarskiej	na	rzecz	promowania	
wartości	katolickich	i	narodowych.	Będziemy	się	modlić	o	du-
chowe	i	materialne	wsparcie	dla	Waszej	dalszej	działalności.
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B. Homilia

1. Płynąca łódź obrazem Kościoła

W	Piśmie	Świętym	znajdujemy	liczne	obrazy	i	figury	ilustru-
jące	prawdę	o	Kościele,	o	jego	tajemnicy.	Podstawowe	ujęcie	
Kościoła,	uwydatnione	przez	Sobór	Watykański	II	w	„Konsty-
tucji	dogmatycznej	o	Kościele”,	sprowadza	się	do	określenia	
„Lud	Boży”.	Kościół	jest	Ludem	Bożym,	którego	„Głową”	jest	
Chrystus,	jest	Mistycznym	Ciałem	Chrystusa	(Lumen	gentium,	
9).	To	podstawowe	ujęcie	Kościoła	jako	Ludu	Bożego	wyrażone	
jest	w	księgach	biblijnych	w	licznych	obrazach	zaczerpniętych	
z	życia	pasterskiego,	z	rolnictwa,	z	budownictwa,	także	z	życia	
rodzinnego	i	zaślubin.	Za	„Katechizmem	Kościoła	Katolickie-
go”	przypomnijmy,	że	Kościół	jest	„owczarnią”,	której	jedyną	
i	 konieczną	 bramą	 jest	Chrystus,	 który	 jako	Dobry	Pasterz	
oddał	swoje	życie	za	owce.	Kościół	jest	„polem	uprawnym”	
lub	 „rolą	Bożą”.	Rola	 ta	 jest	 uprawiana	przez	Niebieskiego	
Rolnika	jako	winnica	wybrana.	Prawdziwym	Krzewem	winnym	
jest	Chrystus,	udzielający	życia	i	wzrostu	latoroślom,	którymi	
my	jesteśmy;	za	pośrednictwem	Kościoła	trwamy	w	Nim,	i	bez	
Niego	nic	nie	możemy	uczynić.	Kościół	nazywany	jest	także	
„Bożą	budowlą”	 (1	Kor	3,	9),	której	kamieniem	węgielnym	
jest	Chrystus.	 Jest	 świątynią	 zbudowaną	 z	 żywych	kamieni.	
„Jest	 świątynią	Ducha	Świętego,	 świątynią	Boga	 żywego”	
(2	Kor	6,16).	 Jest	 „Przybytkiem	Boga	z	 ludźmi”	 (Ap	21,3).	
Wreszcie,	„Kościół	jest	niepokalaną	oblubienicą	niepokalane-
go	Baranka,	którą	Chrystus	umiłował...	i	wydał	za	nią	samego	
siebie,	aby	ją	uświęcić”	(Ef	5,25-26).

Do	tych	biblijnych	obrazów	Kościoła	możemy	dodać	obraz,	
podsunięty	nam	przez	dzisiejsze	opowiadanie	 ewangeliczne	
o	burzy	na	 jeziorze.	To	opowiadanie	daje	nam	podstawę	do	
nazwania	Kościoła	–	płynącą	łodzią	po	oceanie	świata.	Ta	łódź	
Kościoła	 jest	miotana	 falami,	 niekiedy	napotyka	na	wielkie	
burze.	Fale	 przeciwności	 i	 bolesnych	doświadczeń	uderzają	
w	łódź	Kościoła	z	różnych	stron:	od	zewnątrz	i	od	wewnątrz.	
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Niektórzy	 postronni	 obserwatorzy	 zapowiadali	 już	 nie	 raz	
zatonięcie	 tej	 łodzi.	To	proroctwo	o	bliskim	końcu	Kościoła	
było	 i	 jest	 często	 odnawiane	 i	 powtarzane.	Nie	 jest	 naszą	
zasługą,	nie	 jest	zasługą	ludzi	Kościoła,	że	się	ono	nie	speł-
niło	i	nigdy	się	nie	spełni.	To,	że	łódź	Kościoła	ciągle	płynie	
i	wychodzi	zwycięsko	z	każdej	opresji,	to	jest	właśnie	znak,	
że	u	jej	steru	nie	stoi	tylko	człowiek,	ale	Wcielony	Syn	Boży	
Jezus	Chrystus,	który	powiedział,	że	„Bramy	piekielne	go	nie	
przemogą”	(Mt	16,18b).	Upomnienie	Chrystusa:	„Czemu	tak	
bojaźliwi	jesteście?	Jakże	wam	brak	wiary”	(Mk	4,40),	nie	jest	
skierowane	do	ludzi	z	zewnątrz,	ale	raczej	do	tych,	którzy	są	
w	łodzi,	a	więc	do	nas,	do	wierzących,	nie	wyłączając	pasterzy,	
którzy	niekiedy	też	lękają	się	o	przyszłość	Kościoła.	Bywają	
pasażerowie	wierzący,	którzy	zwracają	większą	uwagę	na	fale	
wokół	łodzi	Kościoła	niż	na	samego	Sternika,	który	prowadzi	
łódź	we	właściwym	kierunku	i	nie	pozwoli	jej	nigdy	zatonąć,	
ale	dotrzeć	do	właściwego	portu.

Siłą	spajającą	Kościół	jest	zawsze	wiara,	nadzieja	i	miłość	
jego	członków,	które	są	darem	Ducha	Świętego	i	zarazem	wolną	
odpowiedzią	ludzi	na	to,	co	Bóg	mówi	i	czyni.	W	dzisiejszym	
fragmencie	Listu	do	Hebrajczyków,	a	także	w	Ewangelii,	Bóg	
podkreśla	jak	ważna	i	potrzebna	jest	wiara,	którą	Kościół	winien	
żyć	i	ją	przekazywać.	Utrwalmy	sobie	to,	co	dotyczy	wiary,	a	co	
słyszeliśmy	w	dzisiejszych	czytaniach	mszalnych.

2. Kościół wspólnotą żyjącą wiarą

W	pierwszym	 zdaniu	 dzisiejszego	Pierwszego	Czytania	
mamy	podaną	definicję	wiary:	„Wiara	jest	poręką	tych	dóbr,	
których	się	spodziewamy,	dowodem	tych	rzeczywistości,	któ-
rych	nie	widzimy”	(Hbr	11,1).	Wiarą	przyjmujemy	to,	czego	
nie	widzimy,	 czego	 też	 do	 końca	 nie	 rozumiemy,	 a	 co	 jest	
powiedziane	i	obiecane	przez	Pana	Boga.

Autor	 Listu	 do	Hebrajczyków	 odwołuje	 się	 do	 historii	
Izraela,	Wspomina	wielkich	mężów	wiary,	wśród	których	na	
pierwszym	miejscu	wymienia	Abrahama.	Wiara	u	niego	pole-
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gała	na	posłuszeństwie	Bogu:	„Usłuchał	wezwania	Bożego,	by	
wyruszyć	do	ziemi,	którą	miał	objąć	w	posiadanie.	Wyszedł	nie	
wiedząc	dokąd	idzie”	(Hbr	11,8).	A	potem,	gdy	Bóg	zażądał	
złożenia	w	ofierze	 syna	 Izaaka,	 jakby	 zaprzeczając	 samemu	
sobie,	podważając	złożoną	wcześniej	obietnicę,	Abraham	nie	
zawahał	się	wykonać	Boże	polecenie,	uważając,	że	„Bóg	mo-
cen	jest	wskrzesić	także	umarłych,	i	dlatego	odzyskał	go	jako	
podobieństwo	śmierci	i	zmartwychwstania	Chrystusa”	(Hbr	11,	
19).	W	wierze	Abrahama	nie	było	lęku,	było	pełne	zaufanie	do	
Boga.	W	wierze	uczniów,	z	którymi	Chrystus	płynął	w	łodzi,	
był	lęk,	dlatego	Jezus	zapytał:	„Czemu	tak	bojaźliwi	jesteście?	
Jakże	wam	brak	wiary?	(Mk	4,	40).

W	dzisiejszej	łodzi	Kościoła	widzimy	ludzi,	uważających	się	
i	deklarujących	się	jako	wierzący,	którzy	jednak	wypełnieni	są	
lękiem	i	przede	wszystkim	nie	słuchają	Pana	Boga,	albo	przy-
najmniej	traktują	nakazy	i	zakazy	Boże	wybiórczo.	Bardzo	nas	
boli	to,	gdy	słyszymy	z	ust	niektórych	polityków,	dziennikarzy	
czy	innych	osób	życia	publicznego,	że	są	praktykującymi	ka-
tolikami,	a	wypowiadają	się	przeciw	nauce	Kościoła,	atakują	
biskupów,	księży	i	niejednokrotnie	działają	przeciw	wspólnocie	
Kościoła.	Widać	to	także	w	niektórych	głosowaniach	sejmo-
wych,	zwłaszcza	w	sprawach	światopoglądowych,	religijnych	
i	moralnych,	gdzie	obowiązuje	„poprawność	polityczna”	a	nie	
głos	sumienia	i	znane	stanowisko	Kościoła.	Niekiedy	dochodzi	
tu	do	gwałcenia	sumień,	ubliżania	godności	człowieka	i	łamania	
zasad	prawdziwej	demokracji.

Na	tle	tych	stwierdzeń,	popatrzmy	na	katolickie	medium,	
które	ma	na	 imię	 „Nasz	Dziennik”,	 a	 który	obchodzi	 swoje	
siedemnaste	urodziny.

3. „Nasz Dziennik” na scenie polskich mediów

Najpierw	przywołam	 słowa,	 które	wypowiedziałem	 tutaj	
w	Warszawie,	7	lat	temu,	2	lutego	2008	roku,	podczas	świę-
towania	dziesiątej	rocznicy	powstania	„Naszego	Dziennika”.	
Powiedziałem	wówczas:	„Patrząc	na	to	dzieło	z	perspektywy	
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dziesięciu	lat,	w	kontekście	wydarzeń	polityczno-społecznych	
i	religijnych	w	naszym	kraju,	w	Europie	i	świecie,	trzeba	uznać,	
że	jest	to	dla	nas	wielki	dar	Bożej	Opatrzności,	dar	na	miarę	po-
trzeb	obecnego	czasu	w	naszej	Ojczyźnie”.	Dziś,	w	siedemnastą	
rocznicę	narodzin	tego	„Dziennika”,	trzeba	te	słowa	na	nowo	
głośno	powiedzieć.	„Nasz	Dziennik”	wraz	z	Radiem	Maryja,	
Telewizją	„Trwam”,	Wyższą	Szkołą	Kultury	Społecznej	i	Me-
dialnej,	jest	darem	Pana	Boga	dla	Kościoła	i	dla	Ojczyzny	na	
trudny	czas	zakłamywania	rzeczywistości,	zakrywania	prawdy	
i	manipulowania	 ludzkim	 słowem.	Panuje	 dziś	 istna	walka	
o	wpływ	na	media.	Weszły	w	grę	wielkie	 pieniądze,	 często	
zagraniczne.	Uważni	i	krytyczni	obserwatorzy	życia	publiczne-
go	szybko	zauważyli,	że	w	niektórych	mediach	nie	chodzi	już	
o	prawdę,	ale	o	to,	by	„dołożyć”	ideowym	przeciwnikom,	by	
utrzymać	się	przy	władzy,	by	także	–	niestety	–	prowadzić	bata-
lię	z	wartościami	chrześcijańskimi	i	w	ten	sposób	kontynuować	
walkę	z	Kościołem.	Obniżył	się	znacznie	etos	dziennikarzy,	któ-
rzy	zaczęli	wyprzedzać	się	w	zabiegach	zasłaniania,	ukrywania,	
a	nie	odkrywania	prawdy.	W	takiej	sytuacji	opatrzność	Boża	
postawiła	wśród	nas	Ojca	Tadeusza	Rydzyka,	 który	doszedł	
do	przeświadczenia,	 że	 nauczający	Kościół	w	Polsce	 trzeba	
wzmocnić	nowymi	narzędziami	ewangelizacji.	Sama	bowiem	
ambona	dla	biskupów	i	kapłanów	a	także	szkolna	sala	lekcji	
religii,	katechezy,	nie	wystarczą	w	zasiewie	prawdy	na	roli,	na	
której	jest	tyluż	siewców	kąkolu.

„Nasz	Dziennik”	jest	dziś	jedynym	dziennikiem	w	naszym	
kraju,	który	nie	funkcjonuje	na	mocy	obcego	kapitału	i	dzięki	
temu	zachowuje	niezależność	ideową.	Stara	się	być	na	służbie	
prawdzie,	wartościom	katolickim	i	narodowym.	Za	szczególne	
zasługi	 „Naszego	Dziennika”	 na	 polu	 dzisiejszych	polskich	
mediów	należy	uznać:

–	 podawanie	 bieżących	 informacji	 z	 życia	Kościoła	 po-
wszechnego	i	Kościoła	w	naszej	Ojczyźnie.	Niemal	w	każdym	
numerze	„Naszego	Dziennika”	znajdujemy	relacje	z	działal-
ności	Ojca	św.	Dawniej	byliśmy	informowani	o	działalności	
naszego	Papieża,	św.	Jana	Pawła	II,	potem	papieża	Benedykta	
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XVI	a	obecnie	Ojca	św.	Franciszka.	Mamy	streszczenia	poran-
nych	homilii	Ojca	św.,	omówienia	środowych	katechez	czy	nie-
dzielnych	rozważań	podczas	modlitwy	„Anioł	Pański”.	Mamy	
także	relacje	z	pielgrzymek	apostolskich	włącznie	z	tekstami	
papieskich	homilii.	Są	także	relacje	z	ważniejszych	wydarzeń	
religijnych	w	różnych	krajach	świata	a	także	z	życia	Kościoła	
w	naszej	Ojczyźnie.

–	na	łamach	„Naszego	Dziennika”	znajdujemy	rozważania	
ascetyczne	związane	z	kultem	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,	
kultem	Eucharystii,	Matki	Najświętszej	i	świętych	Pańskich.	Są	
także	komentarze	do	niedzielnych	czytań	mszalnych.

–	„Nasz	Dziennik”	staje	nieustannie	w	obronie	Kościoła,	
Narodu	i	rodziny.	Trwa	w	Polsce	i	w	świecie	medialny	atak	na	
Kościół.	Profanuje	się	bezkarnie	symbole	religijne.	Atakowani	
są	biskupi	księża,	świeccy	działacze	katoliccy.	Nierzadko	są	to	
fałszywe	oskarżenia,	podejrzenia,	ośmieszania,	drwiny	i	kpiny.	
Tak	mało	pisze	się	i	mówi	o	dobru,	które	czynią	ludzie	Kościoła.	
Pamiętamy,	ze	najwięcej	tekstów	w	obronie	linczowanego	ks.	
arcybiskupa	Stanisława	Wielgusa,	znajdowaliśmy	na	 łamach	
„Naszego	Dziennika”.	W	prasie	laickiej,	zwłaszcza	liberalnej,	
są	ośmieszane	wartości	narodowe,	patriotyczne	w	imię	hasła:	
„Polskość	to	nienormalność”.	W	obronie	i	promowanie	wartości	
narodowych	 i	 patriotycznych	 jest	 tak	 bardzo	 zaangażowany	
„Nasz	Dziennik”.	Od	 samego	 początku	 swej	 działalności	
ukazuje	 czytelnikom	naszych	narodowych	bohaterów:	 ludzi	
świętych,	ludzi	kultury,	nauki	i	sztuki.	Przez	wiele	ostatnich	lat	
domaga	się	wyjaśnienia	katastrofy	smoleńskiej.	Idąc	za	głosem	
ostatnich	wielkich	papieży	i	naszych	pasterzy	włącza	się	„Nasz	
Dziennik”	tak	bardzo	wydatnie	w	obronę	rodziny,	zwłaszcza	
w	obronę	życia	ludzkiego	od	poczęcia	aż	do	naturalnej	śmierci.	
Przestrzega	przed	promowanymi	dzisiaj	patologiami	i	dewia-
cjami	życia	małżeńskiego	i	rodzinnego.	Ostatnio	jesteśmy	tak	
często	informowani	i	przestrzegani	przed	konsekwencjami	pod-
stępnego	wprowadzania	w	system	edukacji	młodego	pokolenia	
ideologii	gender.	Publicyści	„Naszego	Dziennika”	demaskują	
mity	 promowane	w	mediach	 antyreligijnych	 i	 antypolskich.	
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Uświadamiają	nam,	że	sponsorowane	obłędne	ideologie,	mają	
na	 celu	 deprawację	 dzieci	 i	młodzieży	 a	w	konsekwencji	 –	
niszczenie	rodziny.

–	na	łamach	„Naszego	Dziennika”	poruszane	są	systema-
tycznie	sprawy	społeczne	z	zakresu	kultury,	polityki	i	gospodar-
ki.	Gazeta	przypomina	o	zasadach,	które	winny	kształtować	te	
sektory	życia	publicznego	w	naszym	kraju	i	w	świecie.	Przypo-
mina,	że	rozwiązanie	problemów	gospodarczych	i	politycznych	
możliwe	jest	jedynie	przez	odnowę	moralną	człowieka,	rodziny	
i	społeczeństwa.	Przestrzega	przed	lansowanymi	dzisiaj	nowymi	
utopiami,	których	weryfikacja	na	dalszą	metę	może	kosztować	
wiele	cierpień	i	nieszczęść.

Cieszymy	się,	że	ten	wkład	„Naszego	Dziennika”	w	życie	
Kościoła	i	Narodu	widzi	i	docenia	w	Polsce	tak	wiele	ludzi.	
Świadczą	o	tym	ich	wypowiedzi	na	falach	Radia	Maryja	a	tak-
że	ich	teksty	zamieszczane	w	„Naszym	Dzienniku”.	Niech	te	
piękne,	często	bardzo	sympatyczne,	a	niekiedy	i	wzruszające	
wyznania,	 będą	 nagrodą	 dla	 Pani	Naczelnej	Redaktor,	 dla	
wszystkich	 pracowników,	współpracowników	 i	 sponsorów	
tego	Pisma.

Jakże	 trzeba	 dziękować	Panu	Bogu,	 że	 dał	 nam	 taki	 dar	
na	 trudny	 czas	 zagospodarowywania	 odzyskanej	wolności,	
na	czas	budowania	cywilizacji	prawdy	i	miłości,	cywilizacji	
życia	i	ewangelicznego	braterstwa.	Tym	darem	są:	Radio	Ma-
ryja,	Telewizja	 „Trwam”,	 „Nasz	Dziennik”,	Wyższa	Szkoła	
Kultury	 Społecznej	 i	Medialnej	w	Toruniu.	Tym	darem	 są	
także	pozostałe,	inne	media	katolickie,	głównie	ogólnopolskie	
tygodniki	i	miesięczniki	czy	regionalne	katolickie	rozgłośnie	ra-
diowe.	Dziś,	w	siedemnastą	rocznicę	ukazywania	się	„Naszego	
Dziennika”,	modlimy	się	za	Zespół	Redakcyjny,	za	wszystkich	
współpracowników	i	sympatyków,	duchowych	i	materialnych	
sponsorów.	Modlimy	 się,	 aby	 Jezus	 obecny	 z	 nami	w	 łodzi	
Kościoła,	uciszał	wszelkie	burze	i	ataki,	i	aby	pomnażał	naszą	
wiarę,	nadzieję	i	miłość.	Amen
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C. Słowo przed końcowym błogosławieństwem

Droga	i	szanowna	pani	Ewo,	redaktor	naczelna	„Naszego	
Dziennika”,	szanowni	pracownicy	i	współpracownicy	Redak-
cji.	 Pragnę	 serdecznie	 podziękować	 za	 zaproszenie	mnie	na	
dzisiejszą	uroczystość	rocznicową	Waszego	i	naszego	Pisma.	
Tym	zaproszeniem	czuję	się	wyróżniony.	Wraz	z	wieloma	czy-
telnikami	„Naszego	Dziennika”	dziękuję	za	służbę	prawdzie,	
za	odwagę.	Dziękujemy	za	składanie	odważnego	świadectwa	
przed	Bogiem,	przed	Kościołem	i	przed	Narodem.	Dziękujemy	
za	ukazywanie	Chrystusa,	światłości	dla	świata.	Dziękujemy	za	
ukazywanie	działalności	Ojca	Świętego,	za	regularne	zamiesz-
czanie	tekstów	jego	homilii	i	katechez	środowych.	Dziękuje-
my	za	komentarze	do	bieżących	wydarzeń	z	życia	Kościoła.	
Dziękujemy	za	drukowanie	tekstów	naszych	pasterzy,	homilii	
biskupów	 i	 kapłanów.	Dziękujemy	za	 relacje	 z	 uroczystości	
religijnych	i	sympozjów	teologicznych.	Dziękujemy	za	teksty	
patriotyczne,	 ukazywanie	 naszych	 narodowych	 bohaterów,	
niezłomnych	sylwetek	kapłanów	i	wiernych	świeckich.	Dzięku-
jemy	za	obronę	wartości	religijnych	i	narodowych.	Dziękujemy	
za	demaskowanie	mitów,	za	celne	komentarze	do	aktualnych	
wydarzeń	 z	 życia	 społeczno-politycznego.	Dziękujemy	 za	
wszystko.	Do	naszej	wdzięczności	dołączamy	życzenia	obfitości	
Bożych	Łask.	Niech	Sternik	Niebieski	kieruje	w	dobrą	stronę	
to	dzieło,	niech	chroni	przed	zagrożeniami	i	niech	wspomaga	
światłem	i	mocą	Ducha	Świętego.





Homilie lutowe
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Stać przy Chrystusie, by zwyciężać zło
Świdnica, 1 lutego 2015 r.

Msza św. niedzielna 
Kaplica w rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Chrystus głosi Królestwo Boże

W	dzisiejszym	 fragmencie	 ewangelicznym	 słyszymy	
o	pierwszym	cudzie	Pana	Jezusa.	Przed	tygodniem	słyszeliśmy	
pierwsze	wystąpienie	Pana	Jezusa,	które	się	sprowadzało	do	
wezwania:	„Nawracajcie	się	 i	wierzcie	w	Ewangelię,	bliskie	
jest	 królestwo	Boże”.	A	dzisiaj	Pan	 Jezus	 czyni	 cud,	 jest	 to	
wypędzenie	 ducha	 złego,	wypędzenie	 szatana	 z	 człowieka	
opętanego.	Zauważmy,	że	św.	Jan	Ewangelista	nam	wymienia	
pierwszy	 cud	Pana	 Jezusa	 na	weselu	w	Kanie	Galilejskiej,	
natomiast	św.	Marek	mówi,	że	Jezus	ten	pierwszy	cud	uczynił	
wobec	człowieka,	który	był	opętany.	Było	 to	w	Kafarnaum,	
w	synagodze,	tam	gdzie	Jezus	nauczał.	Ludzie	się	zdumiewali	
najpierw	nad	nauką	Pana	 Jezusa	bo	była	 nowa,	 szczególna,	
dlatego	Ewangelista	powiada:	„Zdumiewali	się	Jego	nauką”.	
A	potem	także	to	zdumienie	się	powtórzyło,	jak	zobaczyli	jak	
duch	zły,	na	rozkaz	Pana	Jezusa,	opuścił	człowieka	i	uwolnił	go	
od	tego	skrępowania.	Było	zdumienie,	ale	Jezusowi	chodziło	
o	coś	więcej,	chodziło	o	to,	żeby	uczniowie	zobaczyli,	że	rze-
czywiście	przybliżyło	się	na	ziemi	Królestwo	Boże	za	sprawą	
słów	i	czynów	Pana	Jezusa.

2. Chrystus zwycięża moc zła i grzechu

Moi	drodzy,	 zauważamy,	 że	 Jezus	 przyszedł	 świat,	 żeby	
podjąć	walkę	z	szatanem.	Przypomnijmy	sobie,	że	szatan	 to	
jest	 anioł,	 który	 się	Bogu	 sprzeciwił,	 który	 odmówił	 służby	
Panu	Bogu:	„Non	serviam”	–	nie	będę	Ci	służył.	I	ci	aniołowie	
zbuntowani	zostali	wypędzeni	z	nieba,	tam	nie	było	dla	nich	
miejsca,	ponieważ	się	od	Boga	odłączyli.	Niebo	jest	miejscem	
tylko	dla	przyjaciół	Pana	Boga.	W	Apokalipsie	czytamy,	że	to	
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św.	Michał	Archanioł,	jako	wódz	wojska	niebieskiego,	przy-
wódca	aniołów,	wypędził	szatanów,	złych	duchów	tu	na	ziemię	
i	 tu	na	ziemi,	gdy	przybyli	ci	 szatani,	 to	przystąpili	od	 razu	
do	walki	z	człowiekiem,	ponieważ	w	człowieku	ujrzeli	obraz	
i	 podobieństwo	Boże.	 I	wiemy,	 że	pierwsza	 runda	 tej	walki	
z	człowiekiem	się	rozegrała	w	raju.	Człowiek	uległ	pokusie,	
dał	się	pokonać	złemu	duchowi.	I	potem	wielokrotnie	szatan	
zwyciężał,	człowieka	kusił,	dlatego	ci,	którzy	mu	ulegli	zaczęli	
kłamać,	zabijać,	podjęli	czyny,	które	były	przeciwne	Bożym	
przykazaniom.

Syn	Boży,	Jezus	Chrystus	przyszedł	do	nas,	żeby	między	
innymi	stoczyć	walkę	z	szatanem	i	tak	jak	na	drzewie	rajskim	
szatan	 zwyciężył,	 tak	 na	 drzewie	 krzyża	 został	 pokonany.	
W	prefacji	o	krzyżu	świętym	mamy	takie	słowa:	„Na	drzewie	
rajskim	śmierć	wzięła	początek,	na	drzewie	krzyża	powstało	
nowe	życie,	a	szatan,	który	na	drzewie	zwyciężył,	na	drzewie	
również	został	pokonany	przez	Chrystusa	naszego	Pana”.	Poko-
nanie	szatana	przez	Chrystusa	na	krzyżu	i	potem	w	dzień	zmar-
twychwstania	nie	oznaczało	wypędzenie	ducha	złego	z	ziemi.	
Diabeł	pokonany	przez	Chrystusa,	pozostał	nadal	na	ziemi	i	jest	
w	historii	narodów,	jest	obecny	w	życiu	każdego	człowieka,	ma	
dostęp	do	każdego	z	nas,	właśnie	duch	zły.	I	dzisiaj	trzeba	być	
ślepcem,	żeby	nie	zauważyć	ducha	złego,	który	działa	w	dzi-
siejszym	świecie.	Tam	gdzie	ludzie	kłamią,	gdzie	kradną,	gdzie	
mówią	fałszywie	na	drugich,	a	szczególnie	tam	gdzie	zabijają	
drugich	–	tam	jest	diabeł.	Gdy	dzieci	giną	niewinne	przed	na-
rodzeniem,	gdy	się	chce	zmienić	definicję	małżeństwa	i	uznać	
związki	partnerskie	za	małżeńskie	–	to	widać	w	tym	działanie	
diabła.	Codzienne	serwisy	telewizyjne,	prasowe,	radiowe	nam	
niemal	na	samym	początku	przynoszą	informacje	o	różnych	za-
bójstwach,	o	kradzieżach,	o	napadach.	To	jest	właśnie	działanie	
ducha	złego.	Co	mamy	czynić?	–	Mamy	stać	przy	Chrystusie.	
Pokonanie	diabła	jest	możliwe,	ale	tylko	wtedy,	gdy	czerpiemy	
moc	od	Chrystusa,	sami	nie	zdołamy	diabła	pokonać,	dlatego	
jest	nam	potrzebne	otwarcie	na	Ducha	Świętego,	na	Jego	moc	
i	światło	byśmy	szatana	zwyciężali
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Zakończenie

Dlatego	w	dzisiejszą	niedzielę	módlmy	się	o	to,	żeby	Ko-
ściół	był	otwarty	na	działanie	Ducha	Świętego.	Nasi	katolicy,	
którzy	są	w	świecie,	żeby	nie	ulegali	duchowi	złemu,	ale	żeby	
byli	otwarci	na	głos	Boży,	żeby	nie	zatwardzali	serc	swoich	
jak	Bóg	mówi,	jak	śpiewaliśmy:	„Słysząc	głos	Pana	serc	nie	
zatwardzajcie”.	 Jest	 potrzebna	modlitwa,	 żeby	 chrześcijanie	
czuli	się	naprawdę	chrześcijanami	i	bronili	nauki	Jezusa	i	we-
dług	tej	nauki	żyli.	Jest	to	wieka	potrzeba.	Ale	cieszymy	się,	że	
mamy	takich	świadków	odważnych,	którzy	stoją	przy	Jezusie.

W	ostatnim	czasie	słyszymy	o	Mary	Wagner,	tej	Kanadyjce,	
która	siedzi	w	więzieniu	za	to,	że	stała	przed	kliniką	aborcyjną	
i	domagała	się,	żeby	kobieta	nie	zabiła	dziecka,	żeby	je	urodziła.	
Bohaterka	wiary.	Mamy	wielu	kapłanów,	wiele	sióstr	zakon-
nych,	wielu	chrześcijan	świeckich,	którzy	stoją	przy	Jezusie	
i	walczą	zwycięsko	z	szatanem.

Módlmy	 się,	 żeby	 dzisiejsi	 chrześcijanie,	mocą	Ducha	
Świętego,	szatana	zwyciężali	i	w	ten	sposób,	żeby	mieli	udział	
w	budowaniu	królestwa	Bożego	na	ziemi.	Amen.

Radość, czuwanie i wspólnota 
w życiu konsekrowanym

Bardo, 1 lutego 2015 r.
Nieszpory niedzielne 

Kaplica Domu Zakonnego Sióstr Urszulanek

1. Życie zakonne darem dla Kościoła

Jesteśmy	w	przededniu	światowego	Dnia	Osób	Konsekro-
wanych	i	to	dnia,	który	przeżywamy	w	Roku	Życia	Konsekro-
wanego,	w	roku,	który	trwa	od	I	niedzieli	adwentu	ubiegłego	
roku	do	2	lutego	roku	przyszłego.	Kościół	chce	zwrócić	uwagę	
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na	Was,	którzy	przyjmujecie	konsekrację	zakonną	i	którzy	sta-
nowicie	szczególną	cząstkę	Kościoła,	Ludu	Bożego.	Wprawdzie	
nie	należycie	do	hierarchii,	ale	jesteście	cząstką	bardzo	ważną,	
bez	Was	Kościół	byłby	o	wiele	uboższy	i	dlatego	Kościół	tak	
bardzo	pragnie	aby	 ta	Wasza	cząstka,	którą	stanowicie,	była	
widoczna,	była	życiodajna,	była	 rzeczywiście	 taką	dźwignią	
całego	Kościoła.

Hasło	 jutrzejszego	Dnia	Osób	Życia	Konsekrowanego	
brzmi:	„Jesteście	z	Kościoła	i	dla	Kościoła”.	Wasze	powoła-
nie	się	narodziło	w	Kościele.	Wprawdzie	wszyscy	wyszliśmy	
z	gniazd	 rodzinnych,	mamy	swoich	 rodziców,	w	większości	
z	nas	już	na	drugim	świecie,	ale	powołanie,	to	które	otrzyma-
liśmy,	 trzeba	było	poddać	ocenie	Kościoła.	Kościół	bowiem	
rozpoznaje	 autentyczność	 powołań,	 daje	 jakby	pieczątkę	 na	
tym	powołaniu	zakonnym	czy	kapłańskim	i	udziela	konsekracji,	
udziela	święceń	nie	dla	celów	osobistych	kandydata	ale	przezna-
cza	na	służbę	dla	Kościoła.	Jesteście	z	Kościoła	i	dla	Kościoła.

Moi	drodzy,	bardzo	się	chlubimy	osobami	życia	konsekro-
wanego	i	tak	bardzo	wiele	im	zawdzięczamy,	ponieważ	jest	to	
cząstka	Kościoła,	która	podejmuje	radykalizm	ewangeliczny.	
Wprawdzie	 rady	 ewangeliczne	 są	 dla	wszystkich	 uczniów	
Pańskich,	ale	w	szczególny	sposób	wy	podejmujecie	tę	drogę	
życia	w	ubóstwie	ewangelicznym,	w	czystości	ewangelicznej	
i	w	posłuszeństwie	ewangelicznym.	Przez	to	jesteście	szcze-
gólnymi	świadkami	Ewangelii	i	także	się	przez	to	się	bardzo	
upodabniacie	do	Jezusa,	który	jest	waszym	Oblubieńcem,	wy-
branym	przez	was,	Oblubieńcem,	który	Was	pierwszy	umiłował	
i	który	was	miłuje	i	jest	wam	wdzięczny	jeżeli	wy	też	na	Jego	
miłość	odpowiadacie	Waszą	miłością.

2. Nauczanie papieża Franciszka

Drodzy	bracia	i	siostry,	obecny	papież	Franciszek	jest	za-
konnikiem	jezuitą.	Dawno	już	nie	było	na	 tronie	piotrowym	
osoby	zakonnej.	Duch	Święty	sprawił,	że	teraz	jest.	Gdy	był	
nasz	 Papież,	 to	wnikaliśmy	w	 nauczanie	 naszego	Papieża,	
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bardzo	nam	się	podobało	i	podoba,	było	tematycznie	rozległe.	
Pamiętamy	 jego	słowa,	 teksty,	które	wygłosił	do	osób	życia	
konsekrowanego,	wiemy,	 że	 jest	 specjalna	 adhortacja	 „Vita	
Consecrata”	wydana	w	1996	roku.	I	tyle	słów	było	powiedzia-
nych	w	czasie	pielgrzymek	apostolskich	na	różne	kontynenty	
świata,	w	tym	do	Polski,	a	także	wypowiedzi	do	grup,	do	osób	
życia	 konsekrowanego,	 które	 przybywały	 do	Rzymu.	Teraz	
kochamy	Ojca	Świętego	Franciszka	 i	 chciałbym	 takie	 trzy	
słowa	przywołać.	Papież	lubi	takie	słowa	kluczowe	rzucać	i	je	
komentować.	Wybierzmy	trzy,	rozważmy	tryptyk	słów,	które	
pochodzą	z	ust	papieża	Franciszka.

a) Radość

Pierwsze	 słowo	 to	 „radość”.	Ojciec	 święty	wszystkich	
wzywa	do	radości,	a	szczególnie	osoby	życia	konsekrowane-
go.	Radość	 jest	 ozdobą	 szczególną	 człowieka	 zakochanego	
w	Bogu.	 Jeśli	 siostra	 zakonna	 jest	 zakochana	w	Bogu,	 jeśli	
Jezus	Chrystus	jest	dla	niej	 jedynym,	najważniejszym	Oblu-
bieńcem,	to	jest	zawsze	radosna.	Tak	samo	kapłan	diecezjalny	
czy	brat	zakonny,	gdy	jest	przy	Chrystusie	obecny,	złączony	
w	wewnętrznej	przyjaźni,	to	zawsze	jest	pogodny,	zawsze	się	
cieszy.	Na	tę	postawę	radości	papież	bardzo	zwraca	uwagę	przy	
każdej	 okazji,	 bo	 to	 jest	 taki	 papier	 lakmusowy	 świadczący	
o	głębi	naszego	duchowego	życia	–	radość.	Jak	czytamy	teksty	
biblijne	to	sobie	uświadamiamy,	że	radość	się	tam	rodzi,	gdzie	
jest	Bóg.	„Ciesz	się	i	raduj	Córo	Syjońska,	bo	Bóg	jest	pośród	
ciebie”.	Radość	z	obecności	Pana	Boga,	radość	z	bycia	przed	
Bogiem,	to	jest	nasza	modlitwa,	nasza	więź	z	Bogiem,	jak	jest	
autentyczna,	poprawna,	to	nam	owocuje	w	postawie	radości.	
Radość	z	doświadczenia	Boga.	Dobrze	jest	jak	potrafimy	się	
tym	doświadczeniem	dzielić	i	jak	potrafimy	tym	doświadcze-
niem	promieniować	 na	 otoczenie,	 bo	 to	 się	 innym	udziela.	
Znamy	zakonne	siostry,	które	promienieją	taką	radością	i	przez	
to	zyskują	sobie	wiele	sympatii	u	ludzi,	którzy	są	zagubieni,	
poranieni,	ale	jak	spotkają	takiego	człowieka	o	ewangelicznej	
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radości,	to	się	mobilizują	i	niekiedy	wychodzą	na	prostą	drogę.	
Radość	ewangeliczna.

b) Czuwanie

Drugie	słowo	to	„czuwanie”.	Ojciec	święty	Franciszek	wie-
lokrotnie	to	słowo	przywoływał,	gdy	mu	wypadało	mówić	do	
osób	życia	konsekrowanego.	Czuwanie	–	zaglądanie	w	serce.	
Czy	rzeczywiście	Bóg	jest	dla	mnie	najważniejszy	i	czy	w	moim	
życiu	nie	zabiegam	o	swoją	chwałę,	budowanie	sobie	własnego	
przybytku	–	żeby	być	dostrzeżoną	a	więc	chwaloną,	mieć	uzna-
nie,	żeby	się	mną	ludzie	zachwycali?	–	Czasem	jest	za	wiele	
tego	„ja”,	a	to	„ja”	trzeba	zmniejszać,	chodzi	o	to,	żeby	w	nas	
było	więcej	Chrystusa,	a	mniej	nas	–	to	co	mówi	św.	Paweł:	
„Żyję	 już	nie	 ja,	ale	żyje	we	mnie	Chrystus”.	Jak	czuwamy,	
jak	 robimy	 taki	 dobry	 rachunek	 sumienia,	 jak	 odprawiamy	
medytację,	to	nam	się	udaje	pomniejszać	siebie,	a	dbać	więcej	
o	chwałę	naszego	Oblubieńca.	To	co	Jan	Chrzciciel	powiedział:	
„On	ma	wzrastać	a	ja	mam	się	umniejszać”.	Wszystkim	nam	
to	grozi,	myślę,	że	także	osobom	życia	konsekrowanego	–	to	
przesadne	dbanie	o	siebie,	o	to	moje	„ja”,	a	powinno	być	dbanie	
o	Chrystusa.	Powtórzmy,	im	mniej	we	mnie	„ja”	tym	więcej	
Chrystusa	we	mnie.	Czuwajmy	nad	tym,	żeby	tak	było.

c) Wspólnota

I	słowo	trzecie	to	słowo	„wspólnota”.	Każda	siostra	żyje	we	
wspólnocie,	każdy	zakonnik	żyje	we	wspólnocie.	Kapłani	die-
cezjalni	czasem	tej	wspólnoty	nie	mają,	bo	jak	są	w	pojedynkę	
proboszczami,	to	nie	ma	tej	wspólnoty	na	co	dzień	z	kapłanami.	
Owszem,	 są	 konferencje,	 dni	 skupienia,	 koncelebry	 kapłań-
skie,	ale	na	co	dzień	tej	wspólnoty	nie	ma,	chyba,	że	są	parafie	
gdzie	są	wikariusze,	jest	proboszcz,	to	tam	można	powiedzieć	
o	wspólnocie,	o	budowaniu	wspólnoty.	Natomiast	w	klasztorach	
zawsze	jest	tak,	że	nie	żyjemy	w	pojedynkę,	ale	z	drugimi	i	też	
wiemy	jak	czasem	to	życie	zakonne,	wspólnotowe	szwankuje,	
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bo	są	różne	charaktery,	są	różne	widzenia.	Czasem	nam	bliźni	
przeszkadzają	–	czy	to	brat	czy	to	siostra	i	czasem	trudno	się	
przełamać,	żeby	być	razem,	żeby	być	jedno.	Papież	Franciszek	
właśnie	 tak	 bardzo	 zachęca	 i	wzywa	 osoby	 zakonne,	 żeby	
wszystkie	miały	 udział	w	budowaniu	wspólnoty,	wspólnoty	
osób	życia	konsekrowanego	–	 tam,	gdzie	Bóg	was	postawił	
w	konkretnym	klasztorze.	A	jak	to	jest	faktycznie,	to	wszyscy	
wiemy.	Wszyscy	wiemy,	że	czasem	niedomagamy.

Zakończenie

Może	niech	te	 trzy	słowa	kluczowe	wystarczą	na	dzisiaj,	
jutro	będzie	dodatek	jeszcze	do	tego,	gdy	się	spotkamy	z	niektó-
rymi	w	katedrze.	Razem	się	będziemy	modlić,	a	ci,	którzy	nie	
będą	mogli	przybyć,	będą	się	mogli	duchowo	łączyć,	ale	zawsze	
warto	przyjeżdżać.	Nasza	obecność	jest	pierwszym	darem	jaki	
możemy	komukolwiek	składać.	Tak	jak	obecność	Pana	Boga,	to	
Boże	„jestem”	jest	dla	nas	fundamentem,	jest	dla	nas	oparciem:	
„Nie	bójcie	się	Ja	Jestem”,	czy	w	Starym	Testamencie:	„Nie	
bój	się	Ja	jestem	z	Tobą”	–	to	jest	fundament	dla	nas.	I	my	jak	
jesteśmy	dla	drugich,	przyjeżdżamy,	nie	uciekamy	od	wspól-
noty	–	to	też	mamy	tę	cegiełkę,	ten	przyczynek	w	budowaniu	
wspólnoty	Kościoła;	bo	ta	wielka	wspólnota	Kościoła	składa	
się	z	tych	małych	wspólnot	klasztornych,	parafialnych.	Prośmy	
Pana	Jezusa,	Boga	w	Trójcy	Jedynego,	żebyśmy	mogli	przeży-
wać	nasze	życie	w	powołaniu,	które	otrzymaliśmy,	w	postawie	
radości,	w	postawie	czuwania	i	w	postawie	miłości	względem	
naszych	sióstr	i	braci.	Amen.
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Nasze oddanie się Bogu i ludziom 
na wzór Chrystusa

Świdnica, 2 lutego 2015 r.
Msza św. z racji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Liturgia	 święta	Ofiarowania	 Pańskiego	 przywołuje	 nam	
wydarzenie,	które	miało	miejsce	czterdziestego	dnia	po	naro-
dzeniu	Jezusa	w	Betlejem.	Zgodnie	z	wymogiem	żydowskiego	
Prawa,	Jezus	zostaje	przyniesiony	przez	rodziców	do	świątyni	
jerozolimskiej	 i	ofiarowany	Bogu.	Szczególnymi	 świadkami	
tego	ofiarowania	są	starzec	Symeon	i	prorokini	Anna.	Symeon	
nazywa	Jezusa	światłem	na	oświecenie	pogan	i	chwałą	 ludu	
Izraela.	Maryi	 przepowiada,	 że	 duszę	 Jej	 przeniknie	miecz	
boleści.	Odnieśmy	to	wydarzenie	do	naszego	życia,	w	szczegól-
ności	do	życia	osób	konsekrowanych	a	następnie	przypomnijmy	
sobie,	co	istotnego	zawiera	przesłanie	Ojca	św.	Franciszka	dla	
osób	konsekrowanych.

1. Przesłanie liturgii święta ofiarowania Jezusa 
dla osób konsekrowanych

a) Ofiarowanie Jezusa i ofiarowanie nasze

Jezus	został	przedstawiony,	ofiarowany	Bogu	w	świątyni.	
Gdy	dorósł	 i	 podjął	 publiczną	 działalność,	 sam	 świadomie,	
w	postawie	poświęcenia	 i	ofiarowania,	spełniał	życiową	mi-
sję	wobec	Ojca	 i	 ludzi.	Całe	 Jego	 życie	 było	 nieustannym	
poświęcaniem	 się,	 odnawianym	ofiarowywaniem	 się	Bogu	
i	ludziom.	W	podobnej	postawie	przeżywała	swoje	ziemskie	
życie	Maryja	i	św.	Józef,	a	potem	uczniowie	Chrystusa,	któ-
rzy	zapisali	się	w	dziejach	Kościoła	jako	święci.	W	dzisiejsze	
święto	 przypominamy	 sobie,	 że	wszyscy	powinniśmy	prze-
żywać	nasze	 życie,	wypełniać	nasze	powołanie,	w	postawie	
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poświęcenia	i	ofiarowania	tego	życia	Bogu	i	ludziom.	Kiedy	
jest	to	możliwe	i	kiedy	to	ma	miejsce?	–	Wtedy,	kiedy	umiemy	
sobą	kierować,	rozporządzać,	gdy	potrafimy	sobą	dysonować.	
Warunkiem	ofiarowania	siebie	Bogu,	czy	też	drugiemu	czło-
wiekowi,	jest	umiejętność	bycia	dysponowalnym	w	stosunku	do	
dobra,	zwłaszcza	do	dobra	osobowego,	jakim	jest	Bóg	i	drugi	
człowiek.	Należy	tu	przy	okazji	przypomnieć,	że	człowiek	ma	
prawo	i	obowiązek	jedynie	samego	siebie	składać	w	ofierze,	
samego	siebie	ofiarowywać.	Natomiast	nie	ma	prawa	innych	
ludzi	ofiarowywać,	poświęcać	komuś	 lub	czemuś,	chyba,	że	
są	to	małe	dzieci,	które	jeszcze	nie	potrafią	decydować	o	sobie	
i	które	powierzamy	opiece	Bożej.	Ofiarowanie	osobowe	winno	
być	osobistą	decyzją	człowieka	poświęcającego	się	komuś.	Ta-
kie	ofiarowanie,	życie	w	postawie	daru	dla	Boga	i	dla	drugiego	
człowieka	nadaje	sens,	nadaje	smak	ludzkiemu	życiu,	staje	się	
po	prostu	źródłem	osobistego	szczęścia.

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	po	 tym	przypomnieniu,	możemy	
zastanowić	się	nad	naszym	ofiarowaniem	się	Bogu.	Pierwsze	
nasze	ofiarowanie	miało	miejsce	podczas	naszego	chrztu.	Nasi	
rodzice,	bez	naszego	świadomego	udziału,	ofiarowali	nas	Bogu.	
Podczas	chrztu	zostaliśmy	oddani	Bogu,	który	już	wtedy	nam	
oznajmił,	 że	 jesteśmy	przez	Niego	umiłowani,	 że	 czyni	 nas	
swoimi	dziećmi.	Gdy	staliśmy	się	dorosłymi,	gdy	odkryliśmy	
w	 sobie	 nasze	powołanie	 zakonne	 czy	kapłańskie,	 nastąpiło	
ponowne,	tym	razem	już	świadome	z	naszej	strony,	ofiarowa-
nie	 się	Bogu.	Dokonało	 się	 to	podczas	 święceń	kapłańskich	
czy	też	konsekracji	zakonnej,	podczas	uroczystych	ślubów	–	
czystości,	ubóstwa	i	posłuszeństwa.	W	adhortacji	apostolskiej	
Jana	Pawła	II	„Vita	consecrata”	(25	III	1996	r.)	czytamy	słowa:	
„Ofiarowanie	 Jezusa	 staje	 się	wymowną	 ikoną	 całkowitego	
oddania	własnego	 życia	 dla	 tych,	 którzy	 powołani	 są,	 aby	
odtworzyć	w	Kościele	i	w	świecie	poprzez	rady	ewangeliczne	
«charakterystyczne»	przymioty	Jezusa,	dziewictwo,	ubóstwo,	
posłuszeństwo”	(VC,	1).

Dzisiaj,	drodzy	ojcowie,	bracia	i	siostry,	wszystkie	osoby	
życia	konsekrowanego,	przybywacie	do	naszej	katedry,	by	sobie	
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przypomnieć	wasze	ofiarowanie	się	Bogu	w	ślubach	zakonnych	
i	 by	 to	 ofiarowanie	 dzisiaj	 przed	 Panem	Bogiem	ponowić.	
Dokonuje	 się	 to	 dzisiaj	 uroczyście	we	wszystkich	 polskich	
katedrach	biskupich.

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 osoby	 życia	 konsekrowanego,	
jakimś	znakiem	naszego	ofiarowania	się	Bogu	jest	paląca	się	
świeca,	która	jest	symbolem	Chrystusa	jako	naszej	światłości	
i	która	zarazem	nam	przypomina,	że	przez	nasze	ofiarowanie	
i	nasze	świadectwo	życia	wedle	rad	ewangelicznych,	stajemy	
się	światłem	dla	świata.

b) Świeca symbolem naszego ofiarowania

Jezus	został	nazwany	przez	Symeona	„Światłem	na	oświece-
nie	pogan”.	Sam	potem	potwierdził	takie	nazwanie,	gdy	mówił:	
„Ja	jestem	światłością	świata.	Kto	idzie	za	Mną,	nie	będzie	cho-
dził	w	ciemności,	lecz	będzie	miał	światło	życia”	(J	8,12).	Jezus	
objawił	się	światu	jako	światłość	w	swoich	czynach	i	słowach.	
Wzywał	wszystkich	do	pójścia	za	Nim,	jako	za	światłością.	Co	
więcej	swoich	uczniów,	a	więc	także	nas,	nazwał	światłem:	„Wy	
jesteście	światłem	świata...	Tak	niech	wasze	światło	 jaśnieje	
przed	ludźmi,	aby	widzieli	wasze	dobre	uczynki	i	chwalili	Ojca	
waszego,	który	jest	w	niebie”	(Mt	5,14.16).

Symbolem	 tej	 prawdy	 jest	 paląca	 się	 świeca,	 która	 jest	
wyeksponowana	w	dzisiejszej	 liturgii,	 która	 z	 jednej	 strony	
przypomina,	że	Chrystus	jest	naszą	światłością,	a	z	drugiej	–	
mówi	nam,	że	my	winniśmy	świecić	dobrymi	czynami,	życiem	
w	postawie	daru,	w	postawie	ofiarowania,	poświęcenia.	Popa-
trzmy	na	święcę.	Ona	się	spala,	wyniszcza	siebie	samą.	Przez	to	
spalanie,	wyniszczanie	samej	siebie,	czyni	przysługę	dla	tych,	
którzy	są	w	pobliżu	–	niesie	im	światło	i	ciepło.	My	też	mamy	
wyniszczać	w	sobie	miłość	własną,	zmniejszać	nasze	„ja”,	aby	
było	w	nas	więcej	miejsca	dla	Chrystusa	i	dla	naszych	bliźnich,	
w	których	Chrystus	się	ukrywa.	Niech	zatem	nasze	życie	spala	
się	na	wzór	świecy,	aby	innym	przy	nas	było	jaśniej	i	cieplej.	
Taka	jest	logika	daru,	logika	miłości.
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2. Przesłanie Ojca św. Franciszka dla osób 
konsekrowanych

Najpierw	zwróćmy	uwagę	na	wymowę	hasła	tegorocznego	
Światowego	Dnia	Życia	Konsekrowanego,	które	brzmi:	„Jeste-
ście	z	Kościoła	i	dla	Kościoła”.	Wasze	powołanie	zrodziło	się	
łonie	Kościoła.	Kościół	to	powołanie	zweryfikował,	postawił	
jakby	 pieczątkę	 na	 potwierdzenie	 jego	 autentyczności.	 Po	
przyjęciu	konsekracji	zakonnej	poszliście	na	służbę	dla	Pana	
Boga	i	dla	Kościoła,	czyli	dla	ludzi.	Pamiętajmy	wszyscy,	że	
jesteśmy	na	służbie,	że	jesteśmy	sługami,	służebnicami.	To	nas	
nie	pomniejsza,	ale	wywyższa.	Pan	bowiem	powiedział:	„Jeśli	
ktoś	chce	być	pierwszym,	niech	będzie	ostatnim	ze	wszystkich	
i	sługą	wszystkich”	(Mk	9,35).

Ojciec	św.	Franciszek	jako	zakonnik,	osoba	konsekrowana,	
patrzy	na	was	ze	szczególną	miłością,	nadzieją	i	wdzięcznością.	
Całe	jego	przesłanie	do	osób	konsekrowanych	można	streścić	
w	słowach:	„Radujcie	się,	weselcie	się,	promieniujcie	radością”	
oraz	 „Pocieszajcie,	 pocieszajcie	mój	 lud”.	Z	 tego	 pięknego	
papieskiego	przesłania	chciałbym	wybrać	tylko	jedno	słowo,	
które	ma	związek	z	promieniowaniem	radości.	Jest	to	słowo	
„wierność”.	Ojciec	 św.	 jest	 zdania,	 że	 obecnie	 przeżywamy	
kryzys	wierności,	pojmowanej	jako	świadome	przylgnięcie	do	
powołania	będącego	drogą,	przejściem	od	tajemniczego	począt-
ku	do	tajemniczego	końca.	Codzienna	osobista	i	wspólnotowa	
droga,	naznaczona	niezadowoleniem,	goryczą	zamykającą	nas	
w	smutku,	w	niemal	ciągłej	tęsknocie	za	nieznanymi	drogami	
i	za	niespełnionymi	marzeniami,	staje	się	drogą	samotną.	Na-
sze	życie,	powołanie	do	relacji	napełnionych	miłością,	może	
przemienić	 się	w	bezludną	 równinę.	Niezależnie	 od	wieku,	
jesteśmy	wezwani	do	 tego,	aby	zajrzeć	na	nowo	w	głębokie	
centrum	naszego	życia	osobistego,	to,	w	którym	znaleźć	można	
sens	i	prawdziwe	motywacje	naszego	życia	z	Mistrzem,	jako	
uczniowie	 i	 uczennice	Mistrza.	Wierność	 jest	 świadomością	
miłości,	która	ukierunkowuje	nas	ku	Ty	Boga	i	ku	każdej	osobie,	
w	sposób	stały,	dynamiczny...	Wierny	uczeń	staje	się	łaską	i	wy-
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razem	miłości,	czynem	ofiarnego	miłosierdzia:	„Kiedy	chodzi-
my	bez	Krzyża,	kiedy	budujemy	bez	Krzyża	i	kiedy	wyznajemy	
Chrystusa	bez	Krzyża,	nie	jesteśmy	uczniami	Pana:	jesteśmy	
ludźmi	ze	świata,	jesteśmy	biskupami,	księżmi,	kardynałami,	
papieżami,	ale	nie	jesteśmy	uczniami	Pana”	(por.	Kongregacja	
Instytutów	Życia	Konsekrowanego	i	Stowarzyszeń	Życia	Apo-
stolskiego,	Radujcie	się.	List	okólny	do	osób	konsekrowanych.	
Z	nauczania	Papieża	Franciszka.	Rok	Życia	Konsekrowanego,	
Warszawa	2014,	s.	30-31).

Lekarstwem	na	wierność	i	radość	jest	–	wedle	Ojca	św.	–	
codzienna	modlitwa,	osobista	i	wspólnotowa	więź	z	Bogiem.	
Wracamy	do	początku	i	mówimy,	że	fundamentem	naszej	ra-
dości,	wierności,	gorliwości,	apostolstwa	jest	nasza	modlitwa.

Zakończenie

Zakończmy	nasze	rozważanie	słowami	Ojca	św.	Franciszka:	
„Dbajmy	o	wymiar	 kontemplacyjny,	 także	w	wirze	 pilnych	
i	trudnych	zadań.	Im	bardziej	misja	wzywa	was	do	pójścia	na	
peryferie	egzystencji,	 tym	bardziej	serce	wasze	niech	będzie	
zjednoczone	 z	Chrystusem,	 pełnym	miłosierdzia	 i	miłości”	
(Tamże,	s.	33).	Amen.

Słowo końcowe przed błogosławieństwem

Dobiegła	końca	nasza	Eucharystia,	w	której	podziękowali-
śmy	Panu	Bogu	za	was.	Jesteście	wielkim	darem	dla	Kościoła,	
jesteście	szczególną	jego	cząstką.	Bardzo	cenimy	sobie	waszą	
obecność	w	Kościele,	także	obecność	w	naszej	diecezji.	Przy-
pomnę,	że	obecnie	w	całym	świecie	żyje	około	950	tys.	osób	
konsekrowanych,	 czyli	 sióstr	 zakonnych,	 ojców,	braci,	 osób	
należących	 do	 Instytutów	Świeckich	 i	 do	 Indywidualnych	
Form	Życia	Konsekrowanego.	W	Polsce	mamy	ok.	 35	 tys.	
osób	konsekrowanych,	zaś	w	naszej	diecezji	jest	ich	ponad	500,	
w	tym	131	ojców	i	braci	zakonnych	–	z	dziewięciu	zgroma-
dzeń,	mieszkających	w	18	domach	zakonnych	i	posługujących	
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w	15	parafiach	oraz	ponad	390	sióstr	zakonnych	–	z	24	zgro-
madzeń,	posługujących	w	56	placówkach.

Dzisiaj,	w	wasze	święto,	wyrażamy	za	was	wdzięczność	nie	
tylko	Panu	Bogu,	ale	także	dziękujemy	wam	za	waszą	posługę	
w	Kościele.	 Serdecznie	 dziękuję	 zgromadzeniom	męskim:	
ojcom	i	braciom	zakonnym	za	trud	duszpasterski,	za	wspoma-
ganie	księży	diecezjalnych	w	prowadzeniu	parafii.	Dziękuję	
za	pieczę	duszpasterską	w	sanktuariach	maryjnych,	za	obsługę	
pielgrzymów.	Dziękuję	za	posługę	spowiedników	wobec	żeń-
skich	zgromadzeń	zakonnych,	wobec	kapłanów	i	kleryków.

Jako	biskup	diecezjalny	wyrażam	wdzięczność	wszystkim	
żeńskim	zgromadzeniom	zakonnych,	posługującym	w	grani-
cach	naszej	diecezji.	Najpierw	dziękuję	za	modlitwę	zanoszoną	
za	Ojca	św.,	za	biskupów,	za	kapłanów,	za	kleryków,	za	cho-
rych.	Dziękuję	w	szczególny	sposób	za	modlitwę	za	mnie	i	za	
ks.	biskupa	Adama.	Dzięki	waszej	modlitwie	jesteśmy	duchowo	
silniejsi.	Serdecznie	dziękuję	także	za	waszą	wieloraką	posługę	
wedle	waszych	charyzmatów	zakonnych.	Wiele	sióstr	pracuje	
wśród	osób	niepełnosprawnych,	w	domach	specjalnej	troski,	
w	 zakładach	 opieki	 społecznej,	w	 domach	 starców.	Drogie	
siostry,	dla	wielu	dzieci	zastępujecie	im	rodziców.	W	waszych	
sercach	znajdują	one	miłość,	której	zabrakło	może	w	sercach	
rodzonych	matek.	Drogie	siostry,	dziękujemy	wam	za	wasze	
poświęcenie,	za	waszą	miłość,	którą	okazujecie	tam,	gdzie	już	
miłować	 inni	 nie	 potrafią,	 za	opiekę	nad	 chorymi,	 starcami,	
kalekami,	upośledzonymi,	którymi	nikt	inny	oprócz	was	zajmo-
wać	się	nie	potrafi,	bo	do	tego	trzeba	heroicznego	poświęcenia.

Wiele	sióstr	posługuje	wśród	dzieci	 i	młodzieży	 jako	ka-
techetki,	 także	w	 różnych	dziedzinach	duszpasterstwa,	 przy	
boku	 kapłanów,	 jako	 zakrystianki,	 organistki.	Dziękuję	 za	
ten	trud	formacyjny,	za	przekaz	wiary	poprzez	słowo	i	przez	
świadectwo.	Są	także	siostry,	które	posługują	w	kuchniach	przy	
przygotowywaniu	posiłków,	także	takie,	które	wykonują	prace	
w	ogrodach,	pralniach,	które	dbają	o	czystość	różnych	pomiesz-
czeń.	Wszystkim	wam	dzisiaj,	przy	waszym	święcie,	dziękuje-
my.	Proszę	tę	wdzięczność	przekazać	waszym	współsiostrom,	
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które	z	różnych	względów,	niekiedy	z	powodu	zaawansowanego	
wieku	czy	różnych	chorób,	nie	mogły	tu	przyjechać.

Niech	wam	Bóg	wynagradza	waszą	dobroć	i	wasze	poświę-
cenie.	Wszystkim	wam	życzę	obfitości	Bożych	Łask	na	dalsze	
lata	waszej	służby.	Życzę	nowego	entuzjazmu,	duchowej	energii	
i	 radosnego	wypełniania	powołania.	W	tej	 intencji	udzielam	
końcowego	błogosławieństwa.

Wspólnotowa i uboga misja apostolska
Świdnica, 5 lutego 2015 r.

Msza Św. w I czwartek miesiąca 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Słyszymy	dzisiaj	fragment	Ewangelii	mówiący	o	wysyłaniu	
uczniów	na	 pracę	 apostolską.	Zwróćmy	najpierw	uwagę	na	
ogólne	wskazówki	Chrystusa	dotyczące	misji	uczniów	a	następ-
nie	rozważymy	wskazówki	dotyczące	stylu	i	formy	pełnienia	
misji	oraz	na	wskazówki	dotyczące	treści	misji.

1. Ogólne wskazania Chrystusa dla wysyłanych 
na misję apostolską

Jezus	wysyłając	Dwunastu	na	misję	 apostolską	oznajmia	
im,	że	nie	będzie	to	misja	łatwa,	że	napotkają	oni	na	sprzeciw,	
że	ich	głoszenie	będzie	niekiedy	bezskuteczne.	Jezus	nie	każe	
się	zrażać.	Oni	mają	głosić,	resztę	niech	zostawią	Panu	Bogu.	
Dla	 ewentualnego	 zdobywania	 sobie	 słuchaczy	 i	 zwolenni-
ków	nie	wolno	Ewangelii	przeinaczać.	Mimo	sprzeciwu	trze-
ba	głosić	to,	co	mówi,	co	poleca	Bóg.	To,	co	kryje	się	w	głosie	
naszego	sumienia.

Dzisiaj	toczyła	się	w	komisji	sejmowej	debata	nad	Konwen-
cją	Rady	Europy	o	przemocy.	Posłowie	koalicji	za	wszelką	cenę	
chcą	tę	konwencję	ratyfikować,	mimo	że	poza	tytułem	niewiele	
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jest	w	niej	prawdziwego,	wręcz	przeciwnie	–	główne	postulaty	
Konwencji	zmierzają	do	niszczenia	rodziny.	Prezydium	KEP	
wskazało,	że	jest	to	dokument	zmanipulowany	i	zły.	W	czasie	
debaty	jeden	z	posłów	prawicy	wskazał	na	głos	Episkopatu.	Nie	
zrobiło	to	na	niektórych	posłów	z	koalicji	i	z	lewicy	żadnego	
wrażenia.	Bywa,	że	gdy	zaczynamy	mówić	o	Bogu	w	towarzy-
stwie,	w	naszym	otoczeniu,	w	kręgu	rodzinnym,	w	m	miejscu	
pracy,	wśród	przyjaciół,	znajomych,	napotykamy	opór,	a	czasem	
nawet	 niechęć.	Nie	wolno	 się	wówczas	 zrażać.	Słyszeliśmy	
w	 obchodzone	w	 ostatni	 poniedziałek	 święto	Ofiarowania	
Pańskiego,	że	to	już	Symeon	przepowiedział,	że	Jezus	będzie	
znakiem	sprzeciwu.

2. Wskazania dotyczące stylu, formy prowadzenia misji

Są	 tu	do	zauważenia	dwie	wskazówki.	Pierwsza	dotyczy	
pracy	zespołowej.	Jezus	wysyła	uczniów	po	dwóch,	sugerując	
lepsze	wyniki	pracy	w	zgranych	zespołach.	Praca	w	pojedynkę	
jest	często	mnie	efektywna,	jest	na	ogół	łatwiejsza,	mniej	kon-
trolowana.	Praca	w	zespole	wymaga	synchronizacji	z	działania-
mi	osób,	będących	w	zespole.	Dzisiaj	zwłaszcza	jest	doceniana	
umiejętność	współpracy.	Wiemy	 jak	ważna	 jest	współpraca	
między	księżmi	w	dużych	parafiach,	gdzie	jest	więcej	księży.	
Takiej	formy	działalności	uczymy	się	już	w	Seminarium.

Druga	wskazówka	dotycząca	stylu	ewangelizacji		sprowadza	
się	do	promocji	ze	strony	Chrystusa	środków	ubogich:	„Niczego	
na	drogę	nie	zabierajcie:	ani	chleba,	ani	 torby,	ani	pieniędzy	
w	trzosie”	(Mk	5,8).	Żeby	owocnie	ewangelizować,	trzeba	być	
wolnym	od	zewnętrznego	balastu.	O	skuteczności	pracy	apostol-
skiej	nie	decyduje	to,	co	głoszący	posiadają,	tylko	jak	współ-
pracują	z	łaską	Bożą.	Apostoł	powinien	być	nie	tyle	ubogi	co	
wolny	–	wolny	od	wszelkich	przywiązań,	od	tego,	co	się	nazywa	
pychą	żywota	i	nieustannym	stawianiu	na	swoim.	Apostoł	Chry-
stusa	winien	pamiętać	o	modlitwie	św.	Augustyna,	który	zwykł	
prosić	 pana	Boga	o	uwolnienie	 od	 samego	 siebie.	 „Domine	
libera	me	z	me	ipso”	–	„Panie	uwolnij	mnie,	od	mnie	samego”.



132

Na	żniwie	Pańskim	ważna	jest	postawa	człowieka,	ufającego	
Bogu.	Trzeba	więcej	ufać	Bogu	a	mniej	sobie	Więcej	 trzeba	
liczyć	na	Bożą	pomoc	niż	na	swoje	słabe	ludzkie	siły.

3. Wskazania dotyczące treści przepowiadania

Uczniowie	wysłani	przez	Jezusa	na	misję	apostolską	mają	
głosić	ludziom	potrzebę	nawrócenia	i	mają	im	czynić	dobrze.	
„Oni	wyszli	i	wzywali	do	nawrócenia.	Wyrzucali	też	wiele	złych	
duchów	raz	wielu	chorych	namaszczali	olejem	i	uzdrawiali”	
(Mt	 6,13).	 Innymi	 słowy	mają	w	 swoim	 codziennym	życiu	
naśladować	Chrystusa.	 Jezusa	poznawano	po	autentycznym,	
prostym	mówieniu	i	po	czynieniu	innym	dobrze.	Nawrócenie	
zawsze	jest	związane	z	pokutą.

Ocena naszego życia przed Bogiem 
warunkiem naszego nawrócenia

Ząbkowice Śląskie, 7 lutego 2015 r.
Msza św. podczas dorocznego Dnia Skupienia 
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wstęp

Drodzy	bracia,	przeżywamy	rok	duszpasterski	w	Polsce	pod	
hasłem	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”	(Mk	1,15b).	
Każde	nawrócenie,	czy	to	osoby	duchownej	czy	świeckiej,	za-
czyna	się	od	oceny	przed	Bogiem	swego	życia.	Trzeba	bowiem	
rozpoznać,	co	się	Panu	Bogu	nie	podoba	w	moim	życiu.	Trzeba	
mieć	świadomość	z	czego	i	na	co	mam	się	nawracać.	By	taką	
świadomość	zdobyć,	potrzebne	są	chwile	zadumy	nad	swoim	
życiem,	trzeba	znaleźć	jakiś	cichy	kąt	albo	pójść	na	pustynię,	na	
osobne	miejsce,	aby	być	sam	na	sam	z	Bogiem.	W	tym	znajdo-
waniu	miejsca	może	nam	pomóc	Ewangelia	dzisiejszego	dnia.
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1. Od aktywizmu do wyciszenia

„Po	swojej	pracy	Apostołowie	zebrali	się	u	Jezusa	i	opo-
wiedzieli	mu	wszystko,	 co	 zdziałali	 i	 czego	nauczali.	A	On	
rzekł	do	nich:	«Pójdźcie	wy	sami	osobno	na	miejsce	pustynne	
i	wypocznijcie	nieco».	Tak	wielu	bowiem	przychodziło	i	od-
chodziło,	że	nawet	na	posiłek	nie	mieli	czasu”	(Mk	6,	30-31).	
Czy	to	nie	takie	nasze,	przecież	wielu	z	nas	narzeka	na	brak	
czasu.	Bywamy	zapracowani	–	w	Adwencie	spowiedź,	potem	
obsługa	wiernych	podczas	świąt,	następnie	kolęda,	a	w	mię-
dzyczasie	codzienna	Msza	św.,	pogrzeby,	dla	wielu	katecheza,	
a	do	 tego	 jeszcze	 remonty.	 I	być	może,	że	brakuje	czasu	na	
medytację,	adorację,	na	spokojne	odprawienie	Liturgii	Godzin,	
czy	odmówienie	różańca,	Koronki	do	Bożego	miłosierdzia.	Je-
zus	rzekł	do	Apostołów:	„Pójdźcie	wy	sami	osobno	na	miejsce	
pustynne	i	odpocznijcie	nieco”	(Mk	6,31a).	Odpoczynek	jest	
nam	potrzebny	dla	naszego	zdrowia	duchowego,	psychicznego	
i	fizycznego.	Nie	sposób	bowiem	bez	przerwy	pracować,	bez	
chwili	wytchnienia,	 odpoczynku	 i	 refleksji.	Trzeba	niekiedy	
koniecznie	udać	się	na	pustynię,	na	miejsce	odosobnione.	Trzeba	
czasem	odejść	od	człowieka,	od	wspólnoty,	by	stanąć	sam	na	
sam	z	Bogiem,	by	stanąć	sam	na	sam	wobec	samego	siebie.	
Pewnego	razu	Chrystus	powiedział	do	swoich	słuchaczy:	„Ty	
zaś,	gdy	chcesz	 się	modlić,	wejdź	do	 swej	 izdebki,	 zamknij	
drzwi	i	módl	się	do	Ojca	twego,	który	jest	w	ukryciu.	A	Ojciec	
twój,	który	widzi	w	ukryciu,	odda	tobie”	(Mt	6,6).

Nasze	przybycie	na	dzisiejszy	dzień	skupienia	jest	w	jakimś	
sensie	przyjściem	na	osobność.	Wprawdzie	są	tu	koledzy	w	po-
wołaniu,	z	którymi	się	znamy	od	lat.	Naturalnie	porozmawiać	
–	owszem	tak,	ale	trzeba	też	zadbać	o	chwile	refleksji,	modlitwy,	
o	zdobycie	 jakiegoś	dobra	duchowego.	Zwróćmy	uwagę,	że	
„Apostołowie	zebrali	się	u	Jezusa	i	opowiedzieli	Mu	wszystko,	
co	zdziałali	i	czego	nauczali”	(Mk	6,30).	Zdali	zatem	relację	
z	misji,	 na	 którą	 ich	 Jezus	wysłał.	 Jako	powołani	 i	wysłani	
przez	Pana	winniśmy	i	my	również	rozliczać	się	z	naszej	misji,	
zdawać	Jezusowi	sprawozdanie	z	naszego	działania,	z	naszej	
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pracy,	tak	jak	to	czynili	ci	pierwsi	powołani	i	posłani.	Skoro	
tak,	to	pomyślmy	w	jakich	sytuacjach	rozliczamy	się	zazwyczaj	
z	naszej	misji	apostolskiej.

2. Czas i sytuacje rozliczania się przed Bogiem 
z naszej misji

a) Codzienny rachunek sumienia

Jest	to	rozliczanie	się	przed	Bogiem	z	każdego	dnia,	ze	swo-
ich	zobowiązań,	prac,	decyzji,	postanowień.	Rachunek	sumienia	
zwykle	podejmujemy	na	początku	Modlitwy	na	Zakończenie	
Dnia	czyli	Komplety.	Każda	noc,	która	nadchodzi,	zapowiada	
nam	śmierć,	zaśnięcie	na	wieczność.	Wyrażamy	tę	prawdę	we	
Mszy	św.,	gdy	mówimy:	„Pamiętaj	także	o	braciach	naszych,	
którzy	 zasnęli	 z	 nadzieją	 zmartwychwstania	 (ME	 II).	 Przed	
nocnym	snem,	gdy	dzień	odchodzi	do	historii	naszego	życia,	
spoglądamy	nań	w	świetle	naszych	postanowień	i	zobowiązań	
wobec	Boga,	Kościoła	i	drugiego	człowieka.	Uświadamiamy	
sobie	przed	Bogiem	dobro	i	zło	spełnione	w	danym	dniu.	Za	
dobro	Bogu	dziękujemy,	za	zło	przepraszamy.

b) Rachunek sumienia przed Sakramentem Pokuty

Przypominamy	 sobie	wówczas	 nie	 tylko	 nasze	 grzechy,	
przewinienia,	ale	także	przywołujemy	na	pamięć	postanowienie	
podjęte	przy	ostatniej	spowiedzi.	Warto	też	przypomnieć	sobie	
naukę,	wskazania	 spowiednika,	 jakie	 otrzymaliśmy.	Czy	 się	
z	czegoś	poprawiłem,	czy	odniosłem	 jakiś	duchowy	sukces,	
czy	były	tylko	same	porażki?

c) Ocena naszego życia w czasie dni skupienia i rekolekcji

Dzień	skupienia,	a	tym	bardziej	rekolekcje	święte,	to	przede	
wszystkim	czas	oceny	tego,	co	za	nami.	Poznanie	i	ocena	na-
szego	postępowania	pozwala	na	wytyczenie	sobie	odpowiedniej	
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drogi	 na	 przyszłość.	Dlatego	 też	 przeżywanie	 dni	 skupienia	
i	rekolekcji	świętych,	łączymy	zawsze	z	rewizją	naszego	życia.

d) Rozliczenie ostateczne

Po	tych	ziemskich	rozliczeniach	pozostanie	nam	jeszcze	roz-
liczenie	końcowe,	ostateczne,	po	zakończonym	życiu,	podczas	
tzw.	„sądu	szczegółowego”.	W	Liście	św.	Pawła	Apostoła	do	
Rzymian	czytamy:	„Wszyscy	przecież	staniemy	przed	trybuna-
łem	Boga.	Napisane	jest	bowiem:	«Na	moje	życie	–	mówi	Pan	
–	przede	Mną	klęknie	wszelkie	kolano,	a	każdy	język	wielbić	
będzie	Boga».	Tak	więc	każdy	z	nas	o	sobie	samym	zda	sprawę	
Bogu”.	(Rz	14,10b-12).	Podobny	tekst	jest	w	Drugim	Liście	do	
Koryntian:	„Wszyscy	bowiem	musimy	stanąć	przed	trybunałem	
Chrystusa,	aby	każdy	otrzymał	zapłatę	za	uczynki	dokonane	
w	ciele,	złe	lub	dobre”	(2	Kor	5,10).	A	więc	będzie	także	koń-
cowe	rozliczenie.	Rozliczajmy	się	na	razie	przed	Bogiem	na	
bieżąco,	abyśmy	dobrze	wypadli	na	tym	końcowym	rozliczeniu.

3. Przedmiot naszego rozliczania się przed Bogiem

W	rozliczaniu	się	z	naszej	misji	bierzemy	pod	uwagę	Boże	
przykazania,	obowiązki	wynikające	z	naszego	powołania.	Nie	
unikajmy	prostych	pytań,	takich	w	rodzaju:	czy	jestem	dobrym	
księdzem?;	 czy	 jestem	pogodny,	 dobry	 dla	wszystkich,	 czy	
z	radością	i	z	poddaniem	się	woli	Bożej	wykonuję	codzienną	
pracę?;	Jeśli	jestem	proboszczem,	to	pytam	siebie,	czy	jestem	
sługą	wszystkich?;	czy	przypadkiem	nie	warczę	na	ludzi?	Jeśli	
jestem	wikariuszem,	to	odpowiadam	sobie	przed	Bogiem,	czy	
umiem	być	posłuszny	–	nie	z	musu,	ale	z	przekonania,	z	we-
wnętrznego	przeświadczenia,	że	tak	trzeba?;	czy	jestem	dobry,	
cierpliwy	i	dyspozycyjny?

Autor	Listu	do	Hebrajczyków	wzywał	na	dzisiaj:	„Bądźcie	
posłuszni	waszym	przełożonym	i	bądźcie	im	ulegli,	ponieważ	
oni	czuwają	nad	duszami	waszymi	i	muszą	zdać	sprawę	z	tego.	
Niech	to	czynią	z	radością,	a	nie	ze	smutkiem...”	(Hbr	13,17).	
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Niniejsze	natchnione	 słowa	 skierowane	 są	 zarówno	do	pod-
władnych,	jak	i	przełożonych.	Podwładni	są	proszeni	o	posłu-
szeństwo,	uległość,	przełożeni	zaś	o	pełnienie	misji	w	radości,	
w	z	przeświadczeniem,	że	trzeba	się	będzie	z	niej	rozliczyć.

Zakończenie

Drodzy	bracia,	niech	nas	wspomaga	na	tym	dniu	skupienia	
Najświętsza	Panna	Maryja,	Matka	Chrystusa	i	matka	nasza.	Dziś	
jest	Jej	dzień	–	pierwsza	sobota	miesiąca.	Zbliża	się	stulecie	
Jej	objawień	w	Fatimie.	Nasza	diecezja	przygotowuje	się	do	
tej	rocznicy	przez	peregrynację	figury	Matki	Bożej	Fatimskiej.	
Przesłanie	Maryi	z	Fatimy	jest	bardzo	ewangeliczne.	Bardzo	
współgra	ze	słowami	Chrystusa,	które	są	hasłem	obecnego	roku	
duszpasterskiego:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”	
(Mk	1,15b).Świat	można	ocalić	 i	 uczynić	go	 lepszym	przez	
modlitwę	różańcową	i	pokutę.	Będziemy	się	dziś	modlić,	aby-
śmy	zapalili	się	duchowo	do	tego	dzieła.	Świat	staje	się	coraz	
bardziej	okropny.	Totalitarne	upiory,	które	znamy	z	XX	wieku,	
dziś	odżywają	w	nowej	formie.	Wczoraj	ojciec	paulin,	podczas	
Apelu	 Jasnogórskiego,	 słusznie	 powiedział,	 że	 nasz	 Sejm,	
w	piątek,	6	lutego	2015	r.,	w	250	rocznicę	ustanowienia	święta	
Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,	zranił	Jego	Najświętsze	Serce	
ratyfikacją	„Konwencji	Rady	Europy	o	zapobieganiu	 i	prze-
ciwdziałaniu	przemocy	wobec	kobiet	i	przemocy	domowej”.	
Musimy	się	zmierzyć	z	nową	bezbożną	ideologią,	która	ma	na	
celu	zniszczenie	tradycyjnej	rodziny.

Drodzy	bracia,	mamy	naprawdę	o	co	modlić	się,	mamy	o	co	
prosić	Matkę	Bożą,	aby	nasz	naród	pozostał	katolicki	–	wierny	
Bogu,	Kościołowi,	Krzyżowi,	Ewangelii	i	Ojczyźnie.	Amen.
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Powołani do naśladowania działań 
Chrystusa

Świdnica, 8 lutego 2015 r.
Msza św. z udziałem uczestników rekolekcji dla młodzieży męskiej 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Nauczanie, uzdrawianie i modlitwa filarami misji 
Chrystusa

Spoglądamy	znowu	na	Pana	Jezusa.	Dzisiaj	w	Ewangelii	jest	
podany	spis	czynności,	który	Pan	Jezus	wykonywał	każdego	
dnia.	Można	w	tym	spisie	czynności	Pana	Jezusa	zauważyć	trzy	
punkty	najważniejsze	–	nauczanie,	uzdrawianie	i	modlitwa.

a) Nauczanie

Jezus	 nauczał,	 głosił	 prawdę	o	Królestwie	Bożym,	wzy-
wał	 do	nawrócenia.	Ewangelista	Marek	 zanotował	 pierwsze	
kazanie	Pana	Jezusa,	pierwsze	wystąpienie:	„Przybliżyło	się	
Królestwo	Boże,	 nawracajcie	 się	 i	wierzcie	w	Ewangelię”.	
Od	tego	rozpoczął	Pan	Jezus	nauczanie	–	od	wezwania	do	na-
wrócenia	i	do	wiary	w	Ewangelię.	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	
w	Ewangelię”.

Jezus	przemierzał	okoliczne	miasta	i	wioski	Galilei,	najczę-
ściej	bywał	w	Kafarnaum.	Jest	to	miasto,	które	leży	na	północ-
nym	brzegu	 jeziora	Genezaret,	 jeziora	Galilejskiego.	Dzisiaj	
ono	jest	wymarłe,	jak	zwiedzamy	Ziemię	Świętą	to	natrafiamy	
tam	na	ruiny	synagogi	oraz	na	dom	św.	Piotra,	którego	nie	ma,	
a	na	którym	stoi	nowa	świątynia.	Jezus	nauczał	w	synagogach,	
ale	także	na	otwartym	powietrzu,	gdy	ludzie	przychodzili	 to	
ich	nauczał,	wzywał	do	pokuty,	dawał	upomnienia,	ale	także	
przypominał	przede	wszystkim	to,	że	Bóg	wszystkich	miłuje	
i	że	wysłał	na	świat	swojego	Syna,	żeby	to	powiedzieć.	To	było	
nauczanie.
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b) Uzdrawianie

Druga	czynność,	która	była	w	porządku	każdego	dnia,	to	
było	uzdrawianie.	 „Z	nastaniem	wieczora	gdy	 słońce	zaszło	
przynosili	 do	Niego	wszystkich	 chorych	 i	 opętanych;	 i	 całe	
miasto	 było	 zebrane	 u	 drzwi.	Uzdrowił	wielu	 dotkniętych	
rozmaitymi	chorobami	i	wiele	złych	duchów	wyrzucił”	(Mk	1,	
32-34).	A	wcześniej	była	mowa	o	uzdrowieniu	teściowej	Piotra,	
gdy	wrócili	z	synagogi	do	domu,	w	którym	mieszkał	Szymon	
i	Andrzej,	bracia,	zastali	teściową	w	wysokiej	gorączce	i	Jezus	
ją	uzdrowił.	Zbliżył	się	do	niej,	ująwszy	ją	za	rękę	podniósł	i	ta	
kobieta	stała	się	zdrowa.	I	od	razu	podjęła	działanie,	co	oznacza-
ło,	że	jak	Jezus	nas	dotknie	to	trzeba	służyć.	Jezus	dotyka	nas	
i	wzywa	do	służby	drugim.	A	więc	druga	czynność,	rzucająca	
się	w	oczy,	w	której	byli	zadowoleni	ludzie	to	było	uzdrawia-
nie,	wypędzanie	złych	duchów	i	czynienie	wszystkim	dobrze.

c) Modlitwa

I	trzecia	czynność	w	porządku	każdego	dnia	to	była	modli-
twa.	W	Ewangelii	dzisiejszej	jest	zapis:	„Nad	ranem,	gdy	jeszcze	
było	 ciemno,	wstał,	wyszedł	 i	 udał	 się	 na	miejsce	 pustynne	
i	tam	się	modlił”	(Mk	1,	35).	Zostawił	apostołów,	zostawił	ludzi	
i	poszedł	na	osobność	by	rozmawiać	z	Ojcem,	by	się	modlić,	by	
dać	nam	przykład,	co	mamy	czynić	w	naszym	życiu.	Zauważ-
my,	że	nawet	gdy	przyszli	apostołowie,	gdy	pospieszył	Piotr	
z	towarzyszami	i	gdy	Go	odnaleźli	i	powiedzieli:	„Wszyscy	Cię	
szukają”.	Pan	Jezus	tymi	słowami	się	nie	przejął.	Odpowiedział	
uczniom:	„Pójdźmy	gdzie	indziej,	do	sąsiednich	miejscowości,	
abym	i	tam	mógł	nauczać,	bo	po	to	wyszedłem”	(Mk	1,	38).	
A	więc	nie	wrócił	do	tych,	którzy	czekali,	ale	poszedł	gdzie	
indziej	do	tych,	którzy	też	czekali	na	Niego.	Zauważamy,	że	
modlitwa	była	zawsze	obecna	w	życiu	Pana	Jezusa.

Drodzy	bracia,	ten	porządek	dnia,	te	trzy	ważne	punkty	po-
winny	się	znaleźć	w	porządku	dnia	każdego	człowieka,	każdego	
biskupa,	kapłana,	zakonnej	siostry,	każdego	księdza,	każdego	
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chrześcijanina,	powtórzmy:	nauczanie,	uzdrawianie	i	modlitwa.	
Tu	musimy	dokonać	pewnej	modyfikacji.

2. Świadectwo chrześcijan przekazem Ewangelii 
w świecie

Nauczanie	–	o	co	chodzi?	–	Byśmy	zawsze	czuli	się	powoła-
nymi	do	dawania	świadectwa	o	Panu	Jezusie	w	słowach,	żeby-
śmy	potrafili	się	przyznawać	do	Jezusa	i	stali	zawsze	po	stronie	
Jezusa	i	Jego	Ewangelii.	Zobaczcie,	jak	dzisiaj	ludzi	kupują	za	
pieniądze.	Niby	to	są	ochrzczeni	katolicy,	a	gdy	idzie	o	głoso-
wania,	wypowiedzi	gdzieś	w	mediach,	jak	wiedzą,	że	tak	trzeba	
głosować,	bo	inaczej	mnie	wyrzucą	z	partii,	jak	wiedzą,	że	tak	
trzeba	powiedzieć,	bo	inaczej	to	mnie	więcej	nie	poproszą	o	wy-
powiedź	–	to	się	mówi	nie	tak	jak	jest,	nie	tak	jak	głosi	prawda,	
tylko	tak	jak	oni	chcą,	a	często	chcą,	żeby	powiedzieć	kłamliwie	
i	dlatego	mamy	tyle	zakłamania.	Słyszeliście	o	tym,	że	w	piątek	
sejm	przegłosował	ustawę,	która	otwiera	drogę	do	ratyfikacji	tej	
konwencji	o	przemocy	i	się	powoływano	na	sondaże.	Podobno	
ponad	80%	ludzi	się	opowiadało	za	ratyfikacją	tej	konwencji,	
ale	nie	byli	doinformowani.	Tak	zmanipulowano	sprawę,	nada-
no	piękny	 tytuł	 temu	dokumentowi,	 bardzo	 słuszny,	 bardzo	
prawdziwy,	bo	nikt	nie	chce	przemocy,	nie	tylko	wierzący,	ale	
także	i	niewierzący.	Wszyscy	chcemy,	żeby	nie	było	przemocy,	
żebyśmy	równo	byli	traktowani	–	kobiety,	mężczyźni,	żeby	nie	
było	wojny	między	płciami,	żeby	była	miłość,	a	przynajmniej	
jakaś	tolerancja	ludzi	inaczej	myślących	czy	inaczej	czyniących.	
Nazwa	konwencji	była	wspaniała,	porywająca	i	dlatego	ludzie	
pytani	czy	są	za	konwencją	to	mówili,	że	oczywiście,	że	tak,	
że	 to	 trzeba	 promować,	 to	 trzeba	wprowadzać,	 nie	wiedząc	
co	jest	w	środku.	A	w	środku	jest	treść,	na	którą	nie	może	być	
zgody	bo	jest	treść,	która	zmierza	do	zniszczenia	rodziny,	jakiejś	
rewolucji	kulturowej	i	to	może	nas	czekać.	Przede	wszystkim	
są	wskazane	błędne	źródła	przemocy	wobec	kobiet,	przemo-
cy	w	rodzinie	–	że	źródłem	przemocy	 jest	 rodzina	 religijna,	
katolicka,	mówią,	 że	 źródłem	 przemocy	 jest	Kościół,	 jest	
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religia.	I	tu	jest	cały	szkopuł	–	błędna	diagnoza	ideologiczna,	
a	my	wiemy,	że	wszelka	przemoc	się	rodzi	z	ludzkiej	słabości,	
a	gdy	idzie	o	rodzinę	to	najczęściej	z	alkoholizmu,	z	ludzkich	
patologii,	takich	rodzinnych.	To	jest	przykład	na	manipulację,	
dlatego	bardzo	trzeba	uważać,	żeby	się	nie	dać	manipulować,	
żeby	umieć	krytycznie	przyjmować	informacje,	nawet	te,	które	
są	w	Internecie.	Oczywiście,	że	pewne	informacje	są	prawdzi-
we,	ale	te	wszystkie	opinie	na	blogach,	które	są	umieszczone,	
to	czasem	piszą	ludzie	opłacani,	kierowani	przez	ludzi	złych	
i	najczęściej	po	to,	żeby	dokopać	Kościołowi.

Drodzy	bracia,	w	porządku	naszego	dnia	ma	być	właśnie	
nasze	 słowo	 –	 słowo	 prawdy,	 słowo	miłości.	Trzeba	 sobie	
postawić	 pytania	 –	 jakim	 językiem	przemawiam	do	mamy,	
do	 taty,	 do	koleżanki,	 do	kolegi?	Czy	 jest	 to	 język	prawdy,	
czy	nie	kłamię,	czy	jest	to	język	miłości,	życzliwości?	–	O	to	
chodzi	w	naszych	słowach,	jak	jest	to	język	miłości	i	prawdy,	
to	jesteśmy	podobni	do	Jezusa.	Nasze	mówienie	jest	podobne	
do	Pana	Jezusa.

3. Czyny miłości chrześcijan lekarstwem dla świata

Drugi	punkt	w	naszym	porządku	dnia,	to	jest	nie	tyle	uzdra-
wianie,	bo	nie	mamy	takiej	mocy,	żeby	uzdrawiać	wszystkich	
tak,	jak	Pan	Jezus,	ale	to	w	naszym	życiu	to	się	sprowadza	do	
czynienia	innym	dobrze.	Tak	trzeba	żyć,	żeby	innym	z	nami	było	
dobrze	–	mamie,	tacie,	siostrze,	bratu,	koleżance,	koledze,	a	nie	
mnie,	bo	ten	kto	myśli	tylko	o	sobie	to	jest	egoistą.	A	jak	się	
egoiści	nagromadzą,	to	nie	ma	łatwego	życia,	bo	każdy	ciągnie	
w	swoją	stronę.	A	więc	żyjemy	tak,	taką	postawę	przyjmujemy	
w	życiu,	żeby	innym	z	nami	było	dobrze,	żebyśmy	byli	dobrymi,	
uczynnymi	dla	innych,	żebyśmy	się	czuli	sługami	wszystkich,	
tak	jak	dzisiaj	mówił	apostoł	Paweł:	„Stałem	się	niewolnikiem	
wszystkich,	 aby	 tym	 liczniejsi	 byli	 ci,	 których	 pozyskam”.	
Sługa	wszystkich.

I	 takie	 trzy	życiowe	obrazki.	Na	 jednym	z	cmentarzy,	na	
grobie	małej	dziewczynki,	na	tabliczce	nagrobkowej	był	napis:	
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„Łatwiej	byłoby	być	dobrym	gdy	ona	była	z	nami”.	Ktoś	 te	
słowa,	ułożył	z	potrzeby	serca.	Widać,	że	ta	dziewczynka	była	
dobra,	dobrze	się	z	nią	żyło	–	łatwiej	byłoby	być	dobrym,	gdy	
ona	była	z	nami.	To	jest	to	–pociąganie	jak	magnesem	właśnie	
przez	miłość.

Drugi	obrazek	–	w	szpitalu	jest	chłopiec,	może	w	Waszym	
wieku,	jest	po	operacji	 i	ma	być	ze	szpitala	wypisany.	Przy-
chodzi	pielęgniarka	i	chłopiec	ją	prosi,	żeby	poprosiła	lekarza,	
tego	który	go	operował.	Pielęgniarka	lekarza	odnalazła	i	lekarz	
przyszedł.	Chłopiec	mówi	tak:	„Doktorze,	przed	wyjściem	ze	
szpitala	chciałem	panu	doktorowi	podziękować,	ale	chcę	zdra-
dzić,	że	będę	mówił	wszystkim	napotkanym	ludziom	o	tym	jak	
wiele	dobrego	pan	mi	zrobił”.	To	jest	piękne	świadectwo	o	le-
karzu,	który	nie	patrzył	na	pieniądze,	tylko	chciał	rzeczywiście	
pomagać,	służyć	tym,	którzy	są	w	nieszczęściu,	w	chorobie.

I	 trzeci	 obrazek	 –	młoda	 kobieta	 umierała	 na	 białaczkę,	
raka	krwi	 i	 odnaleziono	dziennik,	 który	prowadziła.	W	 tym	
dzienniku	odnaleźli	słowa	modlitwy:	„Panie	Jezu	pozwól	mi	
jeszcze	trochę	żyć,	żeby	ci,	z	którymi	żyłam	powiedzieli	o	mnie	
jedno	słowo	–	kochała”.	Czy	tak	mógłby	powiedzieć	o	nas	ktoś	
gdybyśmy	na	przykład	kończyli	życie,	że	kochał,	że	był	dobry?

Drodzy	bracia,	pamiętajmy,	że	dobroć	ma	szczególną	moc,	
bycie	dobrym	dla	innych,	w	Waszym	przypadku	dla	rodziców,	
rodzeństwa,	dziadków,	dla	kolegów,	koleżanek.	To	powinno	być	
w	programie	Waszego	życia,	tak	jak	było	w	programie	Pana	
Jezusa,	który	oczekiwał	ludzi	w	potrzebie,	którym	można	było	
coś	dać,	coś	ofiarować.

4. Modlitwa źródłem mądrości i miłości

I	trzeci	punkt	w	programie	naszego	życia	to	jest	modlitwa.	
Pan	 Jezus	 nie	 dał	 się	 zwieść,	 apostołowie	 rozgorączkowani	
chcieli	Go	zabierać	z	chwil	modlitwy,	a	On	się	nie	dał.	Patrz-
my	na	św.	Jana	Pawła	II	–	też	nikt	go	nie	potrafił	odciągnąć	
od	modlitwy.	Kardynał	Dziwisz	 takie	 świadectwo	 złożył,	
że	Papież	musiał	 się	 codziennie	wymodlić	w	kaplicy,	długo	
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	jeszcze	klęczał	po	Mszy	Świętej.	Już	niekiedy	trzeba	było	iść	
na	audiencję,	żeby	ludzi	przyjmować,	ale	jak	coś	było	jeszcze	
do	„omówienia”	z	Panem	Bogiem,	to	Papież	jeszcze	na	chwilę	
zostawał	w	kaplicy,	żeby	dopełnić	tej	obecności	przed	Bogiem.	
A	potem	nawet,	jak	przyjmował	na	audiencjach	różnych	ludzi,	
to	często	przeplatał	te	spotkania	modlitwą	różańcową,	modlił	się	
za	tych,	których	przyjmował.	Mówimy	o	tym,	bo	patrzymy	na	
Jezusa,	który	się	modlił	–	wstał,	wyszedł	i	udał	się	na	miejsce	
pustynne	i	tam	się	modlił	–	nad	ranem,	gdy	jeszcze	było	ciemno.	
Dlatego	jest	tak	ważna	modlitwa	poranna,	żeby	pierwsze	chwile	
dnia	zawsze	poświęcić	Panu	Bogu	i	wspomniany	Jan	Paweł	II	
też	każdy	dzień	zaczynał	od	Eucharystii	i	od	modlitw,	które	co-
dziennie	odmawiał.	My	też	pamiętajmy,	żeby	nie	podejmować	
działań,	nie	spieszyć	się	do	działań	kosztem	modlitwy.	Dlatego	
początek	 dnia,	 zakończenie	 dnia,	 żeby	było	 z	Bogiem	 i	 też	
w	ciągu	dnia	mamy	okazję	kiedy	koło	kaplicy	przechodzimy,	
jest	adoracja	–	to	wstąpmy,	bo	sami	sobie	nie	poradzimy.	Sami	
nie	zdołamy	odkryć	prawdy	–	o	własnych	siłach	nie	potrafimy	
bezinteresownie	kochać,	jeżeli	Pan	Bóg	nam	nie	pomoże.

Zakończenie

Dlatego	zapamiętajmy	sobie	–	w	programie	życia	każdego	
dnia	niech	będą	zawsze	te	trzy	ważne	punkty.	Pierwsze	–	stanie	
zawsze	po	stronie	Jezusa,	a	więc	przyznawanie	się	do	Jezusa.	
W	razie	czego	obrona	Ewangelii,	 trzeba	się	czasem	sprzeci-
wić	koleżance,	koledze,	nawet	gdy	się	nie	ma	argumentów	na	
poczekaniu,	to	przynajmniej	zakwestionować,	że	tak	nie	jest	
i	tu	trzeba	mieć	odwagę,	a	więc	stanie	po	stronie	prawdy	czyli	
dysponowanie	słowem	prawdziwym	i	napełnionym	miłością.	
Drugie	–	czynienie	drugim	dobrze.	Życie	w	takim	stylu,	żeby	
innym	z	nami	było	dobrze.	I	trzecie	–	modlitwa.	„Beze	Mnie	
nic	uczynić	nie	możecie”.

Prośmy	Pana	 Jezusa,	 którego	 przyjmujemy,	 żeby	 te	 trzy	
punkty	były	w	programie	życia	nas	wszystkich	i	w	programie	
życia	 innych	uczniów	Chrystusa,	 którzy	 są	 naszymi	 braćmi	
i	siostrami.	Amen.
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W służbie człowiekowi choremu 
i umierającemu
Świdnica, 10 lutego 2015 r.

Msza św. przy otwarciu i poświęceniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Caritas Diecezji Świdnickiej oraz Świdnickiego Hospicjum i ZOL im. Ojca Pio

1. Bolesna rocznica

Drodzy	 bracia	w	 powołani	 kapłańskim,	 drodzy	 bracia	
i	 siostry	w	 powołaniu	 chrześcijańskim.	 Jesteśmy	 świadka-
mi	 i	 uczestnikami	 szczególnego	wydarzenia	 –	 poświęcenia	
i	otwarcia	nowego	Niepublicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	
Caritas	Diecezji	 Świdnickiej	 oraz	Świdnickiego	Hospicjum	
i	ZOL	 im.	Ojca	Pio.	To	poświęcenie	 i	 otwarcie	ma	miejsce	
w	wymowny	dzień	–	10	lutego.

Nie	możemy	dzisiaj	nie	wspomnieć	dnia	10	lutego	sprzed	
75	lat.	Była	wtedy	bardzo	mroźna	zima.	Temperatura	spadała	
prawie	do	minus	40	stopni.	W	środku	nocy	z	9	na	10	lutego	
1940	roku	załomotali	do	polskich	chat	na	dawnych	Kresach	
Wschodnich	sowieccy	siepacze.	Sowieci	rozpoczęli	z	okupowa-
nego	kraju	masową	deportację	na	Sybir,	w	krainę	mrozów	i	gło-
du.	O	ile	dawniej,	po	powstaniach	narodowych:	listopadowym	
i	styczniowym,	zsyłano	na	Wschód	pojedynczych	przywódców	
i	 najbardziej	 bojowych	powstańców	 (Wśród	 takich	 byli	 np.	
Adam	Chmielowski	późniejszy	brat	Albert	czy	Józef	Kalinow-
ski,	późniejszy	ojciec	Rafał	–	obydwaj	dziś	święci),	tym	razem	
zabierano	całe	rodziny,	nie	tylko	mężczyzn,	ale	całe	rodzinne	
gniazda.	Wiemy,	że	wielu	spośród	starców	i	dzieci	nie	dojechało	
do	miejsca	przeznaczenia.	Nie	wytrzymali	wielotygodniowej	
podróży	w	bydlęcych	wagonach,	w	wielkim	chłodzie	i	głodzie.	
Matki	wyrzucały	martwe	dzieci	przez	okna	i	drzwi	wagonów,	
bo	nie	było	 jak	pochować	zmarłych.	Śp.	ks.	prałat	Zdzisław	
Peszkowski	świadek	zbrodni	katyńskiej,	kapelan	Rodzin	Ka-
tyńskich,	tak	wiele	mówił	o	tych	wydarzeniach,	wzywał	nas	
do	przebaczenia	naszym	nieprzyjaciołom,	ale	kazał	pamiętać	
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o	Golgocie	Wschodu,	na	której	miała	miejsce	także	zbrodnia	
katyńska.	Naród	złożył	tam	daninę	wielkiego	cierpienia.	Dopeł-
nieniem	tego	cierpienia	była	katastrofa	smoleńska,	którą	także	
dzisiaj	wspominamy,	wszak	jest	10	dzień	miesiąca.

2. Łaskawe umocnienie w cierpieniu

Moi	drodzy,	dzisiaj	w	Świdnicy,	w	taki	rocznicowy	dzień	
ma	miejsce	otwarcie	i	poświęcenie	hospicjum,	do	którego	będą	
przybywać	ludzie,	by	tutaj	ratować	swoje	zdrowie	i	życie,	ale	
będą	i	tacy,	dla	których	to	hospicjum	będzie	ostatnim	etapem	
życia	 i	 to	 życia	 przenikniętego	 cierpieniem.	W	 środku	 tego	
obiektu	 jest	 ta	 niewielka	 kaplica,	 przeznaczona	dla	 chorych	
i	dla	personelu.	Będzie	to	z	pewnością	najważniejsze	miejsce	
w	tym	obiekcie,	gdzie	pacjenci	i	personel	będą	nabierać	mocy	
–	jedni	do	dźwigania	krzyża	choroby,	drudzy,	aby	nie	zabrakło	
im	w	sercu	miłości,	dobroci	 i	 także	sił	fizycznych	do	opieki	
nad	chorymi.	Z	tego	miejsca	będzie	rozchodził	się	po	salach	
obłożnie	chorych	głos	Boży,	głos	kapłanów	sprawujących	tu	
liturgię.	Bóg	w	swoim	słowie	i	sakramencie	będzie	umacniał	
w	cierpieniu	i	w	pracy,	będzie	także	niósł	nadzieję	na	przybli-
żanie	się	szczęśliwej,	wiecznej	przyszłości.

Już	dzisiaj	 podczas	 tej	 pierwszej	Mszy	 św.	Bóg	 zachęcił	
nas,	 abyśmy	 się	modlili,	 abyśmy	pamiętali,	 że	 los	 naszego	
życia	znajduje	się	w	rękach	Bożych.	Człowiek	przebywający	
w	szpitalu,	a	tym	bardziej	w	hospicjum,	doświadcza	swojego	
ograniczenia,	swojej	bezsilności.	Kto	go	może	wspomóc,	dać	
ulgę	i	wytrwałość	w	cierpieniu?	–	Na	pierwszym	miejscu	–	Bóg.

W	lekturze	dzisiejszej	Ewangelii	jest	przypomniane	jak	to	
Jezus,	Bóg	Wcielony,	 otwierał	 się	 dla	 chorych,	 dotkniętych	
różnymi	dolegliwościami.	Ten	Jezus	nie	wyprowadził	się	z	tego	
świata,	nie	zostawił	nas	samych.	Jest	z	nami.	W	sposób	pewny	
dotyka	nas	w	Eucharystii.	Najwięcej	otrzymują	ci,	którzy	wie-
rzą.	Otrzymują	siłę	do	wytrwania	w	cierpieniu,	czasem	uzdro-
wienie	duchowe	i	fizyczne,	a	przede	wszystkim	uzdolnienie	do	
wytrwania	w	miłości.	Ten	Jezus	nam	wyjaśnia,	że	cierpienie	ma	
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sens,	że	posiada	sens	zbawczy,	że	może	stać	wielkim	darem	ze	
strony	człowieka	cierpiącego	dla	pozyskania	jakiegoś	dobra,	
dla	drugiego	człowieka,	może	też	być	zadośćuczynieniem	za	
własne	grzechy.

Ojciec	św.	Franciszek	dał	tegorocznemu	Orędziu	na	jutrzej-
szy,	23.	Światowy	Dzień	Chorego,	tytuł:	„Być	oczami	niewido-
mego	i	nogami	chromego”.	Słowa	te	pochodzą	z	Księgi	Hioba.	
Są	 to	słowa	modlitwy	doświadczonego	wielkim	cierpieniem	
Hioba:	 „Niewidomemu	byłem	oczami,	 chromemu	byłem	za	
nogi”	(Hi	29,15).	Ojciec	św.	rozważa	postawę	człowieka,	który	
posiada	„mądrość	serca”.	Mądrość	serca	jest	służbą	bliźniemu.	
Mądrość	serca,	to	trwanie	przy	bracie.	Czas	spędzony	przy	boku	
chorego	 jest	 czasem	 świętym.	 Jest	wielbieniem	Boga,	 który	
kształtuje	nas	na	obraz	 swojego	Syna,	 który	 „nie	przyszedł,	
aby	Mu	służono,	lecz	aby	służyć	i	dać	swoje	życie	jako	okup	
za	wielu”	(Mt	20,28).	Mądrość	serca	to	wyjście	poza	siebie	ku	
bliźniemu.	Świat,	w	którym	żyjemy,	zapomina	niekiedy	o	szcze-
gólnej	wartości,	jaką	ma	czas	spędzony	przy	łóżku	chorego.

Zakończmy	tę	naszą	krótką	refleksję	słowami	modlitwy	do	
Matki	Bożej,	którą	Ojciec	św.	kończy	swoje	orędzie:	„O	Maryjo,	
Stolico	Mądrości,	jako	nasza	Matka	wstawiaj	się	za	wszystkim	
chorymi	 i	za	 tymi,	którzy	się	nimi	opiekują.	Spraw,	abyśmy	
w	służbie	cierpiącemu	bliźniemu	i	przez	samo	doświadczenie	
cierpienia	mogli	przyjąć	i	rozwijać	w	sobie	prawdziwą	mądrość	
serca”.	Amen.
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Solidarność Chrystusa i Kościoła 
z chorymi

Świdnica, 11 lutego 2015 r.
Homilia wygłoszona w podczas XXIII Światowego Dnia Chorego 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. O starości i cierpieniu – Jezus Chrystus, Kościół 
i świat

Drodzy	bracia:	 kapłani,	 klerycy,	 siostry	 zakonne:	 drodzy	
chorzy	i	osoby	im	towarzyszące.	Pan	Jezus	ogromnie	cieszy	
się	 z	waszej	 obecności.	Cieszy	 się,	 że	 przybyliście	w	dzień	
wspomnienia	Matki	Bożej	z	Lourdes	na	świętą	Eucharystię,	
podczas	której	będzie	udzielany	Sakrament	Chorych.	Pan	Jezus	
chce	wam	dzisiaj	powiedzieć,	że	jesteście	bardzo	ważną	cząstką	
Kościoła	 i	 ludzkości,	 że	o	was	nie	zapomniał,	 że	was	nadal	
kocha	i	chce	z	wami	być	w	waszej	jesieni	życia,	i	w	waszym	
cierpieniu.	On	sam	wycierpiał	za	nas	rany.	O	nim	dzisiaj	mówił	
prorok	 Izajasz:	 „Lecz	On	 się	 obarczył	 naszym	cierpieniem.	
On	dźwigał	nasze	boleści...	On	był	przybity	za	nasze	grzechy,	
zdruzgotany	za	nasze	winy.	Spadła	Nań	chłosta	zbawienia	dla	
nas,	a	w	Jego	ranach	jest	nasze	zdrowie”	(Iz	53,4-5).

Drodzy	 chorzy,	może	 jesteście	 zmartwieni,	 zasmuceni,	
niepewni	jutra.	Może	się	martwicie	i	to	was	boli,	że	jesteście	
samotni,	 pozbawieni	 należytej	 opieki,	 że	 tak	mało	pisze	 się	
o	was	w	gazetach	i	pokazuje	się	w	telewizji,	ale	przecież	dobrze	
wiecie,	że	świat	na	ogół	ucieka	od	cierpienia,	nie	chce	o	nim	
myśleć	ani	mówić.	W	reklamach	telewizyjnych	–	jak	ostatnio	
napisał	w	tygodniku	„Niedziela”	nasz	diecezjalny	duszpasterz	
chorych,	obecny	wśród	nas	ks.	prałat	Edward	Szajda	–	widzimy	
najczęściej	ludzi	młodych,	uśmiechniętych,	wysportowanych,	
zdrowych.	Wiemy	 jednak,	 że	 z	młodości	 i	 sprawności	 się	
wychodzi.	Przychodzi	czas	jesieni	życia	i	 to	dla	wszystkich.	
Kościół	uważa,	że	jesteście	skarbem,	że	nie	jesteście	balastem,	
że	jesteście	potrzebni.	Dzisiaj	nie	macie	już	stanowisk	i	funkcji	
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w	życiu	społecznym.	Nie	bierzecie	czynnego	udziału	w	życiu	
politycznym,	ale	nie	można	powiedzieć,	że	nie	 jesteście	po-
trzebni,	że	 jesteście	ciężarem.	Możecie	przecież	wspomagać	
Kościół,	 a	 także	waszych	najbliższych,	 codzienną	modlitwą	
i	 ofiarowaniem	 swojego	 cierpienia.	 Jakże	wielu	 biskupów	
i	kapłanów	dobrze	wie	o	tym,	jak	wiele	zawdzięcza	ludziom	
chorym,	którzy	wspierają	ich	swoją	modlitwą	i	ofiarą	cierpienia.

2. O starości i cierpieniu papież św. Jan Paweł II

Drodzy	chorzy,	często	i	chętnie	wracamy	do	nauczania	i	spo-
sobu	życia	naszego	wielkiego	Papieża,	św.	Jana	Pawła	II.	On	
nie	tylko	zostawił	bogate	w	treść	teksty	o	cierpieniu,	o	starości,	
ale	pokazał	nam	osobistym	przykładem,	jak	należy	się	odnosić	
do	chorych	 i	do	cierpienia.	Za	wzorem	Chrystusa	garnął	się	
do	chorych,	zawsze	miał	dla	nich	czas.	Podczas	pielgrzymek	
apostolskich	zawsze	się	z	nimi	spotykał,	a	jak	organizatorzy	
pielgrzymki	nie	umieścili	spotkania	z	chorymi,	to	o	takie	spo-
tkanie	się	zawsze	upominał.	Na	jednym	ze	spotkań	powiedział	
do	chorych:	„Wy,	słabi	fizycznie,	poddani	cierpieniom,	jeste-
ście	równocześnie	–	w	każdym	razie	możecie	być	–	źródłem	
mocy	dla	innych,	dla	zdrowych,	czasem	dla	tych,	którzy	swoje	
zdrowie	źle	wykorzystują,	którzy	obrażają	Boga,	posługując	
się	swoim	zdrowiem	i	swoimi	siłami.	Wy,	chorzy,	cierpiący,	
jesteście	dla	nich	nie	tylko	wyrzutem,	ale	także	i	nawróceniem.	
nawrócenie	grzeszników	idzie	poprzez	wasze	cierpienie”.

Drodzy	chorzy,	Papież	pod	koniec	życia	pokazał	nam,	jak	
dochodzić	do	kresu	ziemskiej	drogi.	Był	bardzo	do	was	po-
dobny	w	swojej	niemocy	fizycznej,	w	swojej	chorobie.	Dzisiaj	
w	święto	Matki	Bożej	z	Lourdes,	zechciejmy	przypomnieć,	że	
swoją	ostatnią	podróż	apostolską	poza	Włochy,	swoją	104	piel-
grzymkę,	odbył	Jan	Paweł	II	właśnie	do	Lourdes.	Przywalony	
już	wtedy	 chorobą,	 a	 było	 to	 14	 sierpnia	 2004	 roku,	 kilka	
miesięcy	przed	śmiercią,	papież	klęknął	w	miejscu	objawień	
w	Grocie	Massabielskiej	 i	wypowiedział	 słowa:	 „Klękając	
tutaj,	przy	Grocie	Massabielskiej,	że	wzruszeniem	odczuwam,	
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że	dotarłem	do	kresu	mej	pielgrzymki”.	Nie	przyjechał	–	jak	
sądzili	niektórzy	–	aby	doznać	cudownego	uzdrowienia.	Przy-
był,	by	oddać	Bogu	przez	ręce	Maryi	swój	ból	i	niemoc,	swoje	
kończące	się	życie.

Przypomnijmy	sobie	jeszcze,	jak	odnosi	się	do	ludzi	chorych	
i	do	zjawiska	cierpienia	obecny	papież,	ojciec	św.	Franciszek.	
Może	ograniczmy	się	do	kilka	myśli	zawartych	w	tegorocznym	
orędzie	do	chorych.

3. O starości i cierpieniu ojciec św. Franciszek

Ojciec	św.	Franciszek	dał	tegorocznemu	Orędziu	na	dzisiej-
szy,	23.	Światowy	Dzień	Chorego,	tytuł:	„Być	oczami	niewido-
mego	i	nogami	chromego”.	Słowa	te	zaczerpnął	z	Księgi	Hioba.	
Są	 to	słowa	modlitwy	doświadczonego	wielkim	cierpieniem	
Hioba:	 „Niewidomemu	byłem	oczami,	 chromemu	byłem	za	
nogi”	(Hi	29,15).	Ojciec	św.	rozważa	postawę	człowieka,	który	
posiada	„mądrość	serca”.	Mądrość	serca	jest	służbą	bliźniemu.	
Mądrość	serca,	to	trwanie	przy	bracie.	Czas	spędzony	przy	boku	
chorego	 jest	 czasem	 świętym.	 Jest	wielbieniem	Boga,	 który	
kształtuje	nas	na	obraz	 swojego	Syna,	 który	 „nie	przyszedł,	
aby	Mu	służono,	lecz	aby	służyć	i	dać	swoje	życie	jako	okup	
za	wielu”	(Mt	20,28).	Mądrość	serca	to	wyjście	poza	siebie	ku	
bliźniemu.	Świat,	w	którym	żyjemy,	zapomina	niekiedy	o	szcze-
gólnej	wartości,	jaką	ma	czas	spędzony	przy	łóżku	chorego.

Przybliżając	 niezawinione	 cierpienie	Hioba,	 ojciec	 św.	
Franciszek	napisał:	„Doświadczenie	Hioba	znajduje	swoją	au-
tentyczną	odpowiedź	tylko	w	krzyżu	Jezusa,	najwyższym	akcie	
solidarności	Boga	z	nami,	zupełnie	darmowym,	bezgranicznie	
miłosiernym.....Osoby	zanurzone	w	tajemnicy	cierpienia	i	bólu	
przyjętego	z	wiarą,	mogą	stać	się	żywymi	świadkami,	która	po-
zwala	współistnieć	z	samym	cierpieniem,	pomimo	że	człowiek	
swoim	umysłem	nie	jest	w	stanie	do	końca	go	pojąć”	(p.	5).

Drodzy	 chorzy	 i	 opiekunowie,	 prośmy	Matkę	Boża,	 aby	
wstawiała	się	u	swojego	Syna	za	wszystkimi	chorymi	i	za	tymi,	
którzy	się	nimi	opiekują.	Amen.
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Maryja zatroskana o zbawienie 
dzieci Bożych

Konary, 11 lutego 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Boży ład stworzenia

Drodzy	bracia	 i	 siostry	 zebrani	 przy	Matce	Bożej,	 która	
jest	wśród	nas,	która	nas	odsyła	do	Maryi,	która	jest	w	niebie.	
Wiemy,	 że	Maryja	 jest	 jedna,	 a	 na	 ziemi	ma	 różne	 obrazy,	
wizerunki,	figury,	ale	wiemy,	że	wszystkie	one	się	odnoszą	do	
tej	samej	Maryi,	Matki	Bożej,	Matki,	która	nam	urodziła	Syna	
Bożego	i	która	się	stała	także	Matką	naszą,	Matką	Kościoła.

Moi	drodzy,	nie	wybieraliśmy	specjalnie	czytań	mszalnych,	
zostały	one	odczytane	tak,	jak	Kościół	przepisał	na	dzisiejszy	
dzień.	Czytanie	I	nas	zaprowadziło	do	początków	świata	i	czło-
wieka,	do	raju.	Słyszeliśmy,	jak	to	Bóg	stworzył	świat.	Świat	
nie	 stał	 się	 sam.	Ludzie	 sobie	 sami	 też	 istnienia	 i	 życia	 nie	
dali.	U	początku	wszystkiego	stoi	Bóg.	Bóg,	który	na	początku	
stworzył	niebo	 i	 ziemię,	 i	w	 raju,	po	stworzeniu	wszystkich	
roślin	i	zwierząt.	Pan	Bóg	na	końcu	powołał	do	życia	człowie-
ka	–	na	obraz	i	podobieństwo	swoje,	powołał	jako	mężczyznę	
i	niewiastę.	Dlatego,	kto	ogląda	Apel	Jasnogórski,	to	zauważył,	
że	od	kilku	tygodni	małżonkowie	zanoszą	modlitwę	za	rodziny	
i	pierwsze	zdanie	tej	modlitwy	zaczyna	się	od	takiego	podzię-
kowania	Bogu:	„Panie	Boże	dziękujemy	Ci,	że	stworzyłeś	nas	
jako	mężczyzn	i	niewiasty,	abyśmy	sobie	wzajemnie	pomagali	
i	abyśmy	się	wzajemnie	miłowali”.	To	jest	nawiązanie	do	tego	
co	było	w	raju.	Dlaczego	to	dzisiaj	podkreślamy?	–	Bo	chcą	
wprowadzić	w	Polsce	ideologię	„gender”,	w	której	się	lansuje	
tzw.	płeć	kulturową	i	mówi	się,	że	człowiek	się	nie	rodzi	ani	
mężczyzną,	ani	kobietą,	tylko	sam	sobie	może	potem	wybrać	
czy	chce	być	mężczyzną	czy	kobietą.	Do	takich	paradoksów	
dzisiaj	dochodzi.	Ta	konwencja,	która	nie	została	jeszcze	za-
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twierdzona	przez	pana	prezydenta,	ale	uchwalono	w	ubiegły	
piątek	 tę	 ustawę,	 która	 umożliwia	 ratyfikację	 tej	 konwencji,	
budzi	obawy,	że	Unia	Europejska	może	to	wprowadzić	na	siłę	do	
naszego	życia	rodzinnego.	Takie	są	metody	Europy	zachodniej	
–	jak	nie	wykonacie,	to	nie	będzie	pieniędzy,	nie	będzie	dotacji	
–	a	więc	kupowanie	ludzi	za	pieniądze,	kupowanie	kłamstwa,	
fałszu.	To	jest	metoda	diabelska,	to	trzeba	wiedzieć.

2. Miejsce i rola Maryi w dziele zbawienia

Moi	drodzy,	wróćmy	do	raju.	Jest	jeszcze	jeden	ważny	szcze-
gół	do	odnotowania,	który	zawiera	się	w	dzisiejszym	czytaniu	–	
mianowicie,	że	Bóg,	umieszczając	pierwszych	rodziców	w	raju,	
w	komforcie,	jednak	dał	im	jedno	przykazanie:	„Z	wszystkich	
drzew	możecie	owoce	zrywać,	ale	z	drzewa	poznania	dobra	i	zła	
nie	będzie	wam	wolno	zrywać	owoców”.	Takie	przykazanie.	
I	wiemy	co	się	stało	–	przyszedł	szatan,	skusił	Ewę,	Ewa	namó-
wiła	swego	męża	Adama	i	przekroczyli	Boże	prawo.	Ściągnęli	
na	siebie	i	swoje	potomstwo	nieszczęście,	zostali	wypędzeni	
z	raju.	Ale	już	w	tamtych	dniach,	w	tamtym	czasie	Pan	Bóg	
zapowiedział	nową	Niewiastę,	która	będzie	inna	od	Ewy,	która	
będzie	posłuszna,	który	nigdy	nie	powie	Panu	Bogu	„nie”,	tak	
jak	ta	pierwsza	niewiasta	Ewa,	która	uległa	szatanowi.	„Położę	
nieprzyjaźń	między	tobą	a	Niewiastą”	–	powiedział	Pan	Bóg	
szatanowi	–	„Między	potomstwem	twoim	a	potomstwem	Jej.	
Ono	zmiażdży	ci	głowę,	a	ty	zmiażdżysz	mu	piętę”.	Mowa	tu	
o	Maryi,	o	drugiej	kobiecie,	która	w	dziejach	zbawienia	 się	
pojawiła	i	która	została	uświęcona	od	samego	początku.	Przy-
szła	na	świat	bez	grzechu	pierworodnego,	otrzymała	przywilej	
niepokalanego	poczęcia	i	nie	popełniła	żadnego	grzechu	osobi-
stego.	Dowiedziała	się	jak	była	dziewczyną,	że	została	wybrana	
przez	Boga,	żeby	wydać	Mesjasza,	Syna	Bożego,	żeby	dać	Mu	
ludzkie	ciało.	I	tak	się	dokonało.

Obchodziliśmy	 niedawno	 święta	 Bożego	Narodzenia,	
wspominaliśmy	 to	przybycie	Syna	Bożego	na	naszą	ziemię,	
narodzimy	najważniejsze	na	ziemi	–	Syna	Bożego.	I	uświado-



151

miliśmy	sobie,	że	nie	ma	Bożego	Narodzenia	bez	Maryi,	bo	
Syn	Boży	wcielony	w	ludzkiej	postaci	przybył	do	nas	przez	
Maryję.		Maryja	była	Jego	pierwszym	mieszkaniem,	pierwszą	
świątynią.

Moi	drodzy,	przypomnijmy,	że	potem	wielokrotnie	Maryję	
widzimy	w	czasie	działalności	Pana	Jezusa,	a	taki	najpiękniej-
szy	epizod,	to	jest	wesele	w	Kanie	Galilejskiej.	Tam	Maryja	
wypowiedziała	takie	ważne	słowa,	które	są	ostatnimi	słowami	
w	 zapisie	 biblijnym,	w	 zapisie	 Ewangelii.	Ostatnie	 słowa	
były	w	Kanie	Galilejskiej,	już	nie	było	słów	pod	krzyżem,	na	
Golgocie,	czy	potem	w	czasie	zesłania	Ducha	Świętego,	gdzie	
była	też	z	uczniami.	Ewangeliści	zapisali	te	ostatnie	wskazanie	
Maryi	właśnie	z	Kany	Galilejskiej.	Znamy	te	słowa:	„Zróbcie	
wszystko	cokolwiek	wam	powie”.	Taki	nam	testament	zostawiła	
Matka	Boża.

Moi	drodzy,	ta	Maryja	jako	Matka	Chrystusa	i	Matka	nasza	
wędruje	z	Kościołem	przez	wszystkie	pokolenia.	I	oto	jest	także	
z	naszym	pokoleniem.	I	jak	poprzednikom	pomagała	tak	i	nam	
pomaga.	Byliście	chyba	wszyscy	w	Częstochowie,	oglądaliście	
te	wota	na	ścianach,	to	są	zostawione	znaki	ludzkiej	wdzięczno-
ści	za	pomoc	Maryi,	za	wysłuchane	prośby.	A	jak	pojedziemy	
do	innych	sanktuariów	światowych,	Gwadelupy	w	Meksyku,	
czy	do	Fatimy,	czy	do	Lourdes	 to	spotykamy	tych	 tabliczek	
i	różnych	wotów	wiele.	To	są	znaki	ludzkiej	wdzięczności	za	
pomoc,	którą	otrzymali	od	Maryi,	Matki	Bożej.

3. Znaczenie i przesłanie objawień maryjnych

Moi	drodzy,	szczególnym	znakiem	Jej	miłości	i	troski	o	nas	
są	Jej	objawienia,	spotkania	z	ludźmi.	Dzisiaj	jest	11	lutego,	
wspominamy	dzisiaj	objawienie	Matki	Bożej	w	Lourdes.	Ono	
może	było	pięćdziesiąt	lat	wcześniej	przed	objawieniem	Matki	
Bożej	w	Fatimie,	tam	była	Bernadetta	Soubirious,	która	była	
też	pasterką,	i	w	czasie	przechadzki,	gdy	zbierała	drewno	na	
opał,	 tam	 się	Matka	Boża	ukazała	po	 raz	pierwszy	–	11	 lu-
tego	1858	roku.	W	cztery	 lata	po	ogłoszeniu	dogmatu	przez	
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Piusa	IX,	który	stwierdzał,	że	Matka	Boża	jest	Niepokalanie	
Poczęta.	Maryja	–	gdy	ją	Bernadetta	zapytała	jakie	jest	Twoje	
imię	 –	 potwierdziła:	 „Jestem	Niepokalane	 Poczęcie”.	Tam	
w	Lourdes	Maryja	 pokazała	 się	Bernadecie	 18	 razy.	Naj-
pierw	przez	pierwsze	piętnaście	dni,	powiedziała	Bernadecie,	
że	 jest	 	Niepokalanym	 	Poczęciem.	To	 przesłanie	 z	Lourdes,	
z	Francji.

Dzisiaj,	 gdy	patrzymy	na	figurę	Matki	Bożej	Fatimskiej,	
to	myślimy	o	Fatimie,	to	jest	13	maja	1917	roku.	Był	to	czas	
bardzo	 trudny,	 trwała	 I	wojna	 światowa.	W	Rosji	 przygo-
towywano	 rewolucję	 bolszewicką,	 za	 sprawą	Lenina,	 który	
miał	 zaprowadzić	 system	 ateistyczny	 i	 ta	 rewolucja	 się	 od-
była.	W	 roku,	 kiedy	 były	wielkie	masońskie	 demonstracje	
w	Rzymie.	Ojciec	Maksymilian	Kolbe,	który	wtedy	studiował	
w	Rzymie,	potem	opowiadał,	jakie	były	wielkie	manifestacje	
antykościelne,	antypapieskie.	Mówiono	–	koniec	z	papieżem,	
papież	nam	niepotrzebny,	 zamienimy	bazylikę	 św.	Piotra	na	
jakiś	inny	obiekt	i	w	takim	czasie	Maryja	się	zjawiła.	Z	kim	
chciała	rozmawiać?	–	Nie	z	królami,	nie	z	filozofami,	nawet	
nie	z	papieżem,	nie	z	biskupami,	nie	z	księżmi	ale	z	dziećmi.	
Dzieci	słyszą?	–	Matka	Boża	was	najbardziej	lubi,	bo	wybrała	
sobie	właśnie	 dzieci,	 które	 nawet	 nie	miały	 dziesięciu	 lat:	
Franciszka,	Hiacyntę	i	Łucję	i	 tej	 trójce	pastuszków	ukazała	
się	po	raz	pierwszy	13	maja	1917	roku.	Jak	już	ojciec	Tomasz	
wspomniał,	 przekazała	 orędzie.	To	 przekazywanie	 orędzia	
trwało	przez	sześć	spotkań,	bo	Matka	Boża	zapraszała	dzieci	
każdego	13	dnia	miesiąca,	od	maja	do	października.	W	sierpniu	
odbyło	się	później,	bo	dzieci	zostały	uwięzione	i	przestraszone.

Przypomnę	jeszcze,	że	to	ostatnie	spotkanie	z	dziećmi	było	
już	przy	współudziale	wielkiej	rzeszy	ludzi	–	ponad	70	tysięcy	
zjawiło	się	13	października	1917	roku	na	spotkanie	z	Maryją,	
bo	 sprawa	 tych	 zjawień	 już	 była	 nagłośniona.	 I	wtedy	było	
takie	zdarzenie,	że	była	wielka	ulewa	i	później	nagle	pojawiło	
się	słońce,	cud	słońca,	taniec	słońca	i	to	ludzie	widzieli.	Bardzo	
szybko	potem	władze	kościelne	wydały	takie	orzeczenie,	że	te	
objawienia	w	Fatimie	są	prawdziwe,	autentyczne.
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4. Obecność Maryi w trudnych momentach historii

Moi	drodzy,	już	dzisiaj	zacznijmy	mówić	o	orędziu	fatim-
skim,	w	którym	są	trzy	wezwania	–	do	modlitwy	różańcowej,	
dlatego	Matkę	Bożą	 nazywa	 się	Matkę	Bożą	Różańcową,	
wezwanie	do	pokuty	i	także	do	nawrócenia.	Chodziło	Matce	
Bożej	głównie	o	nawrócenie	Rosji,	ale	też	o	nawrócenie	każdego	
człowieka.	Matka	Boża	mówiła,	że	świat	można	uratować	przez	
zniszczeniem,	świat	można	uczynić	lepszym	przez	modlitwę,	
pokutę	i	nawrócenie.	Jeszcze	wspomnijmy,	że	tym	pastuszkom	
Matka	Boża	przepowiedziała	cierpienie	i	szybkie	odejście	z	tej	
ziemi.	W	 trzy	 lata	 po	objawieniach	 już	 nie	 było	 na	 świecie	
Franciszka	 i	Hiacynty,	 zachorowali	 i	 odeszli	 do	wieczności.	
Została	Łucja,	która	wstąpiła	do	zakonu.	Za	dwa	dni	będzie	
dziesiąta	 rocznica	 jej	 śmierci.	Żyła	do	13	 lutego	2005	 roku,	
zmarła	nieco	wcześniej	od	Papieża,	Łucja,	która	z	papieżami	
rozmawiała	i	potwierdzała	to,	o	czym	z	Matką	Bożą	rozmawiała	
i	to	że	widziała	Maryję.

Moi	drodzy,	to	orędzie	fatimskie	zostało	na	nowo	dowar-
tościowane	po	zamachu	na	życie	Papieża.	Okazało	się,	że	to	
Maryja	przepowiedziała.	Przepowiedziała	i	II	wojnę	światową	
i	także	zamach	na	Ojca	Świętego.	25	stycznia	1938	roku,	a	więc	
rok	przed	wybuchem	II	wojny	światowej	w	całej	Europie	była	
wielka	zorza	polarna,	widziana	przez	wszystkich	mieszkańców	
naszego	 kontynentu	 i	Maryja	 przepowiedziała	 ten	 znak	 już	
w	Fatimie.	I	wojna	potem	przyszła,	i	wiemy	ile	zginęło	ludzi.	
W	XX	w.	wymordowano	prawie	200	milionów	ludzi.

Wczoraj	minęła	75	rocznica	pierwszej	deportacji	Polaków	
z	kresów	wschodnich,	z	gniazd	rodzinnych	siepacze	NKWD	
wyrywali	całe	rodziny	i	zsyłali	na	Sybir,	do	krainy	głodu	i	zim-
na.	Wielu	nie	dojechało,	umarło	w	drodze	–	dzieci,	starcy,	matki	
przez	okna,	przez	drzwi	wagonów	wyrzucały	zmarłe	dzieci,	bo	
nie	było	jak	pochować,	kilka	tygodni	ta	podróż	trwała.	Jaki	to	los	
zgotował	człowiek	człowiekowi.	Nie	wolno	o	tym	zapomnieć,	
w	tej	wywózce	było	ponad	200	tysięcy	ludzi,	niektórzy	mówią	
250	tysięcy.	A	potem	jeszcze	była	druga	wywózka	w	kwietniu,	
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następna	w	czerwcu	i	rok	później	w	maju	i	czerwcu.	Potem	się	
rozpoczęła	wojna	 niemiecko-sowiecka.	Moi	 drodzy,	 jeśli	 to	
wspominamy,	to	po	to,	by	sobie	uświadomić,	że	Matka	Boża	
była	z	nami	w	takim	trudnym	czasie,	była	siłą	i	mocą	dla	ludzi,	
którzy	cierpieli.

Moi	drodzy,	jak	sobie	wspomnimy	naszego	Papieża,	który	
w	Fatimie	był	trzy	razy.	Pierwszy	raz	pojechał	w	rok	po	zamachu	
–	13	maja	1982	roku,	by	Matce	Bożej	podziękować	za	ocalenie	
życia.	Jak	sam	mówił	–	zostało	mu	życie	na	nowo	podarowane	
przez	Maryję.	Jak	Papież	odwiedził	w	więzieniu	niedoszłego	
zabójcę,	to	Agca	miał	czelność	zapytać	–	dlaczego	nie	zginą-
łeś?	Dlaczego	żyjesz?	Miałem	najlepszą	broń,	wszystko	było	
na	medal	przygotowane.	A	Papież	odpowiedział,	że	to	jest	tak,	
że	człowiek	strzela,	a	Pan	Bóg	kule	nosi.	Papież	był	święcie	
przekonany	i	z	tym	przekonaniem	odszedł	do	wieczności,	że	swe	
ocalenie	zawdzięcza	Maryi.	Dlatego	dzisiaj	w	koronie	Matki	
Bożej	Fatimskiej	jest	kula,	która	zraniła	ojca	świętego,	ale	go	
nie	pozbawiła	życia,	Papież	ją	tam	zawiózł.	Potem	Papież	był	
w	Fatimie	dziesięć	lat	po	zamachu	w	1991	roku	i	po	raz	trzeci	
był	w	Fatimie	w	roku	2000,	żeby	beatyfikować	pastuszków,	
którzy	zmarli	–	Hiacyntę	i	Franciszka.	Byliśmy	na	ich	grobie,	
w	bazylice	ten	grób	jest,	świeże	kwiaty,	na	grobie	Franciszka	
były	gołąbki.	Taka	jest	historia.	Wspomnijmy,	że	papież	Jan	
Paweł	II	swoją	ostatnią	podróż	odbył	do	Lourdes,	to	było	kilka	
miesięcy	przed	śmiercią	w	sierpniu	2004	roku	i	tam	piękny	tekst	
wygłosił	do	Maryi	–	oddanie	życia	w	Jej	dłonie.

Zakończenie

Moi	drodzy,	kończymy	tę	naszą	homilię,	takie	rozważanie	
wstępne,	 resztę	usłyszycie	od	ojca	 rekolekcjonisty	Tomasza,	
franciszkanina.	 Franciszkanie	 bardzo	Matkę	Bożą	 kochają	
i	potrafią	pięknie	o	Matce	Bożej	mówić.

Moi	 drodzy,	 powierzmy	 sprawy	nasze	 osobiste	 i	 sprawy	
Ojczyzny.	Wiemy	co	się	dzieje,	protest	rolników	w	Warszawie,	
nie	chcą	z	nimi	rozmawiać.	Tyle	ciągników	tam	pojechało,	żeby	
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blokować	miasto,	nie	chcą	przyjaźnie	z	nimi	rozmawiać	przy	
stole	tylko	na	ulicy.	Górnicy	w	Jastrzębiu	Zdroju,	ta	konwen-
cja	nieszczęsna,	która	ma	być	ratyfikowana	przez	prezydenta	
i	inne	sprawy	takie	ważne.	Pamiętajcie,	że	tu	jest	teraz	centrum	
naszej	diecezji,	u	Was,	gdzie	jest	Matka	Boża.	Cieszcie	się	tą	
Maryją,	zostawcie	prace	jakieś	zaplanowane,	 tutaj	spieszcie.	
Jest	taka	pieśń	maryjna:	„Do	Twej	dążym	kaplicy,	co	z	brzegu	
czeka	nas,	wśród	wichru,	nawałnicy,	w	pochmurny,	słotny	czas.	
Byśmy	tam	wciąż	dążyli	i	nigdy	nie	zbłądzili.	Maryjo,	Maryjo,	
o	Maryjo	świeć!”	Amen.

Syberyjskie cierpienie zniewolonego 
Narodu

Wałbrzych, 12 lutego 2015 r.
Msza św. w 75 rocznicę pierwszej deportacji Polaków z Kresów 

Wschodnich na Syberię 
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Przesłanie czytań mszalnych

Pochylamy	się	najpierw	nad	Bożym	pouczeniem	w	tekstach	
Pisma	Świętego,	które	zostały	odczytane.	Z	pierwszej	Księgi	
Biblii,	z	Księgi	Rodzaju,	dowiadujemy	się	o	stworzeniu	pierw-
szej	niewiasty.	Biblijny	obraz	tego	stworzenia	zawiera	prawdę	
o	równości	mężczyzny	i	kobiety	oraz	prawdę	o	małżeństwie,	
które	stanowi	związek	duchowy	i	cielesny	mężczyzny	i	kobiety:	
„Dlatego	 to	mężczyzna	opuszcza	ojca	 swego	 i	matkę	 swoją	
i	łączy	się	ze	swą	żoną	tak	ściśle,	że	stają	się	jednym	ciałem”.	
(Rdz	2,24).	Tej	definicji	małżeństwa	nie	wolno	nikomu	zmie-
niać,	 nie	wolno	poprawiać	Pana	Boga,	 jak	 to	 czynią	 dzisiaj	
propagatorzy ideologii gender.

W	epizodzie	przedstawionym	przez	dzisiejszą	Ewangelię	
trzeba	 podziwiać	wiarę	 poganki,	 syrofenicjantki,	 którą	 po-
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chwalił	Chrystus.	Obdarzenie	 darem	uzdrowienia	 córki	 tej	
pogańskiej	niewiasty	było	zapowiedzią,	że	Chrystus	przyszedł	
dla	wszystkich	narodów	świata.	Opowiadanie	jest	dla	nas	we-
zwaniem	do	pogłębiania	naszej	wiary	w	moc	zbawczą	Jezusa	
Chrystusa.	Z	tej	mocy	zbawczej	Chrystusa	czerpał	nasz	naród	
w	 tysiącletniej	 swojej	historii.	Czerpali	nasi	 rodacy	podczas	
drugiej	wojny	światowej,	czerpali	ci,	którzy	cierpieli,	którym	
nasi	wrogowie	nałożyli	kajdany.	Z	racji	mijającej	75.	rocznicy	
pierwszej	masowej	wywózki	na	Sybir	przypomnijmy	niektóre	
fakty.

2. Cierpienia Polaków na Golgocie Wschodu

Był	rok	1940.	Polska	była	już	kilka	miesięcy	po	IV	rozbiorze.	
Od	września	1939	roku,	była	okupowana	przez	dwóch	sąsiadów:	
z	 zachodu	 i	 ze	wschodu.	 Przeżywała	 pierwszą	 okupacyjną,	
bardzo	mroźną	 zimę.	W	obozach	 sowieckich:	w	Kozielsku,	
Starobielsku,	Charkowie	 i	Ostaszkowie	 nasi	 jeńcy	wojenni	
oczekiwali	na	karę	śmierci.	Pod	okupacją	hitlerowską	działało	
zbrodnicze	Gestapo,	pod	sowiecką	–	zdziczałe	NKWD.	Była	
mroźna	noc	z	9	na	10	 lutego	1940	 roku.	Tej	nocy	do	wielu	
chat	 polskich	 na	Kresach	Wschodnich,	 zastukali	 kolbami	
karabinów	 sowieccy	 siepacze.	 Padł	 rozkaz	 do	 opuszczania	
gniazd	 rodzinnych.	Dawano	 niewiele	 czasu,	 by	 zapakować	
parę	kilogramów	mienia	i	zaraz	potem	następowała	gehenna	
strasznej,	nieludzkiej	podróży	–	najpierw	jazda	saniami	parę	
godzin,	potem	zagonienie	do	bydlęcych	nieogrzewanych	wa-
gonów,	i	jazda	w	mrozie	i	głodzie	kilka	tygodni	na	Wschód.	
Następnie,	znowu	jazda	saniami	albo	samochodami	do	miejsca	
przeznaczenia,	w	bezkresne,	syberyjskie	lasy,	w	krainę	głodu	
i	mrozów.	Wiele	osób	zginęło	 już	w	drodze.	Nie	było	czym	
ogrzać	i	czym	wykarmić	dzieci.	Martwe	dzieci	matki	z	bólem	
wyrzucały	w	śnieg	z	jadącego	pociągu.	Także	wielu	dorosłych	
i	starców	nie	wytrzymało	potem	głodu	i	ciężkiej	pracy.	Więk-
szość	rodaków	nie	wróciła	do	ojczystego	domu.	Pozostali	tam	
na	wieczny	spoczynek.	Niektórym	udało	się	dostać	do	armii	
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generała	Władysława	Andersa	i	uwolnić	się	z	tej	nieludzkiej	
ziemi.	Jakaś	część	przetrwała	i	wróciła	po	wojnie,	ale	już	nie	
do	swoich	rodzinnych	stron,	z	których	zostali	wyrwani.	Wielu	
przybyło	 tu,	 na	Ziemie	Zachodnie,	 zostali	 przytuleni	 przez	
poranioną	wojną	matkę	Ojczyznę.	Tu	dokończyli	wędrówkę	
przez	pustynię	tej	ziemi.	Za	wszystkich,	którzy	przeszli	już	do	
wieczności,	czy	tam	na	Golgocie	Wschodu,	czy	tu	u	nas,	czy	
gdziekolwiek	indziej	na	ziemi,	dziś	modlimy	się.	Modlimy	się	
i	pamiętamy.	Pamiętamy	–	nie	dla	siania	nienawiści,	nie	do	roz-
drapywania	nie	zagojonych	ran,	ale	ku	przestrodze	dla	nas	i	dla	
przyszłych	pokoleń.	Przypominamy	to	młodemu	pokoleniu,	by	
wiedziało,	 do	 czego	prowadzi	 polityka	 ludzi,	 którzy	depczą	
prawo	Boże,	którzy	nie	liczą	się	z	sumieniem	i	Bożym	prawem.

Tych,	którzy	jeszcze	są	wśród	nas,	także	ich	dzieci	i	wnuki,	
my	ludzie	Kościoła,	otaczamy	naszą	miłością.	Chylimy	czoła	
przed	 ich	 cierpieniem	 i	 świadectwem	 jakie	 dali	 o	Kościele	
i	o	Polsce.	Ubolewamy	nad	tym,	że	sterujący	dziś	naszym	ży-
ciem	publicznym	i	państwowym	zapominają	o	prawdziwych	
bohaterach.	 Jest	 nam	przykro,	 gdy	widzimy,	 że	 do	 tej	 pory	
nasz	 parlament	 nie	 uchwalił	 jeszcze	 odpowiedniej	 ustawy	
repatriacyjnej	dla	Polaków,	synów	i	wnuków	naszych	Sybira-
ków,	którzy	wyrażają	pragnienie	powrotu	do	swoich,	na	ziemię	
ojczystą.	Wyrażamy	wdzięczność	wobec	tych,	którzy	na	prośbę	
Ojca	Świętego,	błogosławionego	Jana	Pawła	II,	spisali	swoje	
doświadczenia	i	przekazali	je	do	opublikowania.	Przy	okazji	
przypomnijmy,	że	nasz	Papież	wielokrotnie	prosił	o	to	świa-
dectwo,	by	pozostało	dla	przyszłych	pokoleń.	Np.	w	homilii	
wygłoszonej	w	Bydgoszczy	w	 dniu	 7	 czerwca	 1999	 roku,	
w	 czasie	 pielgrzymki	 do	Ojczyzny,	 powiedział:	 „Wystarczy	
przypomnieć	niedawną	historię	Polski	i	innych	krajów,	i	trudno-
ści	oraz	prześladowania,	jakim	poddawany	był	wówczas	Kościół	
i	ludzie	wierzący	w	Boga.	Była	to	wielka	próba	ludzkich	sumień,	
prawdziwe	męczeństwo	wiary,	która	domagała	się	wyznania	
przed	ludźmi.	Był	to	czas	doświadczenia	niejednokrotnie	bardzo	
bolesnego.	I	dlatego	za	szczególną	powinność	naszego	pokole-
nia	w	Kościele	uważam	zebranie	wszystkich	świadectw	o	tych,	
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którzy	dali	życie	dla	Chrystusa.	Nasz	wiek	dwudziesty,	nasze	
stulecie	ma	swoje	szczególne	martyrologium	w	wielu	krajach,	
w	wielu	regionach	ziemi,	jeszcze	nie	w	pełni	spisane.	Trzeba	
je	zbadać,	trzeba	je	stwierdzić,	trzeba	je	spisać,	tak	jak	spisały	
martyrologia	pierwsze	wieki	Kościoła	i	to	jest	do	dzisiaj	naszą	
siłą	–	 tamto	świadectwo	męczenników	z	pierwszych	stuleci.	
Proszę	wszystkie	Episkopaty,	ażeby	do	tej	sprawy	przywiązały	
należytą	wagę.	Trzeba,	 ażebyśmy	przechodząc	 do	 trzeciego	
tysiąclecia	spełnili	obowiązek,	powinność	wobec	tych,	którzy	
dali	wielkie	świadectwo	Chrystusowi	w	naszym	stuleciu”.

Naszą	pamięcią,	także	naszą	dzisiejszą	modlitwą,	a	potem	
okolicznościową	akademią,	spełniamy	powinność	wobec	tych,	
którzy	cierpieli,	którzy	zginęli	za	to,	że	byli	Polakami,	że	byli	
synami	i	córkami	Kościoła.	Chcemy	podziękować	Zarządowi	
Koła	Związku	Sybiraków	w	Bystrzycy	Kłodzkiej	za	wydanie	
już	dwóch	tomów	wspomnień	Sybiraków	(„Wspomnienia	Sy-
biraków.	Zbiór	tekstów	źródłowych”	Bystrzyca	Kłodzka	2008,	
oraz	 „Wspomnienia	 Sybiraków.	Zbiór	 tekstów	 źródłowych	
część	druga”,	red.	Jerzy	Kobryń	i	Janusz	Kobryń,	Bystrzyca	
Kłodzka	2010).	 Jest	 to	właściwa	odpowiedź	na	przytoczone	
wyżej	słowa	Ojca	Świętego.

Zamykając	 tę	 część	 naszych	 refleksji,	 tyczących	 zsyłek	
syberyjskich,	 przypomnijmy	 jeszcze,	 że	władze	 sowieckie	
w	latach	1940-1941	dokonały	czterech	wielkich	operacji	de-
portacyjnych	 z	 ziem	polskich:	w	 lutym,	kwietniu	 i	 czerwcu	
1940	oraz	w	maju	i	czerwcu	1941	r.	Trudno	dokładnie	zliczyć	
liczbę	 deportowanych.	Według	 niektórych	wyliczeń,	 liczba	
deportowanych	obywateli	polskich	od	17	września	1939	r.	do	
końca	 II	wojny	 światowej	 przekracza	 półtora	miliona	 osób.	
Szczególną	cechą	tych	deportacji	było	to,	że	„wyroki”	na	setki	
tysięcy	rodzin	wydawały	nie	sądy,	lecz	policja	polityczna,	po-
sługująca	się	donosami	politycznych	kolaborantów	i	 innych,	
przeróżnych	łotrów.
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„Dobrze, że jesteś”
Świdnica, 14 lutego 2015 r.

Msza św. z okazji jubileuszu 40-lecia życia ks. Romana Tomaszczuka 
Kościół pw. Krzyża Świętego

1. Misja Kościoła i posługa Apostołów Słowian

Domyślamy	się,	dlaczego	dzisiaj	są	takie	czytania	biblijne	
wzięte	nie	z	„lectio	continua”,	ale	na	dzisiejsze	święto	Kościół	
dziś	spogląda	w	stronę	dwóch	Apostołów	w	słowie	–	św.	Cy-
ryla	i	św.	Metodego,	którzy	żyli	w	IX	w.	i	udali	się	na	tereny	
Moraw,	tam	podjęli	pracę	ewangelizacyjną,	przekładając	pismo	
święte	na	język	słowiański	oraz	ukształtowali	księgi	liturgicz-
ne	w	językach	Słowian.	Cyryl	został	na	końcu	zakonnikiem,	
zmarł	w	Rzymie	w	869	r.,	a	16	lat	dłużej	żył	Metody,	biskup	
wysłany	 z	Rzymu	na	 teren	dzisiejszych	Węgier	 i	 zakończył	
życie	w	Welehradzie	w	885	r.	Papież	Jan	Paweł	II	ogłosił	ich	
współpatronami	Europy	 i	 napisał	 encyklikę	 im	poświęconą	
„Slavorum	Apostoli”	 czyli	Apostołowie	 Słowian.	 Stąd	 też	
dzisiaj	karmimy	się	Bożym	słowem,	które	nam	mówi	o	misji	
ewangelizacyjnej	Kościoła.

Przypomnijmy,	 że	Kościół	 pełni	 trzy	 podstawowe	misje:	
misję	prorocką	czyli	misję	przepowiadania	Bożego	słowa,	misję	
liturgiczną	uświęcającą,	sprawowanie	liturgii	świętej	na	czele	
z	Eucharystią	i	misję	służby	człowiekowi	–	diakonii.	Dzisiaj,	
jak	patrzymy	na	naszego	jubilata,	to	nam	się	na	pierwszy	plan	
wysuwa	 ta	misja	 ewangelizacyjna,	 bo	 zresztą	 ona	 jest	 taka	
czytelna	i	ważna,	gdyż	nie	może	być	samej	liturgii	bez	słowa,	
które	ją	wyjaśnia.	Dlatego	słowo	jest	zawsze	pierwsze,	bo	ono	
poucza,	objaśnia	 to,	 co	 czynimy	 jako	 liturgiści,	 także	 to,	 co	
czynimy	służąc	biednym.

2. 40 lat życia ks. Romana

Moi	drodzy,	godzi	się	dzisiaj,	przy	jubileuszu	urodzin	nasze-
go	księdza	Romana,	krótko	przypomnieć	historię	jego	życia,	bo	
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zawsze	urodziny	nas	odsyłają	do	początku	–	do	domu	rodzin-
nego,	do	mamy,	do	taty	i	potem	też	do	tych	najważniejszych	
wydarzeń	jakie	miały	miejsce	na	drodze	życia.

Ks.	Roman	się	urodził	20	stycznia	1975	r.	w	Oławie,	więc	
już	mu	w	 styczniu	wybiła	 czterdziestka,	 ale	 jak	wspomniał,	
16	lutego	będzie	czterdziesta	rocznica	jego	chrztu,	a	więc	tego	
dnia,	kiedy	stał	się	dzieckiem	Bożym,	tych	drugich	narodzin.	
Pierwsze	 narodziny,	 to	 są	 narodziny	 biologiczne,	 a	 potem	
przychodzą	narodziny	do	bycia	dzieckiem	Bożym.	Narodził	
się	w	Oławie,	 pięknym	miasteczku,	 potem	 się	 przeniósł	 do	
Miękini,	gdzie	zdobywał	edukację	podstawową,	potem	śred-
nią	w	VI	liceum	ogólnokształcącym	we	Wrocławiu.	W	1994	
r.	zdawał	maturę	i	zgłosił	się	do	Metropolitarnego	Wyższego	
Seminarium	Duchownego,	mając	 świadomość,	 że	Chrystus	
chce,	aby	był	kapłanem.	Studia	teologiczne	odbywały	się	w	la-
tach	1994-2000.	W	czasie	studiów	były	ważne	wydarzenia,	jak	
święcenia	biskupie	ks.	Edwarda	Janiaka,	ale	przede	wszystkim	
był	46	Światowy	Kongres	Eucharystyczny.	Wrocław	stał	się	
na	pewien	czas	stolicą	chrześcijaństwa,	zwłaszcza	wtedy,	gdy	
przybył	na	Kongres	papież	Jan	Paweł	II.	Pamiętamy	te	dni	–	
31	maja	i	1	czerwca	1997	roku,	właśnie	oni	byli	wtedy	w	semi-
narium,	byli	w	stadium	przygotowania	do	święceń	kapłańskich.	
Te	święcenia	miały	miejsce	27	maja	2000	roku,	a	więc	w	roku	
jubileuszu	chrześcijaństwa,	kiedy	obchodziliśmy	dwutysięczną	
rocznicę	narodzin	Syna	Bożego	Jezusa	Chrystusa	w	ludzkiej	
naturze.	To	był	rok	szczególny.	Pamiętam,	też	byłem	wtedy	we	
Wrocławiu	i	wiemy	jakie	wielkie	uroczystości	były	w	Waty-
kanie,	w	Rzymie.	Papież	zapraszał	różne	środowiska,	różnych	
przedstawicieli	do	Rzymu	i	pielgrzymowaliśmy	do	Rzymu,	była	
także	nasza	narodowa	pielgrzymka	w	lipcu	z	pięknym	orędziem	
Papieża	do	naszego	narodu.	Warto	także	odnotować,	że	rów-
nocześnie	w	roku	2000	Archidiecezja	Wrocławska	świętowała	
swój	 jubileusz.	Powstała	w	roku	1000,	dlatego	 ten	 jubileusz	
diecezjalny	był	włączony	w	ogólnokościelny	jubileusz	chrześci-
jaństwa.	To	dla	przypomnienia,	był	to	czas,	gdy	obecny	jubilat	
był	we	Wrocławiu,	 kształtował	 się	 duchowo,	 intelektualnie	
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i	duszpastersko	w	kierunku	kapłaństwa.	Napisał	magisterium	
pt.	„Miejsce	i	znaczenie	rachunku	sumienia	w	procesie	nawra-
cania	się	w	ujęciu	ignacjańskim”.	Piękny	temat,	opracowany	
pod	kierunkiem	obecnego	biskupa	Andrzeja	Siemieniewskiego.	
Potem	przyszło	żniwo	Pańskie	i	Duch	Święty	skierował	go	do	
Świdnicy	do	parafii	św.	Stanisława	i	Wacława,	tam	był	wika-
riuszem	cztery	lata,	do	chwili	powstania	diecezji	świdnickiej.	
Piękny	wikariat	tutaj,	w	naszym	dzisiejszym	biskupim	mieście.	
Potem,	gdy	zaistniała	diecezja,	szukaliśmy	księży,	którzy	by	się	
podjęli	różnych	ważnych	funkcji	i	odkryliśmy	talent	w	osobie	
młodego	księdza	wikariusza	Romana	i	został	obdarzony	obo-
wiązkiem	bycia	referentem	ds.	środków	społecznego	przekazu	
i	otrzymał	zadanie,	żeby	prowadzić	świdnicką	edycję	„Gościa	
Niedzielnego”.	 Został	 także	 spowiednikiem	 katedralnym	
i	w	roku	2010	został	diecezjalnym	duszpasterzem	rodzin.	Od	
tego	czasu	zorganizował	piękne	ogólnopolskie	kongresy	mał-
żeństw.	Tak	dochodzimy	do	obecnego	czasu.

3. Ewangelizacyjna posługa dziennikarzy

Moi	drodzy,	zauważamy,	że	ta	misja	ks.	Romana	–	głoszenia	
Bożego	słowa	–	biegnie	podwójnym	torem.	Najpierw	jest	to	
przepowiadanie	Bożego	słowa	w	ramach	liturgii,	którą	pełnił	
cztery	lata,	będąc	wikariuszem,	a	potem	też,	gdy	przyszła	diece-
zja	świdnicka,	do	dzisiaj	ma	okazję,	by	sprawować	liturgię	i	wy-
głaszać	homilię.	To	jest	jedna	ścieżka,	którą	szedł	ks.	Roman,	ale	
także	była	i	jest	ta	druga	ścieżka	–	ścieżka	dziennikarska.	Jako	
redaktor	edycji	„Gościa	Niedzielnego”	na	tej	ścieżce	znajduje	
się	 już	 tyle	 lat	 i	 recenzje	 tej	pracy	są	bardzo	pozytywne.	To	
jest	też	pewna	forma	głoszenia	Ewangelii.	Trochę	inna	niż	ta	
liturgiczna,	bo	ona	jest	szersza,	nie	tylko	teksty	ewangeliczne,	
ale	wszystko	to,	co	jest	tam	zamieszczone	służy	Kościołowi.

Ksiądz	arcybiskup	Gądecki	ostatnio	odprawiał	Mszę	Świętą	
dla	pracowników	Katolickiej	Agencji	Informacyjnej	dla	kraju	
w	Warszawie	i	mówiąc	tam	do	dziennikarzy,	wskazał	na	takie	
trzy	zasady,	którymi	powinni	się	kierować	dziennikarze,	zwłasz-
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cza	katoliccy,	ale	nie	tylko	–	każdy	dziennikarz,	który	takie	po-
wołanie	podejmuje.	Pierwsza	zasada,	to	jest	promocja	prawdy;	
nie	ma	żadnego	usprawiedliwienia	dla	przekazywania	kłamstwa	
w	mediach.	A	niestety,	wiemy	co	się	dzieje	dzisiaj	w	mediach,	
ile	jest	manipulacji,	tak	jak	było	ostatnio	z	konwencją.	Tytuł	
konwencji	bardzo	wzniosły	i	słuszny,	nikt	z	ludzi	myślących	
prawidłowo	nie	może	temu	zaprzeczyć,	ale	pytanie	–	co	jest	
w	środku?	–	A	w	środku	jest	już	niedobrze,	bo	jest	wskazanie	na	
fałszywe	źródła	przemocy	w	rodzinie	i	też	proponuje	się	błędne	
środki	przezwyciężania	przemocy	domowej	czy	też	przemocy	
wobec	kobiet.	Była	to	manipulacja	medialna.

Moi	drodzy,	powtórzmy,	że	media	mają	służyć	prawdzie,	
a	po	drugie	media	mają	promować	godność	wrodzoną	czło-
wieka.	Człowiek	 nie	 jest	 rzeczą,	 ale	 jest	 podmiotem,	 nosi	
w	sobie	obraz	Boży.	Bóg	stał	się	człowiekiem,	żeby	pokazać	
jak	człowiek	jest	wielki.	Bóg	–	człowiek	umarł	na	krzyżu,	żeby	
powiedzieć,	że	człowiek	jest	warty	odkupienia	i	człowiek,	jako	
jedyny	byt	 tego	 świata	wśród	 stworzeń,	 nosi	w	 sobie	 obraz	
i	podobieństwo	Boże.

Trzecia	zasada,	która	powinna	być	respektowana	w	pracy	
dziennikarskiej,	to	jest	pożytek	społeczny.	Wszystko	co	czy-
nimy,	co	piszemy,	ma	zmierzać	do	pożytku	społecznego,	żeby	
z	tego	był	pożytek	duchowy	i	większa	chwała	Boża.	Moi	drodzy,	
myślę,	że	młody	jubilat	–	ks.	Roman	tych	zasad	przestrzega	
i	dzisiaj,	gdy	na	zegarze	jego	życia	pojawiła	się	cyfra	czter-
dzieści,	to	chcemy	Bogu	podziękować	–	najpierw	za	to	że	jest.	
Jak	to	dobrze,	że	jesteś,	a	to	jego	„jest”	zawdzięczamy	Bogu.	
Z	Bożego	„Jestem”	jesteśmy	wszyscy,	dlatego	wielka	wdzięcz-
ność	Panu	Bogu	 za	 dar	 życia,	 bo	mogło	go	nie	 być,	 a	 jest.	
Każdy	z	nas	ma	życie	naturalne	od	Boga	i	dlatego	wdzięczność	
za	życie.	Dalej,	wdzięczność	za	życie	Boże,	za	wiarę,	którą	
otrzymał	poprzez	nauczenie	rodziców,	katechetów,	także	tych	
z	seminarium.	Wdzięczność	za	powołanie	kapłańskie,	bo	jako	
kapłan	 służy	bardzo	ofiarnie,	 przykładnie,	 jest	 powszechnie	
lubiany,	dlatego	za	to	też	chcemy	Bogu	podziękować,	że	Je-
zus	chciał	go	mieć	tylko	dla	siebie	jako	kapłana,	nie	oddał	go	
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w	ręce	jakiejś	kobiety,	żeby	był	mężem	i	ojcem	tylko,	żeby	był	
ojcem	duchownym,	żeby	był	ojcem	dla	wszystkich,	nie	tylko	
w	szczególny	sposób	dla	jednej	osoby,	jak	to	jest	w	małżeństwie,	
ale	dla	wszystkich.	To	jest	zamysł	Boży,	zamysł	Pana	Jezusa	
i	też	za	to	dzisiaj	Panu	Jezusowi	dziękujemy.	I	dziękujemy	za	
to	dobro,	za	ziarna	prawdy,	za	ziarno	prawdy,	które	Bóg	rozsiał	
w	różnych	miejscach,	w	różnym	czasie	ludziom	poprzez	posługę	
kapłańską	ks.	Romana.	Za	to	dziękujemy	i	chcemy	też	jemu	
podziękować	w	dniu	jego	urodzin	za	to,	co	czyni	dla	nas,	tu	
z	ołtarza,	słowem	mądrym,	tekstami,	zdjęciami	też.	Czytelnicy	
oczekują	zdjęć.	„Czy	będę	w	tym	tygodniu	w	tym	numerze	czy	
mnie	nie	będzie?”	–	Piękne	były	zdjęcia	z	orszaku	Trzech	Króli.	
Za	to	bardzo	dziękujemy.

Moi	drodzy,	czterdziestka	to	jest	taki	miły	wiek.	Życie	za-
czyna	się	kiedy?	–	Po	czterdziestce.	Była	taka	piosenka	i	film,	
który	czterdziestkę	promują,	a	to	jest	 też	taka	cyfra	biblijna.	
Trzeba	zacząć	od	potopu	–	czterdzieści	dni	i	nocy	padał	deszcz	
i	potem	był	potop.	Czterdzieści	lat	naród	wybrany	wędrował	
pod	wodzą	Mojżesza	z	Egiptu	do	ziemi	obiecanej.	Potem	prorok	
Eliasz	czterdzieści	dni	szedł	do	Bożej	góry	Horeb.	Jeszcze	kró-
lów	trzeba	wspomnieć	–	dwóch	takich	królów	bardzo	znanych:	
Dawid	i	syn	jego	Salomon	–	i	jeden,	i	drugi	przez	czterdzieści	lat	
stali	przy	sterze	królewskim	Izraela.	A	w	Nowym	Testamencie	
Pan	Jezus	–	czterdziestego	dnia	po	urodzeniu	był	ofiarowany	
w	świątyni.	A	potem	przez	czterdzieści	dni	pościł	na	pustyni	i	się	
przygotowywał	do	pracy,	do	podjęcia	działalności	publicznej,	
te	czterdziestki	wystąpiły.	I	też	czterdzieści	dni	się	ukazywał	
po	zmartwychwstaniu,	czterdziestego	dnia	odszedł	do	nieba.	
Więc	 tych	 czterdziestek	 jest	 dosyć	 dużo,	można	 by	 jeszcze	
więcej	wynaleźć,	ale	już	to,	co	powiedziałem	świadczy	o	tym,	
że	czterdziestka	jest	taką	cyfrą,	liczbą	uprzywilejowaną.

Zakończenie

Kończąc	tę	refleksję	–	okolicznościowe	rozważanie	zwią-
zane	z	jubileuszem	naszego	młodego	kapłana	–	podziękujemy	
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Panu	Bogu	za	życie,	za	powołanie	i	za	prawdę,	dobro	i	piękno,	
bo	 jest	 też	 aktorem,	ma	 związek	 z	 pięknem.	Prawda,	 dobro	
i	piękno	pochodzą	od	Boga,	Bóg	jest	najwyższą	Prawdą,	najpeł-
niejszym	dobrem	i	jest	najpełniejszym	pięknem.	Te	wszystkie	
trzy	wartości	ks.	Roman	promuje	w	swojej	działalności,	za	to	
też	podziękujemy	i	będziemy	prosić	pokornie,	żeby	Pan	Bóg	
zachował	naszego	młodego	jubilata	w	dobrym	zdrowiu	i	du-
chowym	i	fizycznym,	żebyśmy	byli	razem	po	najdłuższe	lata	
tutaj,	gdzie	nas	Bóg	powołał.	Amen.

Fatimskie orędzie  
programem odnowy duchowej

Udanin, 15 lutego 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Urszuli

1. Grzech duchowym trądem

Przeżywamy	już	ostatnią	niedzielę	przed	Wielkim	Postem.	
Dawniej	się	nazywała	niedzielą	zapustną,	bowiem	już	za	kilka	
dni	będzie	Środa	Popielcowa.	Najbliższa	środa,	to	początek	już	
Wielkiego	Postu.	W	takim	oto	czasie	cieszymy	się	obecnością	
figury	Matki	Bożej	Fatimskiej.

Moi	drodzy,	wysłuchaliśmy	przed	chwilą	Ewangelii	świę-
tej	o	uzdrowieniu	człowieka	z	trądu.	Przypomnijmy	sobie,	że	
trąd	w	tamtych	czasach	był	chorobą	nieuleczalną.	W	I	czyta-
niu	słyszeliśmy,	jakie	były	ostre	przepisy	w	czasach	Starego	
Testamentu	dotyczące	 trędowatych.	Ludzie	bronili	 się	przed	
zakażeniem	 trądem	poprzez	 separację	 trędowatych	od	 ludzi	
zdrowych.	Trędowaci	byli	umieszczani	na	pustyni	i	nie	mieli	
żadnych	możliwości,	żeby	się	kontaktować	ze	zdrowymi,	był	
zakaz	spotykania	się	ze	zdrowymi,	by	ich	nie	zarazić	–	taka	
była	forma	ochrony	przed	zarażeniem	się	trądem.
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Moi	drodzy,	ten	człowiek	trędowaty,	który	do	Jezusa	przy-
szedł	właściwie	złamał	prawo,	które	obowiązywało.	Był	bardzo	
odważny	i	opuścił	tę	grupę	trędowatych,	przyszedł	do	Jezusa	
i	pełen	wiary	wypowiedział	te	słowa:	„Panie	jeśli	chcesz	mo-
żesz	mnie	oczyścić.	 Jezus	widząc	 jego	wiarę,	odpowiedział:	
chcę,	bądź	oczyszczony”	(Łk	5,12-13).	I	ten	trędowaty	stał	się	
zdrowy,	otrzymał	polecenie	od	Pana	 Jezusa,	 by	pokazać	 się	
kapłanom,	przy	okazji	ofiarę	złożyć.	Ona	nie	była	potrzebna	
Jezusowi.	Nie	była	potrzebna	Bogu,	ale	była	potrzebna	dla	lu-
dzi.	Został	też	zobowiązany	do	dyskrecji,	ale,	jak	słyszeliśmy,	
tenże	uzdrowiony	nie	dotrzymał	 tego	zobowiązania,	poszedł	
i	wszędzie	opowiadał,	że	został	uzdrowiony.

Moi	 drodzy,	 jaki	wniosek	wypływa	dla	 nas	 z	 tego	 faktu	
ewangelicznego,	który	dzisiaj	przywołuje	święta	liturgia	Ko-
ścioła,	o	którym	słyszymy?	–	Wszyscy	jesteśmy	w	jakiś	sposób	
dotknięci	trądem	czyli	jesteśmy	chorzy	na	duchu,	bo	właśnie	
trąd	 jest	 symbolem	 grzechu,	 a	 grzech	 jest	 chorobą	 naszą,	
zwłaszcza	naszego	ducha.	Można	powiedzieć	bez	przesady,	że	
wszyscy	jesteśmy	dotknięci	trądem,	bo	wszyscy	mamy	jakieś	
grzechy	i	żeby	się	uleczyć	z	tej	choroby	trzeba	iść	do	lekarza.	
Pierwszym	lekarzem	jest	zawsze	Chrystus.	Zresztą	wiemy,	że	
z	trądu	grzechu	nikt	z	ludzi	nas	nie	uwolni,	nawet	najbardziej	
nas	kochające	osoby	nie	mają	takiej	władzy,	takiej	mocy,	żeby	
nas	z	trądu	grzechu	uwolnić.	Tylko	Bóg	jest	tym,	kto	nas	uwalnia	
od	grzechu,	okazuje	nam	miłosierdzie	i	niszczy,	zmazuje	nasze	
grzechy	jeśli	za	nie	żałujemy	i	je	wyznajemy.

2. Maryja pierwszą odkupioną przez Zbawiciela

Naszym	uzdrowicielem	 jest	Bóg,	który	na	 ziemię	 zstąpił	
w	osobie	swojego	Syna,	ten	Bóg	wcielony	ma	na	imię	Jezus	
Chrystus,	a	Jego	Matka	ma	na	imię	Maryja.	Maryja	z	Jezusem	
to	jedność.	Obchodziliśmy	niedawno	Boże	Narodzenie	i	w	tej	
tajemnicy	zamieszkania	Syna	Bożego	była	i	jest	obecna	Maryja,	
bowiem	nie	ma	Bożego	Narodzenia	bez	Maryi.	Nie	ma	Kościoła	
bez	Chrystusa	i	bez	Maryi.	Chrystus	jest	głową	Kościoła,	my	
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jesteśmy	członkami	Kościoła,	mistycznym	ciałem	Chrystusa,	
On	jest	głową,	a	Maryja	jest	z	nami	jako	pierwsza	odkupiona	
przez	Zbawiciela,	przez	Jej	Syna.	Odkupiona	w	sposób	pełny,	bo	
oto	my,	nawet	gdy	się	wyspowiadamy,	gdy	przyjmiemy	komu-
nię	świętą,	gdy	przyjmiemy	namaszczenie	chorych,	jeszcze	nie	
jesteśmy	w	pełni	zbawieni.	Pełnia	zbawienia	będzie	na	końcu,	
gdy	nastąpi	zmartwychwstanie	naszych	ciał.	Maryja	już	zmar-
twychwstała,	jest	wniebowzięta.	Przyszła	na	świat	niepokalanie	
poczęta,	bez	grzechu,	nie	popełniła	żadnego	grzechu	osobistego	
i	doznała	już	uwielbienia,	wywyższenia	w	chwale	wniebowzię-
cia.	Możemy	powiedzieć,	że	już	Ona	zmartwychwstała	na	wzór	
Chrystusa	–	mocą	Bożą,	mocą	odkupienia	Syna	Bożego.	Dlate-
go	jest	taka	ważna	dla	nas	i	kochana	–	Matka	nas	wszystkich,	
która	nam	nigdy	nie	umiera,	która	zawsze	jest	młoda	i	przede	
wszystkim,	która	nas	zawsze	miłuje	jako	swoje	dzieci.

Moi	drodzy,	ta	nasza	peregrynacja	to	jest	wielki	dar,	wielkie	
wyróżnienie,	którego	dostępujemy	i	dlatego	w	każdej	parafii	
trzeba	tę	peregrynację	jak	najlepiej	przeżyć.	Tu	nie	tylko	cho-
dzi	o	dobre	przeżycie	peregrynacji	wśród	 tych	 ludzi,	 którzy	
są	 przyjaciółmi	 Pana	Boga,	 są	 dobrymi	 katolikami,	 którzy	
się	modlą,	 praktykują,	 ale	 także	 to	 jest	 czas	nawrócenia	dla	
wszystkich,	także	dla	tych,	którzy	się	na	Kościół	pogniewali,	
którzy	zaprzestali	chodzić	na	Mszę	Świętą,	którzy	od	lat	nie	
byli	u	spowiedzi	świętej.	Moi	drodzy,	z	oczyszczenia,	z	trądu	
trzeba	jak	najszybciej	wychodzić.	Nie	wiem,	czy	wczoraj	ktoś	
słuchał	 „Rozmów	niedokończonych”.	One	 są	 ciekawe,	 cza-
sem	są	trochę	polityczne,	czasem	są	z	dziedziny	medycznej,	
a	wczoraj	była	zaproszona	do	studia	pani	doktor,	która	mówiła	
na	temat	umierania.	Moi	drodzy,	były	później	telefony	od	słu-
chaczy.	Słuchałem	do	samej	północy,	do	końcowej	modlitwy,	
do	 komplety.	Były	 przepiękne	 świadectwa	 ludzi,	 zwłaszcza	
kobiet,	 bo	 tak	 się	 składa,	 że	mężczyźni	 umierają	wcześniej.	
I	te	telefony	wczorajsze	głównie	pochodziły	od	pań,	od	córek,	
od	wdów	i	były	przepiękne	świadectwa	o	ludziach,	którzy	się	
nawracali	u	kresu	swojej	ziemskiej	drogi.	Ale	dzięki	czemu	się	
nawracali?	–	Dzięki	żyjącym	przyjaciołom,	krewnym,	którzy	
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byli	przy	nich	i	którzy	wszystko	uczynili,	żeby	ich	pojednać	
z	Bogiem.	Czasem	były	takie	sytuacje	–	wydawałoby	się	nie	do	
przeskoczenia,	nie	do	pokonania	–	a	potem	czyjeś	cierpienie,	
czyjaś	modlitwa	sprawiła,	że	ten	odchodzący	człowiek	poprosił	
o	kapłana,	poprosił	o	namaszczenie	i	odchodził	szczęśliwy	do	
wieczności.

Moi	 drodzy,	 jeśli	 o	 tym	mówię	 to	 po	 to,	 żebyśmy	na	 to	
uwagę	zwrócili,	bo	mamy	tylu	chorych,	po	szpitalach	i	także	
leżących	po	domach	–	żeby	się	nimi	zainteresować,	żeby	się	
nie	bać	tych,	którzy	umierają.	Człowiek	umierający	potrzebuje	
kogoś	przy	sobie,	nie	wolno	dopuszczać,	żeby	ludzie	odchodzili	
z	tego	świata	bez	asystencji	swoich	przyjaciół,	swoich	dzieci,	
swoich	bliskich.

3. Peregrynacja – czas nawrócenia i pogłębienia wiary

Na	pewno	 to	 jest	 też	 życzenie	Matki	Bożej,	 bo	przecież	
Maryja	w	Fatimie	prosiła	o	modlitwę	i	o	nawrócenie,	o	pokutę.

Moi	drodzy,	wczoraj	w	kilku	głosach,	które	dotarły	przez	
telefon	do	rozgłośni	radiowej	wskazywano	na	wagę,	na	wartość	
koronki	 do	Bożego	miłosierdzia.	Przez	 koronkę	do	Bożego	
miłosierdzia,	którą	ludzie	odmawiali	przy	chorym,	przy	kona-
jącym,	wypraszali	odchodzącym	ludziom	pojednanie	z	Bogiem,	
otwarcie	się	na	Boga	już	tu	na	ziemi,	zanim	ono	miało	nastą-
pić	w	wieczności.	Koronka	do	Bożego	miłosierdzia,	różaniec	
święty,	to	jest	też	życzeniem	Matki	Najświętszej	–	odmawiajcie	
różaniec.	Dlatego	taki	będzie	cel	tych	rekolekcji	fatimskich	przy	
figurze	fatimskiej,	abyście	się	odnowili	wewnętrznie,	abyście	się	
oczyścili	z	trądu	grzechu	i	Maryja	się	wtedy	najbardziej	cieszy,	
odjedzie	stąd	szczęśliwa,	jeżeli	się	nawrócicie,	jeżeli	będziecie	
pełniej	wierzyć,	jeżeli	się	przez	tę	peregrynację	Wasza	wiara	się	
pogłębi,	zwłaszcza	umiłowanie	różańca	świętego	w	rodzinach.

Byłem	na	 tamtych	wakacjach	u	pewnej	 rodziny	w	okoli-
cach	Poznania,	z	jednym	księdzem	tam	pojechaliśmy	w	czasie	
urlopu.	W	tej	rodzinie	są	rodzice	i	są	sami	chłopcy,	chyba	jest	
ich	pięciu	albo	sześciu.	Ta	mama	opowiadała,	jakie	były	i	są	
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kłopoty	z	tymi	synami,	którzy	dorastają	i	którzy	mieli	kontakt	
z	młodzieżą	zepsutą,	nawet	jeden	wpadł	w	narkotyki,	w	pijań-
stwo.	I	ta	matka	nam	pokazała	ołtarzyk	w	domu	–	jest	figura	
Matki	Bożej	Fatimskiej,	jest	tam	też	obraz	Jezusa	miłosiernego	
z	napisem:	„Jezu,	ufam	Tobie”.	I	mówi	tak:	„W	każdy	dzień	się	
tutaj	spotykamy	o	dziewiątej	wieczorem	jak	jest	apel	i	modlimy	
się.	Odmawiamy	dziesiątkę	różańca	i	rodzinnie,	wspólnie	się	
modlimy”.	Widać	owoce	tej	modlitwy,	udało	się	tego	jednego	
syna	sprowadzić	z	tej	złej	drogi.

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	powtórzę,	że	Matka	Boża	będzie	
się	bardzo	cieszyć,	jak	się	nawrócicie.	Ktoś	powie:	„Ja	jestem	
nawrócony”.	Nie	jesteś	nawrócony	tak	do	końca,	bo	nie	tylko	
się	ci	nawracają,	którzy	są	wielkimi	grzesznikami	i	nawracają	
się	ze	zła	na	dobro,	ale	także	mogą	się	ci	nawrócić,	którzy	się	
uważają	za	dobrych,	mogą	być	jeszcze	lepsi	niż	są.	A	nikt	nie	
może	z	nas	prawdziwie	powiedzieć,	że	jestem	święty,	jestem	
już	doskonały,	już	mi	niczego	nie	brakuje	do	doskonałości.	Bra-
kuje	ci,	mnie	też	brakuje,	wszystkim	brakuje	i	dlatego	wszyscy	
powinniśmy	się	nawracać	i	oczyszczać	z	tego	trądu.

Nikt	nas	nie	oczyści	–	tylko	Pan	Jezus	i	trzeba	patrzeć	na	tego	
trędowatego	z	dzisiejszej	Ewangelii.	Po	pierwsze	–	odwaga,	nie	
trzeba	się	bać,	Pana	Boga	nigdy	nie	trzeba	się	bać,	nie	trzeba	się	
lękać.	Wprawdzie	mówimy,	że	ja	się	Boga	boję,	ale	to	jest	taka	
bojaźń	Boża	jako	przymiot	pozytywny.	Moi	drodzy,	Pan	Bóg	
zawsze	jest	na	nas	otwarty,	dlatego	idźmy	z	odwagą	do	Pana	
Boga	po	miłosierdzie,	po	oczyszczenie	z	grzechów.
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Wypowiadamy walkę 
kapłańskiej zazdrości

Świdnica, 16 lutego 2015 r.
Msza św. podczas Dnia Skupienia Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy	bracia,	 nie	 chcemy	naśladować	 faryzeuszy	 i	 do-
magać	się	jakiegoś	szczególnego	znaku	od	Pana	Jezusa.	Nie	
chcemy	–	w	duchu	 ludzi	 tego	 świata	 –	wydawać	 rozkazów	
Chrystusowi.	Chcemy	pokornie	zwrócić	naszą	uwagę	na	biblijną	
historię	Kaina	i	Abla,	którą	dzisiaj	przyniosło	nam	pierwsze	czy-
tanie	i	wyciągnąć	z	niej	wnioski	dla	naszej	kapłańskiej	posługi.	
Zauważmy,	że	Kain	zabił	swego	brata	Abla	z	zazdrości.	Widział,	
że	Bóg	wejrzał	łaskawie	na	ofiarę	Abla,	a	odrzucił	jego	dar.

Zazdrość	z	Kaina	przeszła	na	całą	ludzkość.	Zagnieżdża	się	
także	w	osobach	duchownych.	Pochylmy	się	nad	tym	grzechem	
głównym,	wskazując	czym	on	jest,	jakie	są	jego	źródła	i	jak	się	
z	niego	leczyć.

1. Określenie zazdrości, jej rodzaje i przejawy

Katechizm	Kościoła	Katolickiego	św.	Jana	Pawła	II	określa	
zazdrość	następująco:	„Zazdrość	jest	wadą	główną.	Oznacza	
ona	 smutek	 doznawany	 z	 powodu	dobra	 drugiego	 człowie-
ka	 i	 nadmierne	pragnienie	przywłaszczenia	 go	 sobie,	 nawet	
w	sposób	niewłaściwy.	Zazdrość	jest	grzechem	śmiertelnym,	
gdy	 życzy	bliźniemu	poważnego	 zła.	 Św.	Augustyn	widział	
w	zazdrości	«grzech	diabelski»	w	pełnym	znaczeniu	tego	słowa.	
Z	zazdrości	rodzą	się	nienawiść,	obmowa,	oszczerstwo,	radość	
z	nieszczęścia	bliźniego	i	przykrość	z	jego	powodzenia”	(KKK	
2539).	„Zazdrość	jest	jedną	z	form	smutku,	a	zatem	odrzuce-
niem	miłości;	ochrzczony	powinien	zwalczać	ją	życzliwością.	
Zazdrość	często	pochodzi	z	pychy;	ochrzczony	powinien	starać	
się	żyć	w	pokorze	(KKK	2540)”.



170

Moraliści	wyróżniają	trzy	formy	zazdrości,	wynikających	
z	sytuacji	człowieka.	Pierwszą	z	nich	jest	zazdrosne	pilnowanie	
tego,	 co	 się	 posiada.	Drugim	 rodzajem	zazdrości	 jest	 ciągłe	
myślenie	o	czymś,	co	ma	ktoś	inny.	Powoduje	to	w	zazdrosnym	
poczucie	frustracji	i	niechęć	do	osoby,	posiadającej	jakieś	do-
bro.	Trzecią	formą	zazdrości	jest	wrogość,	nienawiść	i	w	kon-
sekwencji	zwalczanie	osoby	będącej	przedmiotem	zazdrości.	
Jest	to	najbardziej	niebezpieczna	i	fatalna	w	skutkach	odmiana	
zazdrości.	Tego	 rodzaju	 zazdrość	 zadomowiła	 się	w	Kainie	
i	doprowadziła	go	do	zabicia	Abla.

2. Najczęstsze źródła zazdrości

Jedną	z	przyczyn	zazdrości	jest	postawa	niewiary	w	siebie,	
zaniżona	 samoocena.	W	 życiu	 kapłańskim	 zaniżona	 samo-
ocena,	 generująca	 zazdrość,	 nie	 pozwala	 księdzu	normalnie	
funkcjonować.

Innym	źródłem	zazdrości	jest	postawa	porównywania	się.	
Ksiądz,	 który	 ciągle	 porównuje	 się	 z	 innymi,	ma	wiele	 po-
wodów,	aby	odkryć	swoje	niedoskonałości	 i	braki.	 Jeśli	 jest	
dojrzały	emocjonalnie,	będzie	to	sygnał	do	dalszej	pracy	nad	
sobą.	W	innym	przypadku	wejdzie	na	drogę	niszczącej	zazdro-
ści,	wywołującej	niechęć	a	nawet	agresję	do	tych,	z	którymi	
się	porównuje.

Następnym	źródłem	zazdrości	może	być	postawa	braku	za-
ufania	do	drugiego	człowieka.	Konsekwencją	tego	jest	poczucie	
odrzucenia	i	niekochania.

Kolejną	przyczyną	zazdrości	może	być	postawa	konsump-
cyjna.	Jeśli	mam	taką	postawę,	to	przyjmuję	do	mojego	otocze-
nia	tylko	tych	ludzi,	którzy	dają	mi	komfort,	przyjmuję	tylko	
to,	co	zaspokaja	mój	egoizm	i	zapewnia	mi	lepsze	życie.	Może	
się	jednak	szybko	okazać,	że	nie	tędy	prowadzi	droga	do	raju.	
Suma,	choćby	wielu,	zadowolonych	egoistów,	nie	będzie	rajem.

Następnym	źródłem	zazdrości	może	być	postawa	dominacji.	
Apodyktyczny	człowiek	nie	znosi	sprzeciwu	i	narzuca	swoje	
zdanie.	Jest	w	wielu	sytuacjach	surowy,	chce	zawładnąć	daną	
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osobą	czy	sytuacją.	Chęć	dominowania	może	rodzić	w	księdzu	
zazdrość	o	zakres	tej	dominacji.	Jeśli	zapomni	o	swojej	służbie,	
idzie	w	kierunku	bycia	„panem	i	władcą”.

3. Leki na zazdrość

Kościół	w	swej	apteczce	nie	posiada	w	pełni	skutecznego	
leku	na	zazdrość,	tak	jak	współczesna	medycyna	nie	posiada	
lekarstwa	na	niektóre	nowotwory.	Zazdrości	można	pozbyć	się	
tylko	wtedy,	kiedy	 sam	właściciel	decyduje	 się	na	operację,	
którą	musi	 przeprowadzić	 na	 żywo,	 bez	 narkozy.	Może	 się	
okazać,	że	nawet	i	wtedy,	kiedy	zazdrość	zoperuje,	musi	liczyć	
się	z	tym,	że	mogą	być	przerzuty	i	za	trzy,	cztery	lata	stanie	
przed	perspektywą	nowych	operacji.

Jakie	zatem	są	antybiotyki	zwalczające	postawę	zazdrości?
–	Przeciwdziałanie	próżności.	Św.	Paweł,	który	wielokrotnie	

w	życiu	doznał	krzywd	związanych	z	ludzką	zazdrością,	napisał	
z	przekonaniem	„Nie	szukajmy	próżnej	chwały,	jedni	drugich	
drażniąc	i	wzajemnie	sobie	zazdroszcząc”	(Ga	5,26).	Zazdrość	
jest	dzieckiem	pychy,	dlatego	musimy	ją	zwalczać	pokorą.

–	 Przeciwdziałanie	 zeświecczeniu.	Trzeba	mieć	 zawsze	
przed	oczyma	pawłowe	napomnienie:	„Dążcie	do	tego,	co	w	gó-
rze,	nie	do	tego,	co	na	ziemi”	(Kol	3,2).	Być	może,	że	innych	
ostrzegamy	tymi	słowy,	a	sami	może	patrzymy	na	wszystko	
zbyt	po	ziemsku	i	nawet	nie	jesteśmy	zauważyć,	jak	nastąpiła	
desakralizacja	naszego	życia.

–	 Przeciwdziałanie	 lękowi.	 Św.	 Jakub	w	 swoim	Liście	
napisał:	„Gdzie	bowiem	zazdrość	i	żądza	sporu,	tam	też	bez-
wład	 i	wszelki	występek”	 (Jk	 3,16).	Ksiądz	 powinien	mieć	
świadomość,	 że	 zazdrość	 powoduje	w	 człowieku	 niepokój,	
lęk,	który	trzeba	pokonywać	własnymi	siłami.	ale	wspartymi	
łaską	Bożą.

–	Przeciwdziałanie	subiektywizmowi	–	trwanie	w	pokorze,	
czyli	w	prawdzie,	w	postawie	obiektywizmu.	Św.	Paweł	wska-
zuje	na	ten	lek	przeciw	zazdrości,	gdy	pisze:	„Niech	nikt	nie	
ma	o	sobie	wyższego	mniemania,	niż	należy,	lecz	niech	sądzi	
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o	sobie	trzeźwo	–	według	miary,	jaką	Bóg	każdemu	w	wierze	
wyznaczył”	(Rz	12,3b).

–	Przeciwdziałanie	grzesznemu	postępowaniu.	W	Księdze	
Syracha	czytamy:	„Zazdrość	i	gniew	skracają	dni,	a	zmartwienie	
sprowadza	przedwczesną	starość”	(Syr	30,24).	Z	tego	pouczenia	
wynika,	że	jeśli	chcemy	zachowywać	w	sobie	młodego	ducha,	
jeśli	chcemy	być	długo	młodym	duchem,	jeśli	chcemy	dłużej	
żyć,	trzeba	walczyć	ze	swoim	zazdrosnymi	myślami.

Zakończenie

Drodzy	bracia,	Zazdrość	pojawiła	się	już	w	raju.	Spowo-
dowała	tragiczny	skutek,	doprowadziła	do	zabójstwa.	Ludzie	
z	 zazdrości	wyrządzili	Kościołowi	wiele	 krzywd.	W	naszej	
posłudze	zazdrość	nam	przeszkadza	w	osiąganiu	dorodniejszych	
owoców	naszego	duszpasterzowania.	Nie	tylko	przestrzegajmy	
wiernych	przed	tą	szatańską	postawą,	ale	sami	aplikujmy	wła-
ściwe	środki,	by	ją	w	nas	przezwyciężać.	Mając	świadomość	
dwóch	peregrynacji	w	naszej	diecezji,	możemy	na	koniec	zachę-
cić	się,	abyśmy	budowali	nasze	życie	duchowe	na	pogłębionym	
nabożeństwie	do	Miłosierdzia	Bożego	 i	na	nabożeństwie	do	
Matki	Najświętszej.	Pielęgnujmy	w	sobie	prawdziwą	miłość	
do	drugiego	człowieka	poprzez	ojcowskie	pochylanie	się	nad	
każdym.	Amen.
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Odrodzenie wewnętrzne przez pokutę
Świdnica, 18 lutego 2015 r.

Msza św. w Środę Popielcową na rozpoczęcie Wielkiego Postu 
katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	w	homilii	obecnej	przypomnimy	
czym	jest	w	życiu	Kościoła	okres	Wielkiego	Postu,	zwrócimy	
uwagę	 na	Boże	wezwania,	 jakie	 zawiera	 dzisiejsza	 liturgia	
słowa	oraz	wskażemy	na	sens	i	znaczenie	obrzędu	posypania	
naszych	głów	popiołem.

1. Wielki Post – nowy okres w życiu Kościoła

Okres	Wielkiego	Postu,	 który	 dziś	 uroczyście	 rozpoczy-
namy,	ma	 być	 naszym	przygotowaniem	do	 obchodu	Świąt	
paschalnych,	 do	 świętowania	Paschy	Chrystusa,	 czyli	 Jego	
przejścia	 z	 życia	 doczesnego	 poprzez	 śmierć	 krzyżową	 do	
życia	uwielbionego	w	chwale	zmartwychwstania.	Święte	Tri-
duum	Paschalne,	obejmujące	mękę,	śmierć	i	zmartwychwsta-
nie	Chrystusa,	 zaczynamy	uroczyście	 świętować	wieczorem	
w	Wielki	Czwartek,	Mszą	św.	Wieczerzy	Pańskiej.	W	Wielki	
Piątek	 sprawujemy	 Liturgię	Męki	 i	 Śmierci	 Pana	 Jezusa	
a	w	Wielką	Sobotę	czuwamy	przy	grobie	Pańskim.	Świętowa-
nie	zwycięstwa	Chrystusa	nad	 śmiercią,	piekłem	 i	 szatanem	
osiąga	swój	szczyt	w		Liturgii		Wigilii	Paschalnej	i	w	procesji	
rezurekcyjnej.

Czas	Wielkiego	Postu	ma	 charakter	 chrzcielny,	 pokutny	
i	pasyjny.	Będziemy	w	tym	czasie	obficiej	karmić	się	Słowem	
Bożym	w	 homiliach	mszalnych,	 zwłaszcza	 niedzielnych,	
w	rekolekcjach	wielkopostnych	oraz	w	kazaniach	pasyjnych,	
jak	również	w	prywatnej	lekturze	Pisma	Świętego.	Liturgiści	
mówią,	że	Wielki	Post	jest	jednym	z	najbardziej	„dynamicz-
nych”	okresów	roku	liturgicznego.	Chciałoby	się	powiedzieć	
–	okresem	najbardziej	pracowitym,	bo	zaprasza	nas	i	prowokuje	
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do	intensywnej	pracy	nas	sobą	według	recepty	podanej	przez	
samego	Pana	Jezusa.

Spójrzmy	na	wezwania,	które	do	nas	kieruje	Bóg	na	progu	
Wielkiego	Postu,	dzisiaj,	w	Środę	Popielcową.

2. Wezwania Pana Boga w liturgii Środy Popielcowej

Wśród	wezwań	dzisiejszej	liturgii	słowa	na	czoło	wysuwają	
się	dwa:	wezwanie	do	nawrócenia	i	pojednania	z	Bogiem	oraz	
wezwanie	do	pełnienia	uczynków	pokutnych:	modlitwy,	postu	
i	jałmużny.

a) Wezwanie do nawrócenia i pojednania z Bogiem

Pan	Bóg	zwraca	się	dziś	do	nas	przez	proroka	Joela:	„Na-
wróćcie	się	do	mnie	całym	swym	sercem,	przez	post	i	płacz	
i	 lament.	Rozdzierajcie	jednak	wasze	serca,	a	nie	szaty!	Na-
wróćcie	się	do	Pana,	Boga	waszego!	On	bowiem	jest	łaskawy,	
miłosierny,	nieskory	do	gniewu	i	wielki	w	łaskawości,	a	lituje	
się	 na	widok	niedoli”	 (Jl	 2,12-13).	Nawrócenie	 się	 do	Pana	
Boga	jest	związane	z	pojednaniem	się	z	Panem	Bogiem.	Stąd	
też	św.	Paweł	dziś	woła	do	nas:	„W	imię	Chrystusa	prosimy:	
pojednajcie	się	z	Bogiem”	(2	Kor	5,	20b).	W	dzisiejszym	świecie	
wielu	ludziom	nie	zależy	na	pojednaniu	z	Bogiem.	Mocodaw-
cy	 liberalnych	mediów	ośmieszają	 ludzi	wierzących,	walczą	
z	Kościołem,	gardzą	Panem	Bogiem.

W	Stanach	Zjednoczonych	znana	jest	chrześcijanka	o	na-
zwisku	Anne	Graham	Lotz,	córka	Billy’ego	Grahama,	znanego	
kaznodziei.	Dziennik	„New	York	Times”	nazwa	ją	najbardziej	
wpływową	ewangelistką	naszych	czasów.	Jest	komentatorką	
współpracującą	z	„Washington	Post”	 i	mówczynią	na	Świa-
towym	Forum	Ekonomicznym	w	Davos.	 Zaproponowany	
przez	nią	program	duchowego	ożywienia,	 znany	pod	nazwą	
„Daj	mi	Jezusa”,	prowadzony	jest	dzisiaj	w	dwunastu	krajach.	
Pani	 ta	udzieliła	wywiadu	niedługo	po	11	września	2001	 r.,	
po	zamachu	terrorystycznym	na	wieże	w	Nowym	Yorku.	Na	
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pytanie:	 „Jak	Bóg	mógł	 pozwolić	 na	 tak	 okrutny	 zamach?”	
odpowiedziała:	„Jestem	przekonana,	że	Bóg	jest	do	głębi	za-
smucony	z	tego	powodu,	podobnie	jak	i	my,	ale	od	wielu	już	
lat	mówimy	Bogu,	żeby	wyniósł	się	z	naszych	szkół,	z	naszych	
rządów	oraz	z	naszego	życia,	a	ponieważ	jest	Dżentelmenem,	
jestem	przekonana,	że	w	milczeniu	wycofał	się.	Jak	możemy	
się	spodziewać,	że	Bóg	udzieli	nam	swojego	błogosławieństwa	
i	ochroni	nas,	skoro	żądamy,	aby	zostawił	nas	w	spokoju?”	(zob.	
ks.	M.	Rosik,	Zaludnianie	pustyni,	„Niedziela”	58	(2015,	nr	7,	
z	dnia	15	lutego	2015	r.,	s.	31).

Drodzy	bracia	i	siostry,	nasze	miejsce	jest	przy	Bogu.	Na-
wracajmy	się	do	Niego	jednajmy	się	z	Nim.	Módlmy	się,	by	tak	
inni	czynili,	łącznie	z	naszym	rządem	i	parlamentem.

b) Wezwanie do pełnienia uczynków miłosierdzia

Przypomnijmy	jeszcze	dzisiejsze	wezwania	Chrystusa.	Je-
zus	wzywa	nas	do	pełnienia	uczynków	pokutnych	–	jałmużny,	
modlitwy	i	postu.	Wszystkie	te	uczynki	należy	spełniać	nie	na	
pokaz.	Nie	po	to,	aby	nas	ludzie	zauważyli	i	chwalili,	ale	w	ukry-
ciu,	w	dyskrecji	 przed	 ludzkim	okiem,	wszak	 „Ojciec	 twój,	
który	widzi	w	ukryciu	odda	tobie”	(Mt	6,4b.6b.18b).	Uczynki	
te	powinny	być	pełnione	łącznie.	Przynoszą	one	przewidziane	
owoce,	gdy	są	pełnione	w	komplecie.	Nie	ma	dobrej	jałmużny	
bez	modlitwy	i	postu.	Nie	ma	dobrej	modlitwy	bez	jałmużny	
i	postu,	i	nie	ma	dobrego	postu	bez	jałmużny	i	modlitwy.

W	związku	z	jałmużną	przypomnijmy	dwa	teksty	znajdujące	
się	w	Piśmie	Świętym	W	Księdze	Syracha	czytamy:	„Woda	gasi	
płonący	ogień,	a	jałmużna	gładzi	grzechy”	(Syr	3,30).	W	Dru-
gim	Liście	św.	Pawła	Apostoła	do	Koryntian	znajdujemy	słowa:	
„Tak	bowiem	jest:	kto	skąpo	sieje,	ten	i	skąpo	zbiera,	kto	zaś	
hojnie	sieje,	ten	hojnie	też	zbierać	będzie.	Każdy	niech	przeto	
postąpi	tak,	jak	mu	nakazuje	jego	własne	serce,	nie	żałując	i	nie	
czując	się	przymuszonym,	albowiem	radosnego	dawcę	miłuje	
Bóg.	A	Bóg	może	zlać	na	was	całą	obfitość	łaski,	tak	byście	
mając	wszystkiego	i	zawsze	pod	dostatkiem,	bogaci	byli	we	



176

wszystkie	dobre	uczynki”	(2	Kor	9,6-8).	Ludzie	dający	jałmużnę	
wiedzą,	że	Bóg	jest	ponad	miarę	hojny.	Dar	przekazywany	dru-
giemu	ubogaca	najpierw	dawcę.	To	co	zatrzymujemy	dla	siebie,	
zwykle	tracimy,	zaś	to,	czym	dzielimy	się	z	potrzebującymi,	
staje	się	naszą	własnością.

Modlitwa	–	 Jezus	 przed	 rozpoczęciem	 swojej	 publicznej	
działalności	podjął	czterdziestodniową	modlitwę.	Na	modlitwie	
odrzucił	wszystkie	pokusy	złego	ducha.	Kto	 się	modli,	 tego	
nigdy	nie	 pokona	 szatan.	Naśladujmy	 Jezusa	przez	 częstszą	
niż	 dotąd	modlitwę,	 uczestnictwo	w	 nabożeństwach	Drogi	
Krzyżowej	i	Gorzkich	Żali.

Post	–	Czas	pobytu	Jezusa	na	pustyni	to	także	czas	postu.	
Post,	różnego	rodzaju	umartwienia,	uszlachetniają	nasze	dusze.	
Człowiek	poszcząc	pokazuje,	że	potrafi	sobą	rządzić,	że	potrafi	
sobą	kierować	i	panować	nad	sobą,	nad	swoimi	zachciankami	
i	popędami.	Człowiek	umiejący	pościć,	szlachetnieje.

3. Wymowa obrzędu posypania głów popiołem

Za	 chwilę	 na	 znak	 przyjęcia	 programu	wielkopostnej	
odnowy	 przyjmiemy	 na	 nasze	 głowy	 popiół.	 Popiół	 jest	
prochem,	 pochodzącym	 z	 palm	poświęconych	w	 ubiegłym	
roku	w	Niedzielę	Palmową.	Posypanie	popiołem	mówi	nam	
niejako:	„Człowieku,	nie	przywiązuj	się	do	tego,	co	ziemskie,	
bo	niczego	nie	zabierzesz	na	tamten	świat”.	Popiół	jest	także	
symbolem	oczyszczenia.	Kiedyś	używano	go	do	oczyszczania	
przedmiotów,	 zanim	wynaleziono	 bardziej	 skuteczne	 środki	
chemiczne.	Jest	więc	symbolem	naszego	oczyszczenia	ducho-
wego,	uwolnienia	od	grzechów,	przyjęcia	Bożego	miłosierdzia	
i	pojednania	się	z	Bogiem.

Obrzęd	posypywania	głów	popiołem	w	Środę	Popielcową	
przypomina,	 że	 stworzony	przez	Boga	z	prochu	ziemi	czło-
wiek,	na	końcu	życia	znów	obróci	się	w	proch.	Popiół	więc	
przypomina	znikomość	ludzkiego	życia,	konieczność	pamięci	
o	tym,	by	żyć	sprawiedliwie,	w	Bożej	łasce,	bo	nasze	ziem-
skie	życie	skończy	się	i	pozostanie	tu	na	ziemi	po	nim	tylko	
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proch.	Powinni	o	tym	pamiętać	ci	wszyscy,	którzy	uprawiają	
dziś	przesadnie	kult	ludzkiego	ciała.	Ciało	stanie	się	prochem,	
ale	pozostanie	duch,	który	wróci	do	Boga.	Stąd	też	posypanie	
popiołem	nie	może	być	dla	nas	powodem	do	pesymizmu,	część	
z	naszego	jestestwa	nie	zginie.	„Non	omnis	moriar”	(nie	cały	
umrę)	mówili	już	starożytni.

Moi	drodzy,	dzisiaj	 człowieka	 się	okłamuje,	obiecuje	 się	
mu,	że	będzie	żył	w	rzeczywistości,	w	której	nie	ma	cierpienia	
–	zbawczej	tajemnicy	krzyża.	Wielki	Post	daje	nam	szansę	na	
przebudzenie,	wyjście	 z	 iluzji.	 Środa	Popielcowa	może	być	
szansą	na	opamiętanie,	znalezienie	drogi	nawrócenia,	bo	jest	
w	całkowitej	opozycji	do	powszechnego	dzisiaj,	bałwochwal-
czego	kultu	ciała	Środa	Popielcowa	skłania	nas	do	podjęcia	
duchowego	wysiłku,	by	zwrócić	się	do	prawdziwego	i	trwałego	
Źródła	miłości.

Zakończenie

Przyjmijmy	zatem	w	pokorze	i	w	nadziei	posypanie	naszych	
głów	popiołem	i	módlmy	się	o	dobrą,	oczyszczającą	drogę	do	
świąt	wielkanocnych.	Amen.
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Czy uznajemy się za sprawiedliwych 
czy za grzeszników?

Świdnica, 21 lutego 2015 r.
Msza św. podczas Dnia Skupienia dla księży diecezji świdnickiej 
z udzieleniem posługi lektoratu i z przyjęciem jednego kandydata 

do kandydatury do diakonatu i prezbiteratu 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni	bracia	kapłani,	uczestnicy	dzisiejszego	Dnia	sku-
pienia,	na	czele	z	ks.	infułatem	Józefem	i	ks.	rektorem	naszego	
Seminarium.	Drodzy	bracia	 klerycy,	 dziś	 na	 czele	 z	 braćmi	
trzeciego	roku	studiów,	kandydatami	do	posługi	lektoratu	i	kan-
dydatem	do	kandydatury	do	diakonatu	i	kapłaństwa.	Czcigodni	
rodzice,	 rodzeństwo,	 krewni	 i	 znajomi	 dziś	 promowanych	
alumnów,	Wielebne	siostry	zakonne	i	wszyscy	bracia	i	siostry	
w	Chrystusie!

Dzisiejsza	homilia	będzie	mieć	trzy	części.	Pierwsza	będzie	
skierowana	do	wszystkich.	Spróbujemy	w	niej	odpowiedzieć	
sobie	na	pytanie,	czy	uznajemy	się	za	sprawiedliwych	czy	za	
grzeszników?	Drugą	część	będzie	skierowana	do	kandydatów	
do	posługi	lektora,	trzecia	zaś	do	kandydata,	który	dziś	będzie	
włączony	do	grona	kandydatów	do	diakonatu	i	kapłaństwa.	Te	
dwie	ostatnie	części	będą	homiliami	obrzędowymi.

1. Fałszywe uznawanie się za sprawiedliwych

Ewangelię	 dzisiejszą	Chrystus	 zakończył	 słowami:	 „Nie	
przyszedłem	wezwać	 do	 nawrócenia	 sprawiedliwych,	 lecz	
grzeszników”	(Łk	5,32).	Zanim	powrócimy	na	ucztę	Lewiego,	
popatrzmy	jak	to	jest	z	poczuciem	sprawiedliwości	i	grzeszności	
w	dzisiejszym	świecie.

W	latach	siedemdziesiątych	poprzedniego	stulecia	głośno	
było	 u	 nas	 o	 zbrodni	 popełnionej	 przez	 ojca	 i	 jego	 dwóch	
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dorosłych	 synów,	 którzy	wymordowali	 całą	 rodzinę	 swoich	
sąsiadów.	Gdy	ojciec,	morderca	znalazł	się	w	więzieniu,	ktoś	
usłyszał	jego	westchnienie:	„Za	jakie	grzechy	muszę	na	stare	
lata	tak	poniewierać	się	w	więzieniu”.	Słowa	te	świadczą,	że	
zbrodniarz	uważał	się	za	człowieka	sprawiedliwego.	Okazuje	
się,	 że	bywa	dość	często	 tak,	 że	 im	większy	grzesznik,	 tym	
łatwiej	mu	uważać	się	za	sprawiedliwego.	Zauważają	to	kape-
lani	posługujący	w	więzieniach.	W	zakładach	karnych	wcale	
nierzadko	spotykają	więźniów,	którzy	w	rozmowie	oświadczają,	
że	 są	 niewinni.	Wiemy,	 że	 zbrodniarze	 hitlerowscy	podczas	
procesu	norymberskiego	po	kolei	 twierdzili,	 że	 są	niewinni.	
Podobnie	mówili	nasi	rodzimi	zbrodniarze	z	okresu	stalinow-
skiego	–	nie	mieli	sobie	nic	do	wyrzucenia.

Fałszywe	poczucie	sprawiedliwości	i	moralnej	niewinności	
spotykamy	 także	w	normalnym,	 codziennym	życiu.	Dziew-
czyna	zabiera	męża	koleżance	i	czuje	się	niewinna.	Zapytana	
co	zrobiła,	czuje	się	obrażona	i	tłumaczy	się,	że	przecież	ma	
prawo	do	miłości.	Ktoś	inny	wyrzuca	z	pracy	kobietę	w	ciąży	
i	uważa,	że	wszystko	jest	w	porządku.	Rodzice	pozwalają	sypiać	
swojej	córce	z	narzeczonym	i	mówią,	przecież	to	jest	normalne,	
muszą	się	sprawdzić	–	też	nie	mają	sobie	nic	do	wyrzucenia.	
Parlamentarzyści	głosują	przeciwko	prawu	Bożemu	i	mówią:	
takie	 są	czasy,	 tak	wymaga	od	nas	nasza	partia,	głosują	po-
słuszni	nie	Bogu	ale	ludziom	i	potem	bez	spowiedzi	przyjmują	
Komunię	święta.

2. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi na uczcie w domu 
Lewiego

A	jak	to	było	w	przypadku	powołania	Lewiego	i	podczas	
uczty,	na	której	był	obecny	Jezus.	Lewi	był	celnikiem,	pobie-
rał	podatki.	Był	człowiekiem,	który	bogacił	się	w	niegodziwy	
sposób,	tak	kosztem	biednych	jak	i	kosztem	państwa.	Ludzie	
uważali	go	za	oszusta.	Dlaczego	 takiego	człowieka	powołał	
Jezus	do	grona	apostołów?	–Prawdopodobnie	dlatego,	aby	dać	
do	zrozumienia,	że	każdy	człowiek	jest	wezwany	do	nawrócenia	
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i	odmiany	życia.	Mateusz	jednak	dał	się	przeobrazić	w	nowego	
człowieka.	Nie	uważał	się	za	sprawiedliwego.	Miał	z	pewnością	
świadomość	 swoich	występków,	 swojej	 nieuczciwości.	Gdy	
Jezus	go	powołał,	z	radością	porzucił	wszystko	dla	Chrystusa,	
a	dowodem	szczerej	radości	była	uroczysta	uczta,	którą	urządził	
w	swoim	domu.	Na	ucztę	zostali	zaproszeni	celnicy,	prawdo-
podobnie	dotychczasowi	koledzy,	współpracownicy	Lewiego.	
Znaleźli	się	także	przy	stole	faryzeusze,	którzy	widząc,	co	się	
dzieje,	 zaczęli	 szemrać	 i	 atakować	uczniów	Jezusa,	 że	mają	
takiego	Mistrza,	 który	 je	 i	 pije	 z	 celnikami	 i	 grzesznikami.	
Faryzeusze	 i	 uczeni	w	Piśmie	 z	 pewnością	 uznawali	 się	 za	
sprawiedliwych.	Nie	mieli	sobie	niczego	do	zarzucenia.	Uwa-
żali	się	za	doskonałych	wyznawców	religii	Mojżeszowej.	Jezus	
jednak	nie	stanął	po	ich	stronie,	nie	przyznał	im	racji,	ale	był	
bliski	i	zatroskany	o	tych,	których	uznawano	za	grzeszników	
i	którzy	najprawdopodobniej	czuli	się	grzesznikami,	i	zmieniali	
swoje	życie	po	spotkaniu	Chrystusa.	W	faryzeuszach	nic	się	
nie	stało,	oni	pozostali	przy	swoim.	A	Jezus	publicznie	wyznał	
wobec	wszystkich:	 „Nie	 potrzebują	 lekarza	 zdrowi,	 ale	 ci,	
którzy	się	źle	mają.	Nie	przyszedłem	wezwać	do	nawrócenia	
sprawiedliwych,	lecz	grzeszników”	(Łk	5,31-32).

3. A jak jest u nas? – Nie uważajmy się 
za sprawiedliwych, ale za grzeszników

Drodzy	bracia	kapłani	i	klerycy,	gdy	dzisiaj,	przyglądamy	
się	powołaniu	Lewiego	na	apostoła,	gdy	próbujemy	rozeznać,	
którzy	 ludzie	 kiedyś	 i	 dzisiaj	 uznają	 się	 za	 sprawiedliwych,	
a	którzy	za	grzeszników,	chcemy	się	zapytać,	a	my	do	których	
należymy?	–	Nam	osobom	duchownym,	może	się	także	przy-
darzyć,	że	gdzieś	może	się	zagubić	w	nas	poczucie	grzeszności.	
Potrafimy	siebie	rozgrzeszać	i	wiele	spraw	tłumaczyć	na	naszą	
korzyść.	Nie	odprawia	ktoś	Mszy	św.,	bo	nie	ma	intencji.	Nie	
idzie	się	do	konfesjonału,	bo	dziś	na	pewno	nie	będzie	peniten-
tów.	Prowadzi	ktoś	jakiś	grzeszny	związek	z	niewiastą	i	mówi:	
„Przecież	 to	 jest	 takie	 ludzkie,	 ja	 też	 jestem	 człowiekiem”.	
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Zaniedbuje	ktoś	chorych,	biednych,	potrzebujących	i	mówi,	że	
wszystko	jest	w	porządku.	Ucieka	ktoś	od	ludzi,	albo	niech	chce	
komuś	poświęcić	choćby	parę	chwil,	bo	się	spieszy,	bo	nie	ma	
dziś	czasu.	Nie	przygotowuje	się	ktoś	do	liturgii,	do	homilii,	
do	katechezy	i	uznaje	się,	że	tak	też	można.

Tak	 to	 świat	 jest	pełen	 ludzi	 sprawiedliwych,	 także	osób	
duchownych,	 tylko	nie	wiadomo,	skąd	się	bierze	 tyle	zła	na	
naszej	ziemi.	Chrystus	dzisiaj	mówi:	„Nie	przyszedłem	wzywać	
sprawiedliwych,	lecz	grzeszników”	(Łk	5,32).	Trzeba	nam	zrzu-
cić	skorupę	sprawiedliwości.	Musimy	najpierw	zobaczyć,	jak	
bardzo	jesteśmy	grzeszni	i	jak	bardzo	potrzebujemy	lekarza	i	to	
wszyscy,	my	–	duchowni	i	wy	wierni	świeccy.	Przypomnijmy,	
co	napisał	św.	Paweł	w	Liście	do	Tymoteusza:	„Dzięki	składam	
Temu,	który	mnie	umocnił,	Chrystusowi	Jezusowi,	naszemu	
Panu,	że	uznał	mnie	za	godnego	wiary,	skoro	przeznaczył	do	
posługi	sobie	mnie,	ongiś	bluźniercę,	prześladowcę	i	oszczercę.	
(…)	Chrystus	Jezus	przyszedł	na	świat	zbawić	grzeszników,	
spośród	których	ja	jestem	pierwszy.	Lecz	dostąpiłem	miłosier-
dzia	po	to,	by	we	mnie	pierwszym	Jezus	Chrystus	pokazał	całą	
wielkoduszność	jako	przykład	dla	tych,	którzy	w	Niego	wierzyć	
będą	na	życie	wieczne”	(1	Tm	1,12-13a,15b-16).	Podobne	słowa	
wypowiedział	niedawno	Ojciec	św.	Franciszek,	gdy	go	zapy-
tano	za	kogo	się	uważa,	kim	jest.	Powiedział	krótko:	„Jestem	
pierwszym	grzesznikiem”.

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	Lewi	dał	 się	nawrócić,	Uwierzył	
w	 Jezusa.	Co	więcej	 zaprosił	 go	do	 siebie	 na	ucztę.	Zwołał	
kolegów,	celników.	Liczył,	że	i	oni	może	się	nawrócą	i	pójdą	
za	Jezusem.	Nie	wiemy,	co	się	stało,	ilu	skorzystało	z	obecności	
Jezusa,	ale	wiemy,	że	wśród	ucztujących	byli	tacy,	którzy	się	
nie	nawrócili,	którzy	uważali	się	za	sprawiedliwych.	Tak	może	
być	 i	 z	nami.	Pomimo	wszystkich	wezwań,	programów,	dni	
skupienia,	rekolekcji	–	możemy	pozostać	przy	swoim	i	trwać	
w	skorupie	niewinności	i	wmawianej	sobie	sprawiedliwości.	
Czujmy	się	więc	grzesznikami.	Nie	uważajmy	się	za	zdrowych,	
bo	gdy	uważamy	się	za	zdrowych,	a	jesteśmy	faktycznie	chorzy,	
to	nasza	choroba	jest	szczególnie	niebezpieczna.	Przebywajmy	
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jak	najczęściej	 z	 Jezusem	na	uczcie,	 pamiętając	o	 Jego	dzi-
siejszych	słowach:	„Nie	przyszedłem	wezwać	do	nawrócenia	
sprawiedliwych,	lecz	grzeszników”	(Łk	5,32).

Zakończenie

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 gdy	 Przed	Bogiem	uznamy	 się	
za	 niesprawiedliwych,	 za	 grzeszników,	 to	 zmieni	 się	 nasze	
podejście	do	Pana	Boga	i	do	człowieka,	podejście	do	naszych	
codziennych	spraw	i	zadań,	także	–	do	naszych	krzyży,	do	na-
szych	porażek	i	osiągnięć.	Wtedy	spełni	się	obietnica	dana	nam	
przez	Pana	Boga	za	pośrednictwem	proroka	Izajasza:	„Wówczas	
twe	światło	zabłyśnie	w	ciemnościach,	a	twoja	ciemność	stanie	
się	południem.	Pan	cię	zawsze	prowadzić	będzie,	nasyci	dusze	
twoją	na	pustkowiach.	Odmłodzi	twoje	kości	tak,	że	będziesz	
jak	zroszony	ogród	i	jak	źródło	wody,	co	się	nie	wyczerpie”	
(Iz	58,	10b-11).

Czuwać, by nie ulec złemu
Niedaszów, 22 lutego 2015 r.
Msza św. na poświęcenie kaplicy

1. Zwycięstwo Chrystusa nad pokusami złego

Ewangelia	dzisiejsza	nam	mówi	o	tym,	jak	Jezus	po	przy-
jęciu	 chrztu	w	 Jordanie	 od	 swojego	 poprzednika	 Jana	 udał	
się	na	pustynię	 i	na	 tej	pustyni	przebywał	przez	czterdzieści	
dni.	Na	pustyni	się	modlił	i	pościł	i	na	pustyni	stoczył	walkę	
z	szatanem.	Wprawdzie	w	Ewangelii	markowej	nie	ma	mowy	
o	tych	pokusach	szatańskich,	ale	z	innych	lat	wiemy,	że	były	
trzy	pokusy,	które	diabeł	skierował	do	Pana	Jezusa	i	wszystkie	
pokusy	Pan	Jezus	odrzucił,	zwyciężył.

Zwróćmy	uwagę	na	liczbę	czterdzieści.	Ta	liczba	oznacza	
pełnię,	jest	taką	liczbą	świętą	w	Piśmie	Świętym.	Przypomnij-
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my,	że	czterdzieści	dni	i	nocy	padał	deszcz.	Właśnie	dzisiejsze	
I	 czytanie	 nam	mówi	 o	 tym,	 że	Bóg	 zawarł	 przymierze	 po	
potopie	z	Noem,	ale	przed	potopem	padał	deszcz	przez	czter-
dzieści	dni	i	czterdzieści	nocy.	Potem	czterdzieści	lat	wędrowali	
Izraelici	z	niewoli	egipskiej	pod	wodzą	Mojżesza.	Moi	drodzy,	
potem	gdy	Jezus	się	narodził,	to	wiemy,	że	czterdziestego	dnia	
po	narodzeniu	 rodzice	 Jego	–	Maryja	 i	 Józef	 przynieśli	Go	
do	 świątyni,	 żeby	Dziecię	 ofiarować	Bogu.	Na	Matkę	Bożą	
Gromniczną	 2	 lutego	 obchodzimy	 to	 ofiarowanie,	 to	 było	
czterdzieści	dni	po	narodzeniu	Jezusa	w	Betlejem,	a	działo	się	
to	w	świątyni	jerozolimskiej.	I	po	chrzcie	przyjętym	w	Jorda-
nie,	 Jezus	czterdzieści	dni	 i	 czterdzieści	nocy	pościł,	modlił	
się	na	pustyni.	A	potem	po	zmartwychwstaniu	czterdzieści	dni	
się	ukazywał	aż	do	momentu	wstąpienia	do	nieba.	A	więc,	ta	
czterdziestka	 jest	 taką	 liczbą	 szczególną,	 którą	 znajdujemy	
w	Piśmie	Świętym.

Moi	drodzy,	na	pustyni	Pan	Jezus	oddał	się	modlitwie	i	po-
stowi	i	dzięki	temu	zwyciężył	szatana,	bo	kto	się	modli	napraw-
dę,	to	go	diabeł	nie	pokona,	to	go	Pan	Bóg	zawsze	wspomaga	
i	Jezus	modląc	się	szatana	zwyciężył.	I	do	modlitwy	dołożył	
jeszcze	post,	pokutę,	żeby	modlitwę	wzmocnić.

Moi	drodzy	–	kim	jest	szatan?	–	Szatan	to	jest	zepsuty	anioł,	
to	jest	anioł	przeobrażony.	Wiemy,	że	zaraz	na	początku	istnienia	
świata	aniołowie,	którzy	byli	w	niebie	w	części	się	zbuntowa-
li,	odmówili	oddawania	Bogu	chwały.	 I	przywódca	dobrych	
aniołów	–	św.	Michał	Archanioł	stoczył	walkę	z	tymi	aniołami	
złymi,	czyli	z	diabłami,	i	zostali	oni	wyrzuceni	z	nieba.	Dokąd	
poszli?	Zostali	wyrzuceni	na	ziemię.	Gdy	się	na	ziemi	znaleźli	
od	razu	przystąpili	do	walki	z	człowiekiem.	Dlaczego?	Bo	uj-
rzeli	w	człowieku	obraz	i	podobieństwo	Boże,	dlatego	od	razu	
przystąpili	do	kuszenia	człowieka.	Pierwsza	runda	tego	kuszenia	
miała	miejsce	w	raju,	a	w	raju	było	tak,	że	Bóg	dał	jedno	drzewo,	
z	którego	zakazał	zrywać	owoce.	Diabeł	przystąpił	i	powiedział	
do	pierwszych	rodziców:	„Bądźcie	mądrzy,	zerwijcie	owoc,	Pan	
Bóg	się	boi,	żebyście	tego	owocu	nie	zerwali,	bo	jak	zerwiecie,	
to	będziecie	tacy	mądrzy	jak	On”.	I	posłuchali	pierwsi	rodzice	
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Ewa	z	Adamem	i	przekroczyli	Boże	przykazanie.	Ściągnęli	na	
siebie	i	na	swoje	potomstwo	nieszczęście.	Człowiek	przegrał	
pierwszą	rundę	walki	z	szatanem.	Potem	jeszcze	wielokrotnie	
tę	walkę	przegrywał.	Przegrywał	wtedy,	gdy	nie	słuchał	Boga,	
gdy	nie	był	wiernym	przymierzu	zawartym	z	Bogiem,	gdy	szedł	
za	podszeptem	ducha	złego.

Moi	 drodzy,	 po	wiekach	przyszedł	 na	 ziemię	Syn	Boży,	
można	 powiedzieć,	 że	 przyszedł	 po	 to,	 żeby	 podjąć	walkę	
z	 szatanem,	 żeby	 ludziom	 dać	moc	 do	wygrywania	walki	
z	szatanem.	Pierwsza	runda	tej	walki	Jezusa	z	szatanem	miała	
miejsce	na	pustyni.	Jezus	tę	pierwszą	rundę	wygrał,	wszystkie	
pokusy	diabelskie	odrzucił,	pokusę,	żeby	te	kamienie	stały	się	
chlebem,	żeby	się	rzucić	z	narożnika	na	dół.	I	potem	na	krzyżu	
dokonała	się	definitywna	walka	z	szatanem,	którą	Jezus	wygrał,	
bo	wiemy,	że	krzyż	i	śmierć,	i	pobyt	w	grobie	nie	zakończyły	
misji	Chrystusa.	Chrystus	zmartwychwstał	i	dlatego	w	pieśni	
śpiewamy:	„Zwycięzca	śmierci,	piekła	i	szatana”.	Jezus	pokonał	
śmierć,	pokonał	piekło	i	pokonał	szatana.

2. Walka człowieka ochrzczonego ze pokusami szatana

Moi	drodzy,	od	tego	czasu	każdy	człowiek	może	wygrać	wal-
kę	z	szatanem.	Pod	jakim	warunkiem?	–	Jeśli	jest	przyjacielem	
Jezusa,	Jezus	daje	mu	moc	Ducha	Świętego	i	może	człowiek	
mocą	Ducha	Świętego	szatana	pokonać	i	zwyciężać	pokusy,	
które	płyną	od	szatana.	A	jak	to	jest	w	praktyce?	Widzimy	ile	
ludzi	ulega	szatanowi.	Dlaczego?	–	Dlatego,	bo	się	nie	modlą,	
nie	poszczą,	nie	stoją	przy	Jezusie	tylko	poza	Bogiem	szatan	
ich	zdobywa.

Moi	drodzy,	kilka	dni	temu	była	audycja	w	Radio	Maryja	
w	ramach	Rozmów	Niedokończonych,	która	była	poświęcona	
umieraniu.	Rozdzwoniły	się	telefony.	Byłem	urzeczony	tymi	
świadectwami,	które	składały	głównie	niewiasty,	mówiły	o	tym	
jak	zabiegały	o	 to,	żeby	mąż,	który	do	kościoła	nie	chodził,	
który	walczył	z	Bogiem,	z	kościołem,	żeby	się	nawrócił,	żeby	
nie	 poszedł	 do	 piekła,	 żeby	 odszedł	 z	 tej	 ziemi	 pojednany	
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w	Bogiem.	Przedziwne	historie	opowiadano,	bo	moi	drodzy,	
bywa	to	różnie.

W	Wałbrzychu	w	 jednej	 parafii	miało	miejsce	 takie	 zda-
rzenie,	 do	 księdza	 proboszcza	 przyszła	 pani	 na	 rozmowę.	
Proboszcz	usiadł	 i	 rozpoczęła	się	 rozmowa.	„Proszę	księdza	
ja	nie	mogę	chodzić	do	spowiedzi	świętej,	bo	nie	otrzymuję	
rozgrzeszenia	i	też	nie	przyjmuję	Komunii	Świętej	od	lat,	bo	
jestem	po	ślubie	cywilnym”.	Proboszcz	zapytał	czy	są	jakieś	
przeszkody.	Ta	 pani	 powiada:	 „Mam	przeszkodę,	 ale	mam	
wątpliwość	czy	ona	jest	ważna	i	może	księdzu	opowiem,	jak	
wyglądało	i	wygląda	moje	życie”.	Wróciła	w	tej	rozmowie	do	lat	
wcześniejszych,	kiedy	jeszcze	żył	jej	tato.	A	tato	był	członkiem	
partii	i	ateuszem.	Do	kościoła	nie	chodził,	nie	chciał	księdza	
widzieć	 przed	 swoją	 śmiercią.	Ta	 córka	 powiada:	 „Robiłam	
wszystko,	żeby	ojca	przekonać,	żeby	zgodził	się	na	przyjście	
księdza	i	na	spowiedź.	Ale	on	trwał	przy	swoim,	moje	środki	
się	wyczerpały.	Co	więcej,	 pewnego	 razu	 gdy	 stałam	przy	
jego	łóżku,	gdy	był	jeszcze	świadomy	i	przytomny,	kazał	mi	
położyć	moje	 ręce	 na	 jego	 piersiach	 i	wypowiedzieć	 słowa	
takiej	przysięgi:	tatusiu	przysięgam,	że	nigdy	nie	wezmę	ślubu	
w	kościele.	Proszę	księdza,	tak	byłam	przejęta	gasnącym	życiem	
mojego	taty,	że	to	powiedziałam.	Tato	odszedł	do	wieczności	
nie	pojednany	z	Bogiem,	bardzo	przeżyłam,	że	tak	się	stało.	
Za	jakiś	czas	potem	spotkałam	człowieka,	który	po	pewnym	
czasie	oświadczył,	że	chce	być	moim	mężem.	Wzięliśmy	ślub,	
ale	tylko	cywilny,	dlatego	że	ja	czułam	się	związana	przysięgą,	
którą	złożyłam	swojemu	tacie.	Od	tamtego	czasu	upłynęło	wie-
le	lat.	Mąż	nie	ma	żadnych	przeszkód,	ja	właściwie	też,	poza	
tą,	nie	mam	żadnych	przeszkód.	Do	tej	pory	byłam	wierna	tej	
przysiędze	jaką	złożyłam	swojemu	ojcu”.	Wówczas	proboszcz	
się	włączył	do	rozmowy	i	tej	pani	wyjaśnił,	że	sprawę	się	da	
załatwić,	że	z	takiej	przysięgi	można	zwolnić	i	to	małżeństwo	
pobłogosławił.

Moi	 drodzy,	 jeśli	wam	dzisiaj	 to	 opowiadam,	 to	w	 tym	
celu,	żeby	sobie	uświadomić	jak	diabeł	czasem	pilnuje	swoich	
do	ostatniego	tchnienia,	żeby	się	ktoś	nie	nawrócił,	żeby	nie	
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poprosił	o	przebaczenie.	Często	tak	bywa,	że	ludzie	którzy	się	
modlą	wypraszają	łaskę	oprawcom	–	tym,	którzy	za	życia	wal-
czyli	z	Bogiem.	Tak	na	przykład	było	z	generałem	Jaruzelskim.	
Generał	był	człowiekiem,	który	był	na	bakier	z	Bogiem,	chociaż	
uważał	się	za	wierzącego	i	przyznawał	się,	że	był	ministrantem	
jak	był	chłopcem,	ale	potem	w	życiu	bywało	różnie.	Przecież	
stał	się	przywódcą	partii	komunistycznej,	Polskiej	Zjednoczonej	
Partii	Robotniczej.	Moi	drodzy,	ksiądz	biskup	Guzdek,	biskup	
polowy	Wojska	 Polskiego,	 nam	 opowiadał	 na	 posiedzeniu	
Episkopatu,	że	krótko	przed	śmiercią	poprosił	kapelana,	żeby	
przyszedł	do	niego	i	go	wyspowiadał.	I	pojednał	się	z	Bogiem.

Moi	drodzy,	bywa	jednak	różnie.	W	Świdnicy	zapowiedzieli	
koncert	satanistyczny	na	najbliższą	sobotę.	Napisałem	list	do	
pani	prezydent,	żeby	do	koncertu	nie	doszło,	bo	Rada	Miejska,	
zwłaszcza	prezydent	ma	taką	władzę,	żeby	się	nie	zgodzić	na	
koncert	satanistyczny,	podczas	którego	się	ubliża	Bogu	 i	się	
wyśmiewa	księży,	drwi	się	z	kościoła.	Ponieważ	koncertu	nie	
odwołali,	w	najbliższą	sobotę	podejmujemy	adorację	Najświęt-
szego	Sakramentu	w	jednym	z	kościołów	w	Świdnicy,	będziemy	
się	modlić	różańcem	i	będzie	odprawiona	msza	święta,	żeby	
Bogu	wynagrodzić	 takie	 zniesławienie	 i	 żeby	 tym	 ludziom	
pomoc,	którzy	pójdą	na	koncert	–	nawrócić	się.

3. Konieczność nawrócenia dotyczy każdego

Dzisiaj	w	Ewangelii	w	 ostatnim	 zdaniu	 są	 przytoczone	
słowa,	które	Pan	Jezus	wypowiedział	na	początku	działalności	
publicznej,	właśnie	po	poście,	po	modlitwie	gdy	rozpoczynał	
nauczanie.	Powiedział	krótko:	„Czas	się	wypełnił,	bliskie	jest	
królestwo	Boże,	nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.

Moi	drodzy,	wszyscy	winni	się	nawracać,	nie	tylko	grzesz-
nicy	wielcy	 ale	wszyscy,	 nawet	 ci,	 którzy	 się	 uważają	 za	
sprawiedliwych,	którzy	nie	mają	grzechów	ciężkich.	Wiemy,	
że	można	 być	 lepszym	niż	 się	 jest,	 człowiek	 nie	ma	granic	
w	doskonałości,	może	 ciągle	 być	 lepszym	niż	 jest	 i	 dlatego	
wezwanie	do	nawrócenia	pasuje	do	każdego,	odnosi	się	do	każ-
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dego	człowieka.	Czas	Wielkiego	Postu	jest	tym	okresem	kiedy	
powinniśmy	się	nawracać,	żeby	być	lepszą	żoną,	lepszą	matką,	
lepszym	mężem,	lepszym	ojcem,	lepszym	wójtem,	lepszą	rad-
ną,	 lepszą	sklepową,	lepszym	lekarzem,	lepszym	dziadkiem,	
lepszą	 emerytką,	 lepszym	 synem,	 córką,	 lepszym	biskupem	
też	i	księdzem	–	wszystkich	nas	to	dotyczy.	Dlatego,	chciejmy	
ten	czas	wielkiego	postu	przeżyć	w	postawie	nawracania	się.	
Będą	rekolekcje,	będzie	spowiedź	święta	wielkanocna,	żeby	nie	
przeoczyć,	bo	to	jest	dla	nas.	Nasze	miejsce	jest	przy	Bogu	i	jak	
od	tego	miejsca	się	oddalamy	trzeba	wrócić,	żebyśmy	doznawali	
smaku	życia,	bo	życie	poza	Bogiem	nie	ma	smaku,	jest	nijakie.

Święty	Paweł	nam	przypomniał	dzisiaj,	że	jesteśmy	świąty-
nią	Ducha	Świętego.	Moi	drodzy,	w	nas	jest	miejsce	dla	Ducha	
Świętego,	a	nie	dla	diabła,	a	są	ludzie,	którzy	Ducha	Świętego	
wyrzucili	mimo,	że	są	ochrzczeni,	wybierzmowani,	przestali	
się	modlić,	przestali	się	spowiadać,	przestali	żyć	Ewangelią.	
Natura	próżni	nie	znosi,	jeśli	nie	ma	w	nas	Ducha	Świętego,	
jeśli	nie	jesteśmy	świątynią	dla	Ducha	Świętego,	jak	Apostoł	
mówi,	 to	 jesteśmy	miejscem,	gdzie	mieszka	diabeł.	 I	 to	 jest	
straszne.	Bo	diabeł	przedstawia	nam	kłamstwo	jako	prawdę,	
brzydotę	jako	piękno,	a	zło	jako	dobro.	Tak	to	miało	miejsce	
w	tej	konwencji	tzw.	przemocowej.	Piękne	hasło,	które	dano	
w	tytule	o	zapobieganiu	i	zwalczaniu	przemocy	wobec	kobiet.	
Wszyscy	 się	 na	 to	 godzimy.	A	w	 środku	 jest	 co	 innego,	 są	
wskazane	fałszywe,	błędne	źródła	przemocy.	Nie	ma	wspomnia-
nego	alkoholizmu,	egoizmu,	tylko	źródło	przemocy	się	widzi	
w	Kościele,	w	tradycyjnej	rodzinie	i	dlatego	środki	proponują,	
żeby	nie	pełnić	tych	zadań	stereotypowych	ojca,	matki,	żony,	
męża,	płeć	sobie	można	zmienić,	jesteśmy	wolni,	możemy	być	
albo	mężczyznami	albo	kobietami.	Chcą	ludzie	poprawić	Pana	
Boga,	z	pewnością	pod	wpływem	diabła.

Zakończenie

Trzeba	się	pilnować,	bo	jak	powiedziałem	na	początku	–	dia-
beł	nie	śpi.	My	śpimy,	odpoczywamy,	a	diabeł	czuwa	i	pilnuje,	
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żeby	dalej	walka	się	toczyła	z	Bogiem	i	z	ludźmi,	którzy	do	
Boga	należą.	Dlatego	będziemy	się	modlić	w	Waszej	kaplicy,	
dziękując	Bogu,	że	dał	Wam	taką	łaskę,	taką	moc,	taką	determi-
nację,	żeście	taką	kaplicę	śliczną	wybudowali,	gdzie	będziecie	
chodzić,	oczyszczać	się,	nabierać	mocy	do	życia.	Dziękując	
Bogu	za	to	chciejmy	prosić,	żebyśmy	się	nawracali,	żebyśmy	
się	odnawiali,	stawali	się	lepszymi	niż	jesteśmy.	„Daj	mi	poznać	
drogi	Twoje	Panie,	naucz	mnie	chodzić	Twoimi	ścieżkami”	–	
tak	dzisiaj	śpiewaliśmy	i	niech	to	będą	słowa	naszej	końcowej	
modlitwy,	która	kończy	naszą	homilię:	„Daj	mi	poznać	drogi	
Twoje	Panie,	naucz	mnie	chodzić	Twoimi	ścieżkami”.	Amen.

Ewangeliczne przesłanie fatimskie
Jaroszów, dnia 22 lutego 2015 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

1. Wielkopostna jałmużna, post i modlitwa

Mamy	za	sobą	czwarty	dzień	czasu	wielkopostnego.	W	Śro-
dę	Popielcową	przyjęliśmy	na	nasze	głowy	popiół	 na	 znak,	
że	chcemy	przyjąć	odnowę	moralną	i	 także	przyjąć	postawę	
pokuty,	by	w	ten	sposób	przygotować	się	jak	najlepiej	do	nad-
chodzących	świąt	Wielkiej	Nocy,	kiedy	będziemy	przeżywać	
Paschę	Chrystusa.	 Paschę,	 to	 znaczy	 przejście	 Pana	 Jezusa	
z	życia	doczesnego,	ziemskiego	do	życia	uwielbionego	w	chwa-
le	zmartwychwstania.	To	są	największe	święta	w	ciągu	roku	
i	przed	 świętami	 trwa	czterdziestodniowe	przygotowanie	do	
godnego	świętowania	Pańskiego	zmartwychwstania.

Przypomnimy	sobie,	że	w	Środę	Popielcową	otrzymaliśmy	
od	Pana	Jezusa	wezwanie	do	spełniania	uczynków	miłosierdzia.	
Wszyscy	wiemy,	 jakie	 to	 są	 uczynki	 –	 jałmużna,	modlitwa	
i	post.	Sam	Jezus,	który	nas	wezwał	do	pełnienia	tych	uczynków	
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miłosierdzia,	sam	takie	uczynki	pełnił.	Był	wielkim	jałmużni-
kiem,	pochylał	się	nad	ludźmi	chorymi,	biednymi,	nad	głodnymi	
–	dając	im	chleb,	a	chorym	–	udzielając	zdrowia.	Był	wielkim	
jałmużnikiem,	 dzielił	 się	 swoją	miłością	 z	 potrzebującymi.	
Jezus	także	przeżył	swoje	ziemskie	życie	w	postawie	modlitwy.

Dzisiaj	 słyszymy	w	Ewangelii,	 że	 po	 przyjęciu	 chrztu	
w	Jordanie	od	Jana,	udał	się	na	pustynię	i	tam	w	samotności	
przebywał	czterdzieści	dni	i	czterdzieści	nocy.	Był	to	czas	wy-
pełniony	modlitwą.	Był	to	czas	także	pokus	szatańskich,	szatan	
trzykrotnie	do	Jezusa	przystępował	i	Jezus	wszystkie	pokusy	
szatańskie	odrzucił,	niejako	nam	powiedział,	że	kto	się	modli	
jest	niepokonany.	Szatan	go	nie	pokona,	ale	wtedy	tylko,	gdy	
człowiek	się	modli,	gdy	jest	otwarty	na	Boga.	Jezus	to	pokazał,	
będąc	na	czterdziestodniowym	poście	i	modlitwie.	Wiemy,	że	
wielokrotnie	Jezus	spędzał	całe	noce	na	modlitwie,	a	gdy	miał	
powołać	apostołów,	to	się	modlił	całą	noc.

Moi	drodzy,	także	Jezus	przeżywał	swoje	życie	w	pokucie,	
w	poście,	bo	ten	czas	pobytu	na	pustyni	był	czasem	także	wy-
głodzenia,	czasem	kiedy	Chrystus	zrezygnował	z	posiłków,	z	je-
dzenia	i	picia,	albo	bardzo	mocno	ograniczył.	Było	to	zadanie	
sobie	pokuty	i	też	to	zrobił	ze	względu	na	nas,	byśmy	wiedzieli,	
że	pokuta	nas	oczyszcza,	że	post,	umartwienie	czyni	nas	mo-
ralnymi	bohaterami.	Jak	ktoś	potrafi	się	umartwiać,	jak	potrafi	
podjąć	post,	który	rozumiemy	nie	tylko	jako	umniejszanie	so-
bie	jedzenia	i	picia,	ale	także	rezygnację	z	oglądania	telewizji,	
zwłaszcza	filmów	niepożytecznych,	czy	też	rezygnacja	z	alko-
holu,	z	palenia	papierosów	lub	przesadnego	picia	kawy.	Ten	post	
może	być	różny,	ale	jeżeli	ktoś	potrafi	zadawać	sobie	pokutę,	to	
oznajmia,	że	jest	panem	samego	siebie,	że	umie	sobą	kierować.	
Ludzie	potrafią	kierować	pojazdami	na	lądzie,	w	powietrzu	i	na	
morzu,	potrafią	kierować	przedsiębiorstwami,	zakładami	pracy,	
potrafią	kierować	ludźmi,	ale	najtrudniej	z	pewnością	wszystkim	
przychodzi	kierowanie	samym	sobą,	panowanie	nad	popędami,	
panowanie	 nad	 zachciankami,	 panowanie	 też	 nad	nałogami,	
które	gdzieś	tam	się	pojawią.	To	jest	wielkie	zwycięstwo,	jeżeli	
ktoś	potrafi	samego	siebie	zwyciężyć.	Drodzy	siostry	i	bracia,	
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mamy	na	 cały	 czas	Wielkiego	Postu	 zadane	 te	 trzy	uczynki	
miłosierdzia	–	jałmużnę,	a	więc	dzielenie	się	z	drugimi,	życie	
w	postawie	daru	dla	drugich,	nie	ja	jestem	ważny,	nie	chodzi	
o	moje	dobro,	żeby	mnie	było	dobrze,	ale	żeby	było	wam	do-
brze	ze	mną	–	to	jest	postawa	jałmużny,	dalej	modlitwy	i	postu.

2. Zwycięstwo nad szatanem możliwe mocą Chrystusa

Moi	drodzy,	 przez	moment	 jeszcze	 zatrzymajmy	 się	 nad	
walką	Pana	Jezusa	z	pokusami.	Powiedziałem,	że	kto	się	mo-
dli,	 kto	 jest	 na	Boga	otwarty	nie	może	być	pokonany	przez	
szatana.	Mocą	Bożą,	mocą	Ducha	Świętego	będzie	zwyciężał	
pokusy	szatańskie.	A	zobaczcie,	jak	ludzie	ulegają	szatanowi.	
Słuchaliśmy	przed	chwilą	listu,	który	napisał	Ojciec	Święty	do	
nas,	którzy	mamy	peregrynację	figury	Matki	Bożej	Fatimskiej.	
Papież	zacytował	słowa	naszego	wielkiego	Papieża,	które	wy-
powiedział	w	Fatimie	w	roku	2000,	gdy	tam	pojechał,	że	ostatni	
wiek	drugiego	tysiąclecia	był	wiekiem	kainowym.	Tyle	ludzi	
zginęło	w	obozach,	tyle	zginęło	na	golgocie	wschodu.	10	lutego	
obchodziliśmy	75	rocznicę	pierwszych	wywózek	na	Sybir,	po-
nad	1,5	miliona	tam	Polaków	zostało	zabranych,	większość	nie	
wróciła.	A	w	Auschwitz	czy	nawet	w	Gross	Rosen,	w	pobliżu	
nas	–	to	całe	zło	wyszło	od	ludzi	opętanych	przez	szatana,	przez	
diabła.	My	nie	możemy	przegrywać	walki	z	diabłem.	Z	chwilą	
gdy	Jezus	umarł	na	krzyżu,	gdy	diabła	pokonał,	jak	śpiewamy	
w	pieśni:	 „Zwycięzca	 śmierci,	 piekła	 i	 szatana”.	 Pan	 Jezus	
szatana	pokonał,	ale	go	nie	wypędził	z	naszej	ziemi.	Szatan	
pozostał,	szatan	nigdy	nie	śpi.	My	śpimy,	a	szatan	czuwa	by	
złapać	kolejnych	ludzi	i	wzniecić	ich	nienawiść	do	Pana	Boga,	
do	prawdy,	do	dobra,	do	wartości	ewangelicznych.	Pamiętajmy,	
że	jeżeli	się	modlimy,	jesteśmy	przy	Chrystusie,	jesteśmy	przy	
Matce	Bożej	–	jesteśmy	niepokonani,	szatan	nas	nie	zwyciężył.

Słyszeliście	może,	w	Świdnicy,	w	najbliższą	sobotę	ma	się	
odbyć	wieczór	satanistyczny,	koncert	satanistyczny,	gdzie	bę-
dzie	ubliżanie	Bogu,	gdzie	będzie	Kościół	wyśmiewany,	księża	
opluwani	i	nie	pomogły	prośby	ani	list	do	pani	prezydent.	Nie	
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jest	to	odwołane,	dlatego	pójdziemy	na	modlitwę,	na	adorację	
Najświętszego	Sakramentu,	na	Eucharystię,	żeby	zrównoważyć	
to	zło,	które	pochodzi	od	szatana.

3. Rekolekcje fatimskie czasem nawrócenia i odnowy 
zaufania Bogu

Siostry	i	Bracia,	więc	mamy	taką	ważną	drogę	do	przebycia	
i	jakże	jest	ważne,	jakże	się	cieszymy,	że	Matka	Boża	jest	z	nami	
i	Ona	nam	pomoże	tę	drogę	wielkopostną	odbyć.	Przed	chwilą	
były	tu	śpiewane	słowa:	„Daj	mi	poznać	Twoje	drogi	Panie,	
naucz	mnie	chodzić	Twoimi	ścieżkami”.	O	to	będzie	chodziło	
w	rekolekcjach,	które	macie	przed	sobą,	tu	przy	Matce	Bożej,	
żebyście	wszyscy	rozpoznali	drogi	Pańskie,	żebyście	potrafili	
chodzić	Bożymi	ścieżkami,	bo	my	czasem	się	zapominamy.	
Życie,	 troski	 tego	świata	niekiedy	nam	utrudniają	poprawną	
wędrówkę	przez	ziemię.	Jest	potrzebny	namysł,	jest	potrzebne	
słowo	Boże,	żeby	nas	naprowadziło	na	tę	właściwą	drogę.	„Daj	
mi	poznać	Twoje	drogi	Panie,	naucz	mnie	chodzić	Twoimi	ścież-
kami”.	To	ojciec	Piotr	będzie	wam	te	drogi	Boże	pokazywał,	
na	które	trzeba	wrócić.	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewan-
gelię”	–	to	było	pierwsze	kazanie	Pana	Jezusa,	wygłoszone	na	
początku	Jego	działalności.	Przed	chwilą	słyszeliśmy	jak	Jezus	
skończył	post	czterdziestodniowy,	zwyciężył	pokusy	szatana,	
stanął	przed	ludźmi	i	powiedział:	„Czas	się	wypełnił,	bliskie	
jest	królestwo	Boże,	nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	
Trzeba	się	nawrócić	abyś	była	lepszą	żoną,	lepszą	matką,	lepszą	
babcią,	abyś	był	lepszym	mężem,	ojcem,	dziadkiem.	Wszyscy	
się	musimy	 nawracać.	Abyś	 był	 lepszym	 strażakiem,	 abyś	
był	lepszym	księdzem,	abyś	był	lepszym	biskupem,	abyś	był	
lepszym	synem,	dzieckiem.	Wszyscy	mamy	się	z	czegoś	i	na	
coś	nawracać,	bo	nikt	z	nas	nie	może	powiedzieć	–	już	jestem	
święty,	już	jestem	doskonały,	że	już	nie	mogę	się	stać	lepszym	
niż	jestem.	Kto	by	tak	powiedział,	to	jest	kłamcą.

„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Wierzyć	czyli	
otworzyć	się	na	Pana	Boga,	na	nowo	uwierzyć	i	pokochać	Pana	
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Boga,	na	–	nowo	powiedzieć	Jezusowi:	„Jezu,	ufam	Tobie”.	
Była	peregrynacja	w	latach	2007-2010	w	naszej	diecezji	obrazu	
Jezusa	miłosiernego,	też	ten	obraz	u	was	był.	Chciałbym	przy-
pomnieć,	że	to	dzisiaj	jest	84.	rocznica	kiedy	siostra	Faustyna	
w	Płocku,	będąc	w	klasztorze,	ujrzała	Pana	Jezusa	i	otrzymała	
od	Niego	zlecenie.	Posłuchajmy,	data	tu	jest	22	luty	1931	rok.

„Wieczorem	kiedy	byłam	w	celi,	ujrzałam	Pana	Jezusa	ubra-
nego	w	szacie	białej.	Jedna	ręka	wzniesiona	do	błogosławień-
stwa,	a	druga	dotykała	szaty	na	piersiach.	Z	uchylenia	szaty	na	
piersiach	wychodziły	dwa	wielkie	promienie,	jeden	czerwony,	
a	drugi	blady.	W	milczeniu	wpatrywałam	się	w	Pana,	dusza	moja	
była	przejęta	bojaźnią,	ale	i	radością	wielką.	Po	chwili	powie-
dział	mi	Jezus:	wymaluj	obraz	według	rysunku,	który	widzisz	
z	podpisem:	Jezu	ufam	Tobie.	Pragnę,	aby	ten	obraz	czczono	
najpierw	w	kaplicy	waszej	 i	na	całym	świecie.	Obiecuję,	że	
dusza,	która	czcić	będzie	ten	obraz,	nie	zginie.	Obiecuję	także,	
już	tu	na	ziemi	zwycięstwo	nad	nieprzyjaciółmi,	a	szczególnie	
w	godzinę	śmierci.	Ja	sam	bronić	ją	będę	jako	swej	chwały”.

Moi	drodzy,	te	słowa	i	to	widzenie	miała	Faustyna,	dzisiaj	
święta,	dokładnie	84	lata	temu,	gdy	była	już	w	zakonie.	„Jezu	
ufam	Tobie”,	ten	obraz	dzisiaj	znany	jest	na	całym	świecie.	Nie	
zapomnijmy	o	tamtej	też	peregrynacji,	o	tamtym	obrazie,	bo	
to	jest	życzenie	Matki	Bożej.	Największym	życzeniem	Matki	
Bożej	jest	to,	byśmy	kochali	Jej	Syna	i	Go	słuchali,	w	Niego	
wierzyli	 i	Mu	ufali.	Jak	przyjmiemy	to	Jego	życzenie,	które	
On	 sam	kazał	 napisać	 na	 spodzie,	 na	 dole	 obrazu	 –	 „Jezu	
ufam	Tobie”,	jak	to	się	w	nas	stanie,	to	sprawimy	Matce	Bożej	
największą	radość.	Bo	Ona	powiedziała,	ostatnie	słowa	jakie	
są	w	Ewangelii	napisane	o	Maryi,	słowa,	które	wyszły	z	ust	
Maryi.	To	są	słowa	z	Kany	Galilejskiej	–	„Zróbcie	wszystko	
cokolwiek	wam	powie”.	 Potem	 już	 nie	mamy	 słów	Maryi,	
nawet	 gdy	była	pod	krzyżem,	usłyszała	 tylko	 słowa	 Jezusa:	
„Niewiasto	oto	syn	Twój”,	ale	nie	mamy	odnotowanych	słów	
Maryi.	Te	ostatnie	słowa	Maryi	to	są	słowa:	„Zróbcie	wszystko	
cokolwiek	wam	powie”.	A	co	dzisiaj	Jezus	mówi?	–	„Nawracaj-
cie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Zauważmy,	że	te	słowa	Pana	
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Jezusa,	Maryja	jakby	powtórzyła	w	Fatimie,	nie	gdzie	indziej	
ale	w	Fatimie.	Bo	w	wielu	sanktuariach	maryjnych	Maryja	się	
nie	 zjawiała.	My	 czcimy	Matkę	Bożą	 Jasnogórską,	 ale	 tam	
nie	 było	 takiego	 zjawienia	 jakie	 było	w	Fatimie,	 zjawienie	
historycznie	 udokumentowane.	Ojciec	Piotr	wam	będzie	 to	
orędownictwo	przybliżał,	ja	tylko	krótko	powiem,	że	ono	się	
bardzo	zgadza	z	tymi	słowami,	które	Jezus	powiedział	na	po-
czątku	działalności	publicznej.	To	co	jest	na	początku,	to	jest	
bardzo	ważne,	bo	to	jest	program.	Tak	jak	prezydent	wygłasza	
przemówienie	programowe,	czy	premier,	czy	dyrektor	szkoły,	
na	początku	–	to	jest	właśnie	ta	mowa	programowa,	a	Jezus	w	tej	
mowie	 programowej	 powiedział,	 powtórzmy:	 „Nawracajcie	
się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	A	Matka	Boża	w	Fatimie	do	tego	
nawiązała	i	powiedziała,	że	świat	można	uratować	od	zagłady	
przez	modlitwę	i	przez	pokutę.	Świat	można	czynić	lepszym	
przez	modlitwę,	 przez	 pokutę	 i	 przez	 nawrócenie.	Dlatego	
mamy	Matkę	Bożą	wśród	nas,	bo	Ona	to	orędzie	Pana	Jezusa	
przypomniała.	Moi	drodzy,	jeżeli	dzisiaj	świat	się	nie	nawróci,	
to	może	być	katastrofa	bo	wszelkie	zło,	wszelkie	tragedie	na	
ziemi	mają	miejsce,	gdy	ludzie	przestają	słuchać	Boga,	gdy	się	
od	Boga	odwracają.

Zakończenie

Niech	 to	wystarczy	na	dzisiaj,	 na	 pierwszą	Mszę	Świętą	
w	obecności	figury	Matki	Bożej	Fatimskiej.	Niech	Pan	Bóg	nam	
wszystkim	pobłogosławi,	byśmy	odprawili	dobrze	rekolekcje	
i	byśmy	poprawnie	przeżyli	Wielki	Post,	byśmy	się	nawrócili,	
odnowili	wewnętrznie	i	stali	się	bardziej	jeszcze	przyjaciółmi	
Pana	Jezusa	i	lepszymi	dziećmi	Maryi.	Amen.
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Nawrócenie i żywa wiara odpowiedzią 
na Boże znaki

Strzegom, 25 lutego 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

1. Bóg mówi przez znaki

W	dzisiejszej	Ewangelii	Pan	Jezus	powiedział	takie	zdanie:	
„To	plemię	jest	plemieniem	przewrotnym,	żąda	znaku,	ale	żaden	
znak	nie	będzie	mu	dany	prócz	znaku	Jonasza”	(Łk	11,	29).	
W	związku	z	tą	wypowiedzią	Pana	Jezusa	proponuję,	abyśmy	
się	zastanowili,	jakie	znaki	Pan	Bóg	nam	przekazał	w	dziejach.	
Jakie	znaki	dzisiaj	mamy	tu	na	ziemi,	wskazujące	na	Pana	Boga	
i	pochodzące	od	Pana	Boga.	Odpowiemy	też	na	pytanie	co	te	
znaki	oznaczają,	jakie	dla	nas	mają	przesłanie.

a) Stworzenie

Możemy	powiedzieć,	 że	 pierwszym	znakiem,	 który	Pan	
Bóg	przekazał	to	jest	świat,	to	jest	stworzenie.	Stworzenie	jest	
znakiem	Pana	Boga.	Gdyby	nie	Pan	Bóg,	to	stworzenia	by	nie	
było.	Świat	nam	mówi	o	Panu	Bogu,	o	swoim	Stwórcy.	Uczeni	
zachodzą	w	głowę,	jak	ten	świat	jest	pięknie	skonstruowany.	
Badają	rośliny,	zwierzęta,	organizm	ludzki	i	są	zdumieni.	Do	
końca	nie	są	w	stanie	 tego	poznać.	Nauka	ma	 jeszcze	przed	
sobą	wielką	przyszłość,	bo	ma	za	zadanie	poznawanie	świata	
materialnego	i	ludzi.	To	jest	ten	pierwszy	znak	od	Boga	dany.	
Księga	świata,	która	nam	mówi	o	Bogu,	o	Stwórcy	świata.

b) Prorocy

Następnymi	znakami	byli	 ludzie	posyłani	do	narodu	wy-
branego.	Dzisiaj	w	Ewangelii	 Pan	 Jezus	 takiego	wymienia,	
jednego	z	dwunastu	proroków,	proroka	Jonasza.	To	był	ciekawy	
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człowiek,	chciał	uciec	z	Niniwy,	Bogu	się	sprzeciwiał,	bo	nie	
chciał	przyjąć	zlecenia	otrzymanego	od	Boga.	Wydawało	mu	
się	za	trudne	i	dlatego	podjął	ucieczkę	która	prowadziła	drogą	
morską.	Podczas	burzy	został	wyrzucony	do	morza,	burza	się	
uspokoiła,	 a	 Jonasz	 został	 połknięty	 przez	wielką	 rybę.	 Po	
trzech	dniach	został	przez	rybę	wyrzucony,	ocalał	i	wrócił	do	
Niniwy,	do	zadania,	które	Pan	Bóg	mu	zlecił	i	wołał,	aby	ludzie	
się	nawrócili	do	Pana	Boga,	bo	jeśli	nawrócenia	nie	będzie,	to	
Niniwa	 zostanie	 zburzona.	 „I	 uwierzyli	mieszkańcy	Niniwy	
Bogu,	ogłosili	post	i	oblekli	się	w	wory	od	największego	do	
najmniejszego.	Sprawa	ta	doszła	do	króla	Niniwy,	który	wstał	
z	tronu,	zdjął	z	siebie	płaszcz,	oblókł	się	w	wór	i	siadł	na	popie-
le”	(Jon	3,	5-6).	Z	rozkazu	króla	i	jego	dostojników	ogłoszono	
w	Niniwie,	co	następuje:	„Ludzie	i	zwierzęta,	bydło	i	trzoda	
niech	nic	nie	jedzą,	niech	się	nie	pasą	i	wody	nie	piją“	(Jon	3,	7).	
Co	jest	ciekawe,	ten	post	został	podjęty	przez	wszystkich.	Nie	
tylko	przez	prosty	lud,	ale	sam	król	stanął	na	czele	pokutujących,	
ubrał	się	wór	pokutny,	usiadł	na	popiele	i	wzywał	wszystkich	
do	pokuty,	do	nawrócenia,	żeby	Niniwa	nie	została	zniszczona.	
Co	więcej,	nawet	zwierzęta	były	w	ten	post	włączone.	A	więc	
powszechny	post	wszystkich	istot,	na	czele	z	ludźmi,	z	królem.	
I	jakie	było	zakończenie?	–	„Zobaczył	Bóg	czyny	ich,	że	od-
wrócili	się	od	swojego	złego	postępowania	i	ulitował	się	Bóg	
i	nie	zesłał	niedoli,	którą	im	zagroził”	(Jon	3,	10).

To	 jest	bardzo	wymowna,	pouczająca	historia,	 z	Niniwą,	
z	Jonaszem	i	 tym	postem,	pokutą,	którą	podjęli	mieszkańcy,	
żeby	Pana	Boga	przebłagać,	przeprosić	i	żeby	ich	życie	zostało	
ocalone.	To	przykład	z	prorokiem	Jonaszem,	ale	wszyscy	inni	
prorocy	wysyłani	 przez	Pana	Boga	 byli	 znakiem	dawanym	
z	nieba	od	Boga	dla	ludzi.

c) Osoba Syna Bożego

Największym	znakiem,	który	Bóg	nam	przekazał	jest	Jezus	
Chrystus,	który	na	ziemi	zamieszkał	jako	człowiek,	jako	Bóg	
wcielony.	I	tę	Osobę	Boską	najlepiej	znamy,	bo	ona	się	stała	
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człowiekiem.	Jezus	był	prawdziwym	człowiekiem	i	prawdzi-
wym	Bogiem.	W	 teologii	 się	mówi,	 że	 prawdziwe	 człowie-
czeństwo	było	znakiem	obecności	Bóstwa.	Apostołowie,	którzy	
słuchali	Jego	nauki,	patrzyli	na	Jego	cuda,	widzieli	 ten	znak	
materialny,	człowieczeństwo	Jezusa,	ale	ten	człowiek,	którego	
nazywano	Prorokiem	z	Nazaretu	był	znakiem	obecności	Bó-
stwa,	bo	był	w	jednej	Osobie	Bogiem	i	człowiekiem.	To	jest	
znak.	Pan	Jezus	siebie	porównał	do	proroka	Jonasza	i	powie-
dział,	że	jest	ważniejszym	znakiem,	aniżeli	Jonasz.

d) Kościół

Możemy	 też	powiedzieć,	 że	 takim	znakiem	 jest	Kościół.	
Kościół	 jest	 znakiem	obecności	Boga	na	ziemi.	 Jeżeli	 chce-
my	Boga	 znaleźć,	 to	 go	 na	 pewno	 znajdziemy	w	Kościele.	
W	Eucharystii,	w	Słowie	 głoszonym,	w	 innych	 sakramen-
tach.	Owszem,	mówimy,	 że	 Pana	Boga	możemy	 odnaleźć	
w	przyrodzie	 i	możemy	modlić	 się	w	 lesie	 i	w	górach,	 ale	
Eucharystię	sprawujemy	w	świątyniach,	dlatego	świątynie	są	
tak	bardzo		ważne,	bo	one	są	znakiem	szczególnym	obecności	
Pana	Boga.

e) Maryja

Na	koniec	powiedzmy,	że	szczególnym	znakiem	obecności	
niebieskiej	na	ziemi	jest	Maryja.	Mówimy,	że	ta	figura	Matki	
Bożej	Fatimskiej	jest	znakiem,	który	nam	wskazuje	na	obec-
ność	Maryi.	My	wierzymy,	że	ilekroć	klękamy	przed	figurą,	
ilekroć	patrzymy	na	obraz	Matki	Bożej,	 to	przyjmujemy,	że	
Matka	Boża	przez	ten	znak	widzialny,	figurę	czy	obraz,	na	nas	
spogląda	z	nieba	i	w	jakiś	sposób	jest	obecna	w	tym	świętym	
znaku.	Dziś	mówimy,	że	w	tym	świętym	znaku	figury	fatimskiej.	
Mocno	w	to	wierzmy.	Nie	możemy	się	wstydzić	przed	here-
tykami,	którzy	twierdzą,	że	nie	możemy	się	modlić	do	Maryi.	
My	się	trzymamy	tradycji	katolickiej,	której	strzegą	pasterze	
na	czele	z	papieżem.
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2. Wymowa znaków

Jakie	przesłanie	mają	te	znaki	dla	nas?	–	Znak	Jonasza	to	
wezwanie	do	pokuty.	Ludzie	ją	podjęli	o	zostali	ocaleni.	Pan	
Jezus	też	zaczął	nauczać	od	wezwania	do	nawrócenia.	Gdy	po	
czterdziestodniowym	poście	rozpoczął	publiczną	działalność,	
to	zaczął	ją	od	słów:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię.	
Przybliżyło	 się	 do	was	 królestwo	niebieskie”.	 Programowe	
słowa	na	całą	Jego	działalność	nauczycielską.	Bo	to,	co	mówi	
się	na	początku	jest	programowe,	najważniejsze	i	jeszcze	to,	
co	mówi	się	na	końcu,	co	uważamy	za	testament.	„Nawracajcie	
się	i	wierzcie	w	Ewangelię”	oraz	„Miłujcie	się	wzajemnie	tak,	
jak	Ja	was	umiłowałem”.	Te	dwa	zdania	Pana	Jezusa	uważamy	
za	najważniejsze.

Pytamy	 też	 jakie	ma	przesłanie	 znak	figury	Matki	Bożej	
Fatimskiej?	–	Wiemy	i	na	rekolekcjach	się	jeszcze	więcej	do-
wiemy,	bo	nam	to	ojcowie	przybliżą.	Przesłanie	Matki	Bożej	
z	Fatimy	jest	bardzo	podobne	do	przesłania	ewangelicznego.	
Matka	Boża	powiedziała	podobne	słowa	do	Pana	Jezusa:	„Świat	
można	uratować	przez	modlitwę	i	pokutę.	Świat	można	uczynić	
lepszym	przez	modlitwę	różańcową”.	Zobaczcie,	Maryja	trzyma	
w	ręku	różaniec,	bo	dzieciom	objawiała	się	zawsze	z	różańcem.	
„Odmawiajcie	różaniec	i	czyńcie	pokutę”.	I	 to	jest	mądrość,	
która	 przychodzi	 do	 nas	 przez	 usta	Matki	Bożej.	Co	mamy	
zrobić?	–	To,	co	zrobili	mieszkańcy	Niniwy.	Mamy	się	nawrócić	
i	powiedzieć	do	Pana	Boga:	„Ty	jesteś	najważniejszy!	Tobie	
chcemy	służyć.	Ciebie	chcemy	słuchać.	Dla	Ciebie	chcemy	żyć.	
Jesteśmy	Twoimi	dziećmi”.	Tak	trzeba	powiedzieć,	a	będziemy	
ocaleni.	Dla	nas	przyszłość	jest	w	Bogu.	Papież	Benedykt	XVI	
mówił:	„Gdzie	jest	Bóg	tam	jest	przyszłość”.	A	więc	wracajmy	
do	Pana	Boga.	Przy	Bogu	jest	nasze	miejsce.
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Któż jak Bóg?
Ząbkowice Śląskie, 26 lutego 2015 r.

Msza św. przy figurze św. Michała Archanioła 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Misja aniołów

Najpierw	zwróćmy	uwagę	na	to,	że	św.	Michał	jest	aniołem	
i	to	tym	aniołem	najważniejszym	–	jest	Archaniołem,	przywódcą	
wszystkich	aniołów.	Aniołowie	to	są	duchy	czyste,	które	nie	
posiadają	ciała,	stworzył	je	Pan	Bóg	na	początku	świata.	Niebo	
zasiedlił	aniołami	–	duchami	czystymi,	a	na	ziemi	stworzył	róż-
ne	istoty	i	wśród	tych	istot	stworzonych	ziemskich	–	człowieka	
umieścił	na	szczycie,	w	człowieku	złożył	swój	obraz	i	podobień-
stwo.	Pytamy	się	w	jakim	celu	Bóg	stworzył	aniołów.	Stworzył	
po	to,	żeby	oddawały	Bogu	chwałę.	Aniołowie	od	początku,	
nieustannie	uwielbiają	Boga,	pełnią	jakby	i	sprawują	liturgię	
niebieską,	w	której	oddają	Bogu	chwałę.	My	ziemianie	się	do-
łączamy	do	aniołów,	jest	taki	moment	w	każdej	Mszy	Świętej	
gdy	śpiewamy:	„Święty,	Święty	Pan	Bóg	zastępów”,	jest	takie	
wprowadzenie:	„Przeto	z	aniołami	i	archaniołami	i	wszystkimi	
chórami	niebios	wznosimy	hymn	ku	Twojej	chwale	bez	końca	
wołając”.	I	po	tym	jest	to	uwielbienie	Boga	w	słowach:	„Święty,	
Święty...”.	To	jest	ten	moment	kiedy	dołączamy	się	my,	miesz-
kańcy	ziemi,	do	aniołów,	którzy	nieustannie	wielbią	Pana	Boga.

Moi	drodzy,	aniołowie	byli	posyłani	przez	Boga	na	ziemię.	
Pan	Bóg	posłał	 na	 ziemię	kiedyś,	w	 czasach	Starego	Testa-
mentu,	 anioła	Rafała,	 który	 prowadził	Tobiasza	 przez	 kręte	
drogi	życia,	wysłał	archanioła	Gabriela	do	Maryi	z	orędziem	
zwiastowania,	potem	aniołowie	byli	przy	Bożym	narodzeniu,	
wykonali	pierwszą	kolędę	nad	stajenką	betlejemską:	„Chwała	
na	wysokości	Bogu,	a	na	ziemi	pokój	ludziom	dobrej	woli”	–	to	
kolęda	anielska.	Potem	towarzyszyli	Chrystusowi,	gdy	był	na	
pustyni,	słyszeliśmy	w	ostatnią	niedzielę,	gdy	był	kuszony	przez	
diabła,	gdy	pościł,	gdy	się	modlił	–	aniołowie	byli	z	Nim.	Potem	
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byli,	gdy	podjął	mękę	krzyżową,	gdy	się	modlił	w	Ogrójcu,	
aniołowie	byli	przy	Nim.	A	wcześniej	byli	w	snach	św.	Józefa,	
go	 pouczali.	Aniołowie	 będą	 na	 końcu	 świata.	 Jezus	wróci	
powtórnie	 na	 ziemię,	 by	dokonać	 sądu,	 przyjdzie	w	 chwale	
w	otoczeniu	aniołów.	A	na	pogrzebie	śpiewamy	takie	słowa:	
„Niech	aniołowie	zawiodą	cię	do	raju,	a	gdy	tam	przybędziesz	
niech	 przyjmą	 cię	męczennicy	 i	 prowadzą	 cię	 do	 świętego	
miasta	Jeruzalem”.	Prosimy	aniołów,	żeby	przybyli	 i	zabrali	
człowieka,	który	zmarł,	jego	duszę,	właśnie	do	raju,	do	Bożego	
domu.	Jakaż	to	więc	piękna,	wielka	misja	należy	do	aniołów.

2. Archanioł Michał – wódz wojska niebieskiego

Teraz	przypatrzmy	się	przez	moment	temu	najważniejszemu	
aniołowi,	którego	święty	znak	tutaj	jest	z	nami	w	tej	figurze.	Sły-
szeliśmy	w	II	czytaniu,	św.	Jan	Ewangelista,	autor	Apokalipsy	
nam	przypomniał,	że	na	początku	część	aniołów	się	zbuntowała	
przeciwko	oddawaniu	Bogu	chwały	–	„Non	serviam”	–	nie	będę	
Ci	służył.	I	ci	aniołowie	się	przeobrazili	w	diabłów,	w	szatanów.	
Nie	mogli	w	niebie	pozostać,	trzeba	ich	było	wypędzić	z	nieba,	
bo	tam	są	tylko	przyjaciele	Pana	Boga	i	właśnie	Michał	Archa-
nioł	stanął	na	czele	wojska	niebieskiego,	na	czele	tych	dobrych	
aniołów,	którzy	się	nie	zbuntowali.	Stoczył	walkę	z	nimi	i	ich	
wypędził,	tak	to	jest	obrazowo	w	Apokalipsie	przedstawione.	
Dokąd	wypędził	tych	zepsutych	aniołów	czyli	szatanów?	–	Na	
ziemię.	I	gdy	oni	przybyli	na	ziemię,	to	od	razu	przystąpili	do	
kuszenia	człowieka,	bo	w	człowieku	zobaczyli	odbicie	Pana	
Boga	 i	 człowieka	 znienawidzili.	Dlatego	 szatan	 jest	 zawsze	
wielkim	wrogiem	człowieka.

Moi	drodzy,	już	w	raju	ten	szatan	strącony	z	nieba	podszedł	
do	 człowieka,	 do	pierwszej	 pary	 ludzkiej,	 do	Ewy	 i	Adama	
i	wygrał	pierwszą	rundę	walki	z	człowiekiem.	Namówił	Ewę,	
namówił	pierwszych	rodziców	do	przekroczenia	Bożego	pra-
wa.	Wiemy,	że	ten	grzech	pierworodny	spowodował	katastrofę	
moralną	wśród	ludzi,	wielkie	nieszczęście	i	to	nieszczęście	jest	
dziedziczone	przez	wszystkie	ludzkie	pokolenia.	Grzech	pier-
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worodny	pierwszych	rodziców	przeszedł	na	nas.	Moi	drodzy,	
potem	diabeł	w	dziejach	ludzkich	do	człowieka	ciągle	przystę-
pował	i	te	wszystkie	niewierności	wobec	Pana	Boga,	które	miały	
miejsce	w	dziejach	świata,	także	w	dziejach	narodu	wybranego,	
kiedy	naród,	doświadczając	Bożej	miłości,	Bożych	obietnic,	
przechodził	niekiedy	do	oddawania	czci	bożkom	pogańskim	
i	 dlatego	był	 karany.	To	 jest	 dzieło	 diabła,	 który	 niektórych	
ludzi	zjednał	sobie.

I	 oto	 popatrzmy	na	 pełnię	 czasów	kiedy	na	 ziemi	 stanął	
Syn	Boży.	Można	powiedzieć,	że	Jezus	przyszedł	na	ziemię,	
żeby	nas	odkupić,	ale	to	było	związane	z	pokonaniem	ducha	
złego.	Wiemy,	 że	 najpierw	 ten	 diabeł	 się	 pokazał	w	 czasie	
postu,	 gdy	 Jezus	 został	 ochrzczony,	 gdy	miał	 przystąpić	 do	
głoszenia	Ewangelii	i	do	czynienia	cudów.	Trzy	pokusy	diabeł	
Jezusowi	 przedstawił,	wszystkie	Pan	 Jezus	 odrzucił.	Nowy	
Adam,	który	nie	uległ	szatanowi,	który	okazał	wierność	Ojcu.	
Potem,	gdy	podjął	nauczanie,	to	wiemy,	wielokrotnie	wyrzucał	
ducha	złego	z	ludzi	opętanych,	to	były	też	potyczki	z	diabłem	
i	zawsze	wygrywane	przez	Chrystusa.	A	ostatnia	runda	tej	walki	
z	diabłem	dokonała	się	na	krzyżu.	To	jest	pewien	paradoks,	ale	
na	krzyżu	szatan	został	pokonany,	dlatego	w	prefacji	o	krzyżu	
świętym	mówimy:	„Na	drzewie	rajskim	śmierć	wzięła	począ-
tek,	na	drzewie	krzyża	powstało	nowe	życie,	a	szatan,	który	na	
drzewie	 zwyciężył,	 oczywiście	 rajskim,	 na	drzewie	 również	
został	pokonany	przez	Chrystusa	naszego	Pana”.	Na	drzewie	
czyli	na	krzyżu	został	pokonany	–	dlatego	śpiewamy	Jezusowi	
zmartwychwstałemu:	 „Zwycięzca	 śmierci,	 piekła	 i	 szatana”.	
Ale	szatan	choć	pokonany,	nie	został	wypędzony	z	tego	świata,	
pozostał	z	ludźmi	i	będzie	do	końca	świata	z	ludźmi	na	ziemi	
i	co	więcej,	będzie	dalej	kusił,	namawiał	do	złego,	żeby	się	Bogu	
przeciwstawiać,	żeby	Boga	nie	słuchać	i	to	czyni.

Popatrzmy	na	wiek	XX,	dwa	totalitaryzmy,	które	spowodo-
wały,	że	prawie	200	milionów	ludzi	zostało	zamordowanych.	
Czyje	jest	to	dzieło?	–	Jest	to	dzieło	ludzi,	którzy	podali	rękę	
szatanowi.	Kto	zabija,	kto	cudzołoży,	kto	kłamie,	kto	dokucza	
drugim	–	 jest	kimś	kto	ulega	szatanowi.	Moi	drodzy,	ważne	
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jest	 to,	 żebyśmy	pamiętali,	 że	z	chwilą,	gdy	Jezus	umarł	na	
krzyżu	 i	 zmartwychwstał,	możemy	odnosić	 zwycięstwo	nad	
szatanem,	zwycięstwo,	które	najpierw	odniósł	święty	Michał.	
My	też	możemy	odnosić	zwycięstwo,	kiedy	jesteśmy	złączeni	
z	Jezusem,	kiedy	się	trzymamy	ręki	Pana	Jezusa,	nie	własną	
mocą,	bo	jesteśmy	słabi,	ale	jak	wierzysz,	jak	kochasz	Jezusa,	
jak	karmisz	się	Jego	chlebem,	Jego	słowem,	jak	się	modlisz	
to	cię	nikt	nie	pokona.	Żaden	diabeł	cię	nie	zwycięży	jak	się	
będziesz	modlił,	będziesz	przy	Bogu.

Moi	drodzy,	musimy	się	zapytać,	gdy	dzisiaj	widzimy	figurę	
św.	Michała	Archanioła,	czy	św.	Michał	Archanioł	jest	ważny	
dla	nas	w	życiu,	a	ma	piękne	imię.	Michał	znaczy	„Któż	jak	
Bóg”.	Bóg	ma	być	zawsze	na	I	miejscu,	najważniejszy	w	na-
szym	myśleniu,	mówieniu	i	działaniu.	Któż	jak	Bóg?	Też	trzeba	
sobie	 pytanie	 postawić	 czy	mamy	więź	 z	 aniołem	 stróżem	
naszym.	W	Wałbrzychu	był	taki	pan,	miał	na	imię	Władysław,	
który	 do	mnie	 do	 kurii	 przychodził	 każdego	 roku,	 by	mnie	
zapraszać	na	rocznicę	albo	wybuchu	II	wojny	światowej,	albo	
zakończenia.	Dlatego,	bo	przeszedł	jako	żołnierz	I	Kampanii	
Wojska	Polskiego	 od	Oki	 aż	 do	Berlina	w	 latach	 1944-45.	
Byłem	ciekawy	 i	 prosiłem,	 żeby	powiedział,	 jak	wyglądało	
to	 pędzenie	Niemców	na	 zachód,	 łącznie	 ze	 zdobywaniem	
Berlina,	czy	się	nie	bał,	że	zginie.	A	on	mi	powiedział:	„Proszę	
księdza,	na	początku	mojego	pobytu	na	froncie	miałem	sen,	
przyśnił	mi	się	anioł	i	powiedział,	nie	bój	się,	wojnę	przeżyjesz	
i	wrócisz	do	swoich”.	I	on	ten	obraz	tego	anioła	miał	przez	cały	
czas	wojny,	gdy	szedł	z	frontem.	I	nawet	zapytał	go	ile	lat,	by	
chciał	żyć	i	powiedział	tak	spontanicznie	–	dziewięćdziesiąt.	
I	dożył	tego	czasu.	Ale	jak	przychodziła	dziewięćdziesiątka	to	
powiedział:	„Szkoda,	że	nie	powiedziałem	więcej”	–	 tak	się	
do	mnie	żalił.	Już	jest	pochowany	i	jeśli	to	wspominam	to	po	
to,	żebyśmy	mieli	zawsze	łączność	z	tym	światem	niebieskim,	
oczywiście	z	Panem	Bogiem	na	I	miejscu,	z	Matką	Najświętszą,	
która	jest	królową	wszystkich	świętych,	ale	także	z	naszymi	
ulubionymi	 	świętymi	 i	 również	 z	 aniołami,	 bo	 aniołowie	 to	
nasi	przyjaciele.
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3. Przesłanie aniołów dla ludzi

W	końcowej	części	naszej	refleksji	jeszcze	postawimy	py-
tanie:	Jakie	przesłanie	ma	dla	nas	św.	Michał	Archanioł	i	jego	
wojsko	 całe	 czyli	 świat	 aniołów?	Wskażmy	na	 trzy	 krótkie	
zadania.

Po	 pierwsze,	 żeby	 dla	 nas	 Pan	Bóg	 był	 najważniejszy,	
żebyśmy	w	naszym	życiu	na	okrągło	promowali	Pana	Boga	
i	potwierdzali	to,	co	jest	w	imieniu	św.	Michała	–	„Któż	jak	
Bóg?”.	 Jakie	 są	 dzisiaj	 tendencje	 przeciwne	 –	 Pana	Boga	
chcą	usunąć	z	życia	publicznego,	wypędzić	Go	z	kultury.	I	to	
czynią,	zwłaszcza	na	Zachodzie	dzisiaj	i	to	do	nas	pchają	na	
siłę.	Konwencja,	która	za	chwilę	ma	być	ratyfikowana,	dalej,	
zapłodnienie	„in	vitro”,	związki	partnerskie	–	to	są	diabelskie	
sprawy	i	trzeba	bronić	tego	co	prawdziwe,	tego	co	dobre,	co	
piękne.	Musimy	być	aktywni,	czynni.	Jak	będziemy	aktywnymi,	
czynnymi	–	to	nam	diabeł	nic	nie	zrobi.	Może	wolą	diabła	jest,	
żebyśmy	się	tak	nie	przejmowali	tym,	bo	diabeł	lubi	usypiać	
ludzi	dobrych.	Czasem	to	zło	 jest	natarczywe,	bo	 jak	 ludzie	
dobrzy	za	mało	reagują,	za	mało	się	modlą,	za	mało	pokutują,	
to	diabeł	ma	większe	pole	do	działania.

A	więc	siostry	i	bracia	–	„Któż	jak	Bóg?”	–	pilnować	obec-
ności	Boga	w	naszych	 rodzinach,	w	naszych	 sąsiedztwach,	
wszędzie	gdzie	jesteśmy.	Bóg	zwycięża,	czasem	się	daje	po-
deptać	nawet.	Jezus	dał	się	ukrzyżować	ale	zmartwychwstał	
i	 ostateczne	 słowo	 zawsze	 należy	 do	 Pana	Boga.	Dlatego,	
stawiajmy	na	Pana	Boga	i	na	Jego	przyjaciół.	„Któż	jak	Bóg?”.	
Pokazujmy	to	i	w	myśleniu,	i	w	mówieniu,	i	w	postępowaniu	
–	to	pierwsze	zadanie.

Drugie	 zadanie,	 byśmy	na	wzór	 aniołów	oddawali	Bogu	
chwałę.	Przypomnieliśmy	na	początku,	 że	 aniołowie	 zostali	
powołani,	żeby	oddawać	Bogu	chwałę.	Nasze	powołanie	jest	
podobne.	 Jak	 człowiek	 przestaje	 oddawać	 chwałę	Bogu,	 to	
oddaje	bożkom,	nawet	diabłu	oddaje.	Za	dwa	dni	ma	się	odbyć	
koncert	 satanistyczny	w	Świdnicy,	 zrobiliśmy	 co	mogliśmy,	
żeby	powstrzymać,	nie	wiemy	czy	się	odbędzie	czy	nie,	ale	
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jest	zapowiedziana	modlitwa	na	czas	trwania	koncertu,	bo	tam	
są	teksty	satanistyczne	uwłaczające	Bogu,	Kościołowi,	chrze-
ścijanom.	Dlatego	nie	chcemy,	żeby	ludzie	byli	w	objęciach	
diabła,	naszą	modlitwą,	pokutą	 chcemy	 im	pomóc,	 żeby	 się	
wyzwolili,	bo	ich	Bóg	stworzył	nie	dla	diabła	tylko	dla	siebie,	
żeby	trafili	potem	na	wieczność	do	domu,	nie	do	tych,	którzy	
pójdą	na	ogień	wieczny,	ale	do	tych	przyjaciół	Bożych.	A	więc	
bracia	i	siostry,	zadanie	drugie	–	oddawanie	Bogu	chwały,	jak	
mówił	apostoł:	„Czy	jecie,	czy	pijecie,	czy	cokolwiek	innego	
czynicie,	wszystko	na	chwałę	Bożą	czyńcie”.

I	trzecie	zadanie	to	postawa	służby.	Aniołowie	są	sługami	
Pana	Boga	 i	 też	do	pewnego	stopnia,	można	powiedzieć,	 są	
sługami	człowieka,	bo	nam	pomagają.	Anioł	stróż	nas	pilnuje,	
św.	Michał	 też	nas	wspomaga,	nam	służy	 i	my	 też	na	wzór	
aniołów	czujmy	się	sługami,	nie	panami,	ale	sługami	drugich.	
Bądź	jako	żona,	babcia	służebnicą	twego	męża,	twoich	dzieci,	
twoich	rodziców	jeśli	żyją,	a	jeśli	jesteś	mężem,	ojcem	czuj	się	
jako	sługa	twojej	małżonki,	twoich	rodziców,	twoich	dzieci.	Jak	
służysz	jesteś	wielki,	a	jak	rozkazujesz,	jak	chcesz	panować	to	
możesz	być	mały.

Zakończenie

Moi	drodzy,	prośmy	Pana	Jezusa	dzisiaj	w	tej	Eucharystii,	
któremu	dzisiaj	w	 szczególny	 sposób	 towarzyszy	w	 świętej	
liturgii	św.	Michał	archanioł,	o	to	byśmy	potrafili	być	zawsze	
przyjaciółmi	Pana	Boga,	być	ludźmi,	którzy	Bogu	oddają	chwa-
łę	przez	całe	życie	i	być	także	ludźmi,	którzy	czują	się	sługami.	
O	 to	 dzisiaj	 prośmy	Pana	Boga	 i	 zakończymy	modlitwą	do	
św.	Michała	Archanioła,	dzisiaj	już	powiedzianą,	ale	możemy	ją	
powtórzyć	bo	modlitwy	nigdy	dosyć:	„Święty	Michale	Archa-
niele,	broń	nas	w	walce,	a	przeciw	niegodziwości	i	zasadzkom	
złego	ducha	bądź	nam	obroną.	Niech	go	Bóg	poskromić	raczy,	
pokornie	prosimy,	a	Ty,	Książę	wojska	niebieskiego,	szatana	
i	inne	złe	duchy,	które	na	zgubę	dusz	krążą	po	świecie,	Mocą	
Bożą	strąć	do	piekła.	Amen”.
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Najtrudniejsze z przykazań  
– miłość nieprzyjaciół

Świdnica, 28 lutego 2015 r.
Msza św. z racji modlitwy za uczestników koncertu satanistycznego 

Kościół pw. Świętego Krzyża

Wstęp

W	sobotę	po	Pierwszej	Niedzieli	Wielkiego	Postu	Pan	Jezus	
przypomina	nam	swoje	najtrudniejsze	przykazanie	jakie	nam	
zostawił:	 przykazanie	miłowania	 nieprzyjaciół.	W	obecnej	
homilii	wskażemy	na	nowość	tego	przykazania,	następnie	–	na	
racje,	dla	których	winniśmy	miłować	naszych	nieprzyjaciół	oraz	
je	zachowywać	i	czy	w	obręb	przykazania	miłości	nieprzyjaciół	
wchodzi	także	miłość	do	szatana,	jako	wroga	człowieka.

1. Nowość przykazania miłowania nieprzyjaciół

Najpierw	przypomnijmy,	że	już	w	Starym	Testamencie	obo-
wiązywało	przykazanie	miłości	bliźniego,	ale	odnosiło	się	ono	
jedynie	do	współziomków.	Swoich	należało	miłować,	a	obcych	
–	nienawidzić.	 Jezus	 zreformował	 to	 przykazanie,	 polecając	
miłować	nie	tylko	swoich	rodaków,	ale	wszystkich	ludzi,	nawet	
wrogów	i	prześladowców.	Uważał,	że	prawdziwa	miłość,	godna	
takiego	miana,	winna	obejmować	wszystkich	ludzi,	nie	wyłą-
czając	nieprzyjaciół.	Jezus	zniósł	przez	to	starotestamentalne	
prawo	odwetu,	które	brzmiało:	„Życie	za	życie,	oko	za	oko,	ząb	
za	ząb	(por	Wj	21,23).	Można	powiedzieć,	że	było	to	prawo	
twarde,	lecz	samo	w	sobie	sprawiedliwe,	ponieważ	domagało	
się	proporcjonalnego	ukarania	winy.	Jezus	to	prawo	zmienił,	
zniósł	prawo	odwetu	i	wezwał	do	miłowania	wszystkich,	także	
nieprzyjaciół:	„Miłujcie	waszych	nieprzyjaciół	 i	módlcie	się	
za	tych,	którzy	was	prześladują,	abyście	się	stali	synami	Ojca	
waszego,	który	jest	w	niebie”	(Mt	5,	44-45a).	Jezus	nie	tylko	
ogłosił	to	nowe,	trudne	prawo,	ale	sam	je	przykładnie	wypełnił.	
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Było	to	podczas	potyczek	z	faryzeuszami	i	uczonymi	w	Piśmie,	
a	 najjaskrawiej	 ukazał	 to	 podczas	 swojej	męki,	 gdy	modlił	
się	za	swoich	oprawców	i	morderców,	którzy	Go	krzyżowali:	
„Ojcze,	przebacz	 im,	bo	nie	wiedzą,	 co	czynią”	 (Łk	23,34).	
Zapatrzony	w	Chrystusa	w	podobnym	 stylu	 umierał	 potem	
pierwszy	męczennik	 chrześcijaństwa,	 św.	Szczepan.	Kamie-
nowany	przez	oprawców,	odchodził	z	tego	świata	ze	słowami	
modlitwy:	„Panie,	nie	poczytaj	im	tego	grzechu”	(Dz	7,60b).	
Historia	Kościoła	zna	wielu	uczniów	Chrystusa,	którzy	potrafili	
wypełnić	 to	 najtrudniejsze	 przykazanie	 Jezusa	 –	miłowania	
nieprzyjaciół.

Po	uwydatnieniu	nowości	przykazania	miłowania	nieprzy-
jaciół	 i	wskazaniu,	 że	 jest	 ono	najtrudniejsze	 ze	wszystkich	
przykazań,	wskażmy	 na	 racje,	 które	 przemawiają	 za	 jego	
zachowaniem.

2. Racje miłowania nieprzyjaciół

Pierwszym	argumentem	przemawiającym	za	miłością	nie-
przyjaciół	jest	fakt,	że	naszych	nieprzyjaciół	kocha	Bóg.	Jezus	
mówił,	że	Ojciec	niebieski	„sprawia,	że	słońce	Jego	wschodzi	
nad	złymi	i	nad	dobrymi,	i	On	zsyła	deszcz	na	sprawiedliwych	
i	niesprawiedliwych”	(Mt	5,45).	Skoro	tak	jest,	skoro	Bóg	miłuje	
wszystkich	ludzi,	także	swoich	i	naszych	nieprzyjaciół,	skoro	
jest	dobry	dla	niewdzięcznych	i	złych,	przeto	i	my	winniśmy	
miłować	naszych	nieprzyjaciół.	Trzeba	nam	więc	naśladować	
Boga.	To	wezwanie	do	miłowania	nieprzyjaciół	zawarte	 jest	
także	w	słowach:	„Bądźcie	więc	wy	doskonali,	jak	doskonały	
jest	Ojciec	wasz	niebieski”	(Mt	5,48).

Za	miłością	nieprzyjaciół	przemawia	także	tzw.	złota	reguła,	
która	 znalazła	 się	w	nauczaniu	Pana	 Jezusa,	 który	pewnego	
razu	 powiedział:	 „Wszystko,	 co	 byście	 chcieli,	 żeby	wam	
ludzie	czynili,	i	wy	im	czyńcie”	(Mt	7,12).	Warto	zauważyć,	
że	w	czasach	Pana	Jezusa	ta	reguła	znana	była	w	brzmieniu	
negatywnym:	„Nie	czyń	tego	innemu,	co	jest	tobie	niemiłe”.	
Jezus	dał	tej	regule	formę	pozytywną.
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Za	miłością	nieprzyjaciół	przemawia	także	doświadczenie	
historyczne.	Historia	poucza,	że	nienawiścią	niczego	się	nie	za-
łatwi,	niczego	się	nie	wskóra.	Bombami	nie	naprawi	się	świata.	
Ojciec	św.	Franciszek	w	swoim	orędziu	do	uczestników	XXVIII	
spotkania	z	cyklu	„Ludzie	i	religie”	(Antwerpia,	7-9	IX	2014	r.)	
–	napisał,	że	„każda	wojna	jest	bezsensowną	rzezią,	że	wojna	
nigdy	nie	jest	koniecznością,	ani	nie	jest	nieunikniona”.	Historia	
uczy,	że	 trzeba	rozmawiać	z	wszystkimi,	nawet	z	nieprzyja-
ciółmi.	Dzisiaj	widzimy,	 że	 stosowanie	 siły	może	wywołać	
z	drugiej	strony	jeszcze	większą	przemoc,	że	nieprzejednanie	
i	wrogość	skończyć	się	może	ogólną	zagładą	dobrych	i	złych.	
Nadeszły	takie	czasy,	że	od	podjęcia	nierozważnych	kroków	
może	skuteczniej	powstrzymać	jedynie	nauka	Ewangelii,	która,	
niestety,	bywa	tak	często	dziś	ignorowana	przez	świat.

3. Niemożliwość nawrócenia się szatana – możliwość 
nawrócenia się grzesznika

Mówiąc	o	przykazaniu	miłości	nieprzyjaciół,	może	nasunąć	
się	nam	pytanie,	dlaczego	nie	wolno	nam	miłować	szatana,	który	
jest	pierwszym	naszym	wrogiem,	chociaż	przystępuje	do	nas	tak	
często	jako	rzekomy	nasz	wielki	przyjaciel.	Tak	już	przedstawił	
się	w	raju	pierwszym	rodzicom,	jako	ich	przyjaciel	i	udało	mu	
się	ich	zwieść,	ku	nieszczęściu	wszystkich	ludzi.	Szatana	nie	
wolno	nam	kochać,	bowiem	jest	nieprzyjacielem	Pana	Boga	
i	 tak	 naprawdę	 jest	 naszym	największym	nieprzyjacielem.	
Nienawidzi	nas	za	to,	że	spostrzega	w	nas	obraz	i	podobieństwo	
do	Boga.	Szatan	jest	ojcem	kłamstwa	i	ojcem	nienawiści.	Bóg	
natomiast	jest	ojcem	prawdy	i	miłości.	Nie	wolno	nam	wierzyć	
w	moc	szatana.	O	mocy	szatana	są	przekonani	jedynie	ci,	którzy	
mu	uwierzyli,	którzy	zaprzedali	się	mu	na	służbę.	Dopóki	nie	
wierzymy	szatanowi,	diabeł	nie	ma	wobec	nas	żadnej	mocy.	
Powinniśmy	to	mówić	ludziom,	którym	wydaje	się,	że	są	opę-
tani	przez	ducha	złego.

W	tym	kontekście	przypomnijmy	także,	 jaka	 jest	 różnica	
między	nami	–	ludźmi	a	szatanem?	Odpowiadamy:	Nie	tylko	
ta,	że	szatan	jest	duchem,	bytem	niewidzialnym,	a	my	jesteśmy	
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istotami	cielesno-duchowymi.	Zasadnicza	różnica	między	nami	
a	szatanem	leży	w	tym,	że	szatan	już	nie	może	się	nawrócić,	
jego	odejście	 od	Boga	było	 doskonałe.	Nie	może	 się	 zatem	
przeobrazić	w	anioła	dobrego;	nie	może	odwołać	pierwotnej	
decyzji	o	 sprzeciwie	wobec	Boga.	 Inaczej	 jest	 z	nami.	Póki	
żyjemy,	zawsze	możemy	się	nawrócić	 i	odwołać	poprzednie	
decyzje.	Dlatego	modlimy	się	za	grzeszników,	o	ich	nawróce-
nie,	o	to,	aby	nie	dali	się	uwieść	szatanowi,	a	gdy	już	wpadli	
w	jego	sidła,	aby	zdołali	się	z	tych	szpon	diabelskich	wydostać.	
Czy	jest	to	możliwe?	–	Jest	to	możliwe!	Pan	Jezus	wypędzał	
złe	duchy	i	taką	władzę	przekazał	swoim	uczniom.	Gdy	Pan	
Jezus	wysyłał	 uczniów	na	misję	 apostolską,	 powiedział	 do	
nich:	„Idźcie	 i	głoście:	Bliskie	 już	 jest	królestwo	niebieskie.	
Uzdrawiajcie	chorych,	wskrzeszajcie	umarłych,	oczyszczajcie	
trędowatych,	wypędzajcie	 złe	 duchy.	Darmo	otrzymaliście,	
darmo	dawajcie”	(Mt	10,7).	W	modlitwie	„Ojcze	nasz”	ostatnia	
prośba	brzmi:	„I	nie	wódź	nas	na	pokuszenie,	ale	nas	zbaw	ode	
złego”.	W	Ewangelii	wg	św.	Mateusza	słowa	te,	w	najnowszym	
tłumaczeniu,	brzmią:	„I	nie	dopuść,	abyśmy	ulegli	pokusie,	ale	
nas	zachowaj	od	złego”	(Mt	6,13).

Jeśli	dzisiaj	modlimy	się	za	satanistów	i	za	tych,	którzy	ich	
popierają,	to	właśnie	nawiązujemy	do	tej	prośby,	którą	Pan	Jezus	
zawarł	w	modlitwie	„Ojcze	nasz”:	„I	nie	dopuść,	abyśmy	ulegli	
pokusie,	ale	nas	zachowaj	od	złego”.	Wobec	szatana,	wobec	
kłamstwa,	wobec	zła,	wobec	grzechu,	nie	może	być	tolerancji.	
Tolerancja	może	być	wobec	grzesznika	jako	osoby,	a	nie	wobec	
jego	grzechu.	Za	grzeszników	Kościół	się	modli	nieustannie,	
wierzy	bowiem,	że	mogą	otrzymać	łaskę	nawrócenia.	Łaskę	
nawrócenia	otrzymał	łotr	na	Golgocie.	Ostatnio	łaskę	nawró-
cenia	otrzymał	gen.	Wojciech	Jaruzelski,	Józef	Oleksy	i	wielu	
innych.	Kościół	nigdy	nie	orzekł	imiennie,	kto	został	potępiony,	
kto	jest	w	piekle,	natomiast	w	aktach	beatyfikacji	i	kanonizacji	
orzeka	o	tych,	którzy	są	zbawieni	i	świętymi.

Drodzy	bracia	i	siostry,	nie	ustawajmy	w	modlitwie	błagalnej	
za	naszymi	bliźnimi,	także	za	grzesznikami,	aby	się	nawracali	
i	nie	przegrywali	życia:	ani	ziemskiego	ani	wiecznego.	Amen.





Homilie marcowe
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Przemienienie Pańskie zapowiedzą 
naszego wywyższenia

Świdnica, 1 marca 2015 r.
Msza św. w II Niedzielę Wielkiego Postu w Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Sceneria Przemienienia Jezusa

Każdego	roku	w	Drugą	Niedzielę	Wielkiego	Postu	czytamy	
Ewangelię	o	przemienieniu	Jezusa.	„Jezus	wziął	z	sobą	Piotra,	
Jakuba	i	Jana	i	zaprowadził	ich	samych	osobno	na	górę	wysoką.	
Tam	przemienił	się	wobec	nich.	Jego	odzienie	stało	się	lśniąco	
białe	tak,	jak	żaden	wytwórca	sukna	na	ziemi	wybielić	nie	zdoła.	
I	ukazał	się	im	Eliasz	z	Mojżeszem,	którzy	rozmawiali	z	Jezu-
sem”	(Mk	9,2-4).	To	nie	przypadek,	że	na	Górze	Przemienienia	
rozmawiali	z	Jezusem	Mojżesz	i	Eliasz.	To	właśnie	ci	dwaj	mę-
żowie,	podczas	swego	ziemskiego	życia	rozmawiali	z	Bogiem	
na	Górze	Synaj,	nazywanej	także	Górą	Horeb.	To	właśnie	na	
tej	górze	Mojżesz	otrzymał	od	Boga	dziesięć	przykazań,	zaś	
Eliasz	na	tej	górze	przeżył	obecność	Boga	w	cichym	powiewie	
wiatru.	Na	Górze	Przemienienia	Mojżesz	i	Eliasz	spotkali	się	
z	tym	samym	prawdziwym	i	wszechmocnym	Bogiem,	z	którym	
rozmawiali	podczas	swego	ziemskiego	życia.	Tym	razem,	tutaj,	
na	Górze	Przemienienia,	rozmawiali	z	Bogiem,	który	stał	się	
człowiekiem	i	zamieszkał	na	ziemi.	Ewangelista	Łukasz	zapisał,	
że	rozmawiali	z	Nim	o	Jego	odejściu,	jakie	miało	się	dokonać	
w	Jerozolimie.	Dla	kochającego	Boga	byliśmy	warci	nie	tylko	
tego,	żeby	Syn	Boży	stał	się	dla	nas	Synem	Człowieczym,	ale	
również	tego,	a	żeby	umarł	za	nas	na	krzyżu.

Podczas	 Przemienienia	 zostały	wypowiedziane	 bardzo	
ważne	słowa.	Pierwsze	wypowiedział	Piotr	a	drugie	sam	Bóg.	
Uradowany	i	przejęty	Piotr	wyznał:	„Rabbi,	dobrze,	że	tu	je-
steśmy”	(Mk	9,5).	Były	to	słowa	zachwytu	z	doświadczenia	
boskości	Jezusa.	Bóg	zaś	z	obłoku	oznajmił:	„To	jest	mój	Syn	
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umiłowany,	Jego	słuchajcie”	(Mk	9,7).	„Słuchajcie	Go,	idźcie	
za	Nim.	On	jest	przewodnikiem	waszego	zbawienia!	Słuchajcie	
Go,	bo	on	jest	Drogą	Prawdą	i	Życiem!	Przychodźcie	do	Niego,	
wszak	On	tak	bardzo	was	umiłował,	że	dla	was	przeszedł	przez	
mękę	 i	 krzyż!	Dla	was	 zmartwychwstał	 i	 odszedł	 do	 nieba	
przygotować	wam	miejsce,	abyście	z	ziemi	zostali	zabrani	do	
szczęśliwej	wieczności,	do	Przedwiecznego	Ojca!”.

2. Wymowa przemienia Jezusa dla nas

Przemienienie	Jezusa	miało	nie	tylko	umocnić	wiarę	w	Je-
zusa	 na	 czas	 Jego	męki	 i	 śmierci	Krzyżowej,	 ale	 także	ma	
umocnić	naszą	wiarę	na	najtrudniejsze	chwile	naszego	życia,	na	
te	ciemne	doliny,	przez	które	niekiedy	przechodzimy	w	naszym	
życiu.	Jezus	doszedł	do	chwały	zmartwychwstania	przez	okrut-
ną	mękę	i	śmierć	na	krzyżu.	Nasza	droga	musi	być	podobna.	
Wiemy	z	doświadczenia,	że	na	ziemi	nie	można	uwolnić	się	
od	krzyża.	Różne	krzyże	niesiemy	przez	 życie.	W	chwilach	
najtrudniejszych	winniśmy	pamiętać,	że	przy	nas	 jest	 Jezus,	
aby	nas	umacniać,	aby	nam	przypomnieć,	że	trzeba	patrzeć	na	
końcowy	cel,	na	naszą	przyszłą	chwałę,	którą	otrzymamy	za	
cenę	wierności	Bogu	podczas	ziemskiego	życia.

3. Modlitwa za żołnierzy wyklętych, niezłomnych 
o dar nieba

Tak	też,	moi	drodzy,	patrzymy	dzisiaj	na	tzw.	żołnierzy	wy-
klętych,	czyli	niezłomnych,	dzisiaj	w	Narodowy	Dzień	Pamięci	
o	nich,	którzy	walczyli	o	naszą	wolność,	którzy	pokazali,	co	to	
znaczy	Ojczyzna	wolna,	niepodległa.	To	oni,	gdy	zauważyli,	
że	wyzwoliciele	ze	wschodu	zakładali	naszej	Ojczyźnie	nowe	
pęta	niewoli,	nie	złożyli	broni,	ale	chcąc	mieć	Polskę	naprawdę	
wolną,	podjęli	walkę	z	nowym	okupantem.	Dziś,	potomkowie	
tych	dawniejszych	okupantów	obrzucają	ich	błotem,	nazywają	
ich	 bandytami,	 faszystami,	 a	my	nazywamy	 ich	 patriotami,	
miłośnikami	Ojczyzny,	piewcami	jej	wolności	i	niepodległości.	
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Ci	żołnierze,	przez	tamtych	wyklęci,	a	dla	nas	niezłomni,	są	
narodowymi	bohaterami.	Wielu	z	nich	komuniści	potajemnie	
zamordowali	i	robili	wszystko,	by	pamięć	o	nich	zaginęła.	Do	
dziś	 nie	 znamy	miejsc	 ich	 pochówku.	Powoli	 odnajdujemy	
ich	groby.	Dziś	ich	wspominamy	i	pragniemy,	by	o	nich	nie	
zapominała	dzisiejsza	Ojczyzna,	by	w	dziejach	naszego	narodu	
mieli	zasłużone	miejsce,	by	ich	wspominano	z	wdzięcznością	
i	miłością,	by	od	nich	uczono	się	miłości	do	Ojczyzny.

Modlimy	się	dziś	za	nich,	aby,	gdy	jeszcze	tego	potrzebują,	
zostali	oczyszczeni	z	grzechów	zbawczą	krwią	Chrystusa,	aby	
stali	 się	uczestnikami	Chrystusowego	przemienienia	 i	 zmar-
twychwstania.	Amen.

Bóg przychodzi z umocnieniem 
w każdym doświadczeniu

Kłodzko, 1 marca 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła 

kościół klasztorny Sióstr Klarysek

1. Sens Przemienienia Pańskiego

W	homilii	chciałbym	poruszyć	trzy	wątki:	wątek	pierwszy	
związany	z	pytaniem	jaki	jest	sens	Pańskiego	Przemienienia,	
drugi	wątek	jakie	jest	przesłanie	słowne	Pańskiego	przemie-
nienia	i	trzeci	wątek	związany	ze	św.	Michałem	Archaniołem,	
ze	słowami,	które	kryją	się	w	jego	imieniu	–	„Któż	jak	Bóg?”.

Moi	drodzy,	przemienienie	Pańskie,	które	według	tradycji	
miało	miejsce	na	górze	Tabor	w	Galilei	było	dokonane	między	
pierwszą	 i	drugą	zapowiedzią	męki	Pana	 Jezusa,	 a	więc	 już	
w	drugiej	 części	działalności	publicznej	Pana	 Jezusa.	Kiedy	
Jezus	miał	przed	oczyma	wizję	swojej	męki	i	śmierci	krzyżowej	
myślał	o	uczniach,	których	wybrał,	których	umacniał	w	wierze	
i	wiedział,	że	mogą	oni	nie	przetrzymać	tego	kryzysu,	kiedy	
On	 zostanie	 zatrzymany	 i	 ukrzyżowany.	Dlatego	 chciał	 ich	
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wzmocnić	na	te	chwile	swojej	męki	i	śmierci	krzyżowej,	i	zabrał	
ich	na	górę.	Tę	trójkę,	najbardziej	znaczących,	najważniejszych	
apostołów	–	Piotra,	Jakuba	i	Jana.	Przed	nimi	się	przemienił,	
oni	 jakby	doświadczyli	bóstwa	Chrystusa,	 to	był	wielki	dar,	
który	Jezus	przekazał	im	na	tej	wysokiej	górze.	Potem,	za	jakiś	
czas,	ci	sami	apostołowie	patrzyli	na	Jezusa,	który	przeżywa	
mękę	konania	w	ogrodzie	oliwnym,	w	którym	się	modlił.	Wie-
my,	że	oni	nie	wytrzymali.	Z	tej	trójki	tylko	jeden	wytrzymał	
i	przyszedł	pod	krzyż,	był	świadkiem	śmierci	Chrystusa.	Piotr	
i	Jakub	gdzieś	zniknęli.	Jezus	właśnie	w	ten	sposób	ich	przy-
gotowywał	do	tego,	co	było	najtrudniejsze,	najgorsze	–	męka	
i	śmierć	Mistrza	z	Nazaretu.

Moi	drodzy,	Jezusowi	nie	tylko	chodziło	o	to,	by	umocnić	
wiarę	tych	trzech	uczniów,	Przemienienie	Pańskie	jest	zaadre-
sowane	do	wszystkich	uczniów	Pańskich,	także	i	do	nas	–	bo	
my	 też	przechodzimy	przez	ciemne	doliny,	niesiemy	krzyże	
i	to	bardzo	różne.	Czasem	są	one	bardzo	ciężkie,	czasem	nas	
bardzo	przygniatają,	przygnębiają	i	Pan	Jezus	w	tych	chwilach,	
kiedy	doświadczamy	bardziej	Jego	obecności,	nas	wzmacnia.	
A	moi	drodzy,	powtórzmy	–	nikomu	tych	ciemnych	dolin	nie	
brakuje	i	to	w	każdym	życiu:	i	w	kapłańskim,	i	w	małżeńskim,	
i	u	osób	samotnych	przychodzą	dni	krzyżowe,	momenty	nie-
sienia	krzyża.

Przypomnijmy,	Pismo	Święte	w	dzisiejszym	I	czytaniu	nam	
przybliża	postać	Abrahama,	który	też	miał	ciężką	dolinę,	bo	
Bóg	obiecał	mu	potomstwo	tak	liczne,	jak	gwiazdy	na	niebie.	
Długo	czekał	na	urodzenie	się	dziecka	–	syna	Izaaka	i	po	pew-
nym	czasie	Bóg,	 jakby	zaprzeczył	 samemu	sobie,	 tego	syna	
jedynego	 kazał	 złożyć	w	ofierze	w	kraju	Moria	 na	 jednym	
z	pagórków.	Abraham	poddał	się	woli	Bożej.	Wiedział	kim	jest	
syn	jego,	wiedział	jaka	była	obietnica,	ale	jak	usłyszał	to	Boże	
wezwanie,	otrzymał	Boże	polecenie	–	poddał	się	woli	Bożej	
i	chciał	to	wykonać.	Ale	to	była	tylko	próba	jego	wiary,	którą	
przetrzymał,	wyszedł	z	niej	zwycięsko,	nazywamy	go	dzisiaj	
ojcem	wiary,	przykładem	człowieka,	który	do	końca	potrafił	
być	posłuszny	Bogu.
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Moi	drodzy,	dla	nas	te	teksty	biblijne	o	Przemienieniu	Pań-
skim	i	 też	historia	Abrahama	mają	nas	utwierdzić	w	wierze,	
byśmy	my,	w	naszych	próbach	wiary,	się	nie	załamali,	byśmy	
z	nich	zwycięsko	wyszli.	A	tych	prób	wiary	jest	wiele.	W	tam-
tym	roku	walczyliśmy	modlitewnie	i	medycznie	o	zachowanie	
przy	życiu	księdza	Łukasza	Ziemskiego,	który	był	rzecznikiem	
naszej	Kurii	Biskupiej	w	Świdnicy,	także	był	dyrektorem	Ca-
ritas	diecezji	świdnickiej.	Choroba	została	wykryta	na	wiosnę,	
a	jesienią	już	ten	młody	ksiądz,	który	miał	trzydzieści	cztery	
lata	już	leżał	w	grobie.	Tyle	było	modlitwy	i	siostry	klaryski	
się	modliły	w	Kłodzku	i	Ząbkowicach,	ale	widać	wola	Boża	
była	inna,	dlatego	pogodziliśmy	się	z	 tą	wolą	Bożą.	Są	inne	
tematy	w	naszym	życiu,	słyszymy	o	ciężkich	chorobach,	ileż	
to	przypadków	kiedy	matki	odchodzą	z	tego	świata,	zostawiają	
małe	dzieci.	Kilkakrotnie	brałem	udział	w	takich	pogrzebach,	
jeszcze	 gdy	 byłem	we	Wrocławiu.	 Pamiętam	 taki	 pogrzeb,	
kiedy	chowałem	rodziców	na	Osobowicach	we	Wrocławiu	na	
cmentarzu,	 trójka	 dzieci	 została.	 Prowadziłem	 ten	 pogrzeb.	
Nad	grobem	były	dwie	trumny	rodziców,	którzy	zginęli	w	wy-
padku,	osierocili	trójkę	dzieci.	Mam	przed	oczami	te	dzieci,	tę	
dziewczynkę	najmłodszą,	która	miała	chyba	cztery	latka,	jak	
obejmowała	trumny	mamy	i	taty.	To	jest	tragedia,	może	dziec-
ko	jeszcze	nie	rozumie,	ale	płakały	wszystkie.	Wielu	płakało,	
a		szczególnie	dzieci.	To	są	te	ciemne	doliny,	to	są	próby	wiary.

Dlatego	nas	Pan	 Jezus	 umacnia,	 byśmy	 się	 nie	 załamali,	
dlatego	 było	 Przemienienie	 Pańskie,	 dlatego	 był	Abraham,	
dlatego	mamy	wielu	innych	wyznawców,	którzy	pokazali	jak	
wierzyć,	są	przykładami	zaufania	do	Pana	Boga	i	wypełniania	
Jego	świętej	woli.	Przejdę	do	drugiej	części.

2. Ważne słowa z góry Tabor

Moi	drodzy,	w	czasie	przemienienia	były	dwie	wypowie-
dzi	ważne.	Jedna	wypowiedź	z	ust	ludzkich	–	z	ust	św.	Piotra,	
a	druga	wypowiedź	od	samego	Boga	Ojca.	Piotr	gdy	zobaczył	
Jezusa	przemienionego,	gdy	ujrzał	 jak	rozmawia	z	Eliaszem	
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i	Mojżeszem,	powiedział:	„Panie,	dobrze,	że	tu	jesteśmy”.	Dla	
nas	to	też	wielkie	przesłanie,	by	nam	z	Panem	Bogiem	było	
zawsze	dobrze,	żebyśmy	powtarzali	te	piotrowe	słowa:	„Panie,	
dobrze	nam	tu	być,	dobrze,	że	tu	jesteśmy	przy	Tobie,	bo	tu	jest	
nasze	miejsce,	nasze	miejsce	tu	na	ziemi,	żeby	być	przy	Tobie,	
a	potem	w	niebie	na	zawsze	być	z	Tobą.	Panie,	dobrze,	że	tu	
jesteśmy”.	Zapamiętajmy,	 niech	 to	będą	nasze	 słowa,	 słowa	
naszego	życia.

I	drugie	oświadczenie	pochodzi	z	ust	Ojca	Niebieskiego:	
„To	jest	mój	Syn	umiłowany,	Jego	słuchajcie”	(Mt	17).	Siostry	
i	 bracia	 to	 jest	 też	 coś	 szczególnego	o	 czym	nigdy	nam	nie	
wolno	zapomnieć,	że	naszym	Mistrzem,	naszą	Drogą,	Prawdą	
i	Życiem	jest	Chrystus,	Bóg	wcielony,	który	nie	tylko	okazał	
miłość,	że	stał	się	jednym	z	nas,	że	przyjął	ludzką	naturę	i	stał	
się	człowiekiem,	ale	także	oddał	za	nas	życie,	przyjął	wyrok	
śmierci	wydany	 przez	 ludzi,	 przez	 naszych	 poprzedników,	
z	miłości	do	nas	byśmy	byli	 z	grzechu	wyzwoleni.	 „To	 jest	
mój	Syn	umiłowany,	Jego	słuchajcie”.	To	jest	ten	Nauczyciel	
najważniejszy,	którego	dzisiaj	wyśmiewają	niektórzy,	zdejmują	
krzyże,	z	życia	publicznego	Go	usuwają,	uważają	Go	za	czło-
wieka	przeszłości,	który	dzisiaj	nie	powinien	być	wspominany.	
I	martwimy	się,	że	to	czynią	ludzie	na	stanowiskach,	którzy	się	
mienią	być	światłymi,	którzy	są	w	dużej	mierze	dyrygentami	
dzisiejszej	Europy,	dzisiejszego	świata.	Trzeba	się	modlić,	żeby	
się	 nawrócili,	 żeby	 zrozumieli	 kto	 jest	 najważniejszy,	 kogo	
słuchać.	„To	jest	mój	Syn	umiłowany,	Jego	słuchajcie”.

3. Święty Michał Archanioł – patron walczących ze złem

I	część	trzecia	naszej	refleksji	związana	ze	św.	Michałem,	
z	tą	figurą,	która	w	jakiś	sposób	nam	uobecnia	tego	księcia	woj-
ska	niebieskiego,	który	stoczył	już	na	początku	dziejów	świata	
walkę	ze	złymi	duchami	w	niebie	i	ich	wypędził.	Wypędził	ich	
z	nieba	i	wielu	jest	na	ziemi.	Wiemy,	że	nawet	do	samego	Jezusa	
przystąpili,	 przystąpił	 szatan	 z	pokusami,	 ale	 Jezus	–	Nowy	
Adam	zachował	się	inaczej	niż	ten	pierwszy	Adam	w	raju,	był	
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Bogu	posłuszny,	a	nie	diabłu.	Święty	Michał	stał	się	wielkim	
patronem	tych,	którzy	walczą	ze	złem,	z	szatanem.	A	szatan	
nie	jest	bierny,	zawsze	jest	w	działaniu,	my	śpimy,	a	on	nie	śpi	
i	dobiera	się	do	ludzi.	A	św.	Michał	pomaga	byśmy	zwyciężali	
szatana,	byśmy	mu	się	nie	dali	schwytać,	byśmy	w	niego	nie	
uwierzyli.	A	wiemy,	że	są	tacy,	którzy	dają	się	mu	schwytać	
i	wierzą	w	jego	moc.	A	my	mówimy,	dopóki	człowiek	nie	uwie-
rzy	szatanowi,	to	nie	wierzy	w	jego	moc,	tylko	wierzy	w	moc	
Pana	Boga.	Bo	szatan	nie	ma	mocy	nad	nami	tylko	ma	nad	tymi,	
którzy	w	niego	uwierzą,	w	to	co	on	mówi,	w	to	co	on	robi.	Jak	
za	tym	pójdą	to	kłamią,	zabijają	i	niszczą	ludzi.

Moi	drodzy,	„Któż	jak	Bóg?”	–	to	słowa,	które	są	treścią	
imienia	 naszego	wielkiego	 patrona	 św.	Michała.	Nie	 trzeba	
nikogo	przekonywać,	jak	wielka	fala	zła	płynie	dzisiaj	przez	
świat,	 jak	wielu	 jest	 ludzi,	 których	diabeł	 złapał.	Trzeba	 im	
pomóc	wydostać	 się	 z	 jego	 szponów,	dlatego	 jest	potrzebna	
modlitwa,	dlatego	jest	potrzebny	post	i	pokuta,	jest	potrzebna	
jałmużna.	Te	uczynki,	które	nam	Pan	 Jezus	zadał	na	Wielki	
Post	w	szczególności	–	jałmużna,	modlitwa	i	pokuta	–	jest	to	
potrzebne	byśmy	mogli	szatana	zwyciężać.

Moi	drodzy,	wczoraj	w	Świdnicy	się	odbył	koncert	satani-
styczny.	Myśmy	się	zgromadzili	w	kościele	św.	Krzyża	o	go-
dzinie	dziewiętnastej.	Była	Msza	Święta,	była	potem	adoracja	
Najświętszego	Sakramentu,	 także	 trwała	modlitwa	w	Strze-
gomiu,	gdzie	jest	Matka	Boża	Fatimska.	Wiemy,	że	tutaj	też	
trwała	modlitwa	w	tej	intencji,	za	którą	bardzo	dziękujemy,	bo	
to	jest	nasza	wspólna	sprawa.	Zabrałem	ze	sobą	miesięcznik	
„Egzorcysta”.	W	tym	miesięczniku	są	świadectwa	ludzi,	którzy	
dali	 się	 diabłu	 złapać	 i	 którym	ktoś	 potem	pomógł	 uwolnić	
się	z	rąk	szatana.	Mam	tu	takie	świadectwo	pani	Marty,	która	
została	wychowana	w	 rodzinie	katolickiej.	Tak	pisze:	 „Uro-
dziłam	się	i	wychowałam	w	rodzinie	katolickiej,	w	której	nie	
było	przemocy	ani	uzależnień.	Otrzymałam	wszystkie	sakra-
menty,	uczęszczałam	regularnie	na	Msze	św.	i	–	przynajmniej	
do	 pewnego	 czasu	 –	 regularnie	 praktykowałam	modlitwę.	
Niestety,	to	życie	chrześcijańskie	było	w	moim	domu	bardzo	
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przeciętne.	Nikt	z	nas	nie	angażował	się	w	nic	ponad	to,	co	było	
konieczne.	Nie	pamiętam	również,	aby	na	porządku	dziennym	
było	czytanie	Pisma	Świętego.	Mama	była	bardziej	religijna	
niż	ojciec,	który	chodził	do	Kościoła	raczej	z	przyzwyczajenia	
lub	 towarzysko.	Moje	życie	 i	poglądy	zaczęły	 się	zmieniać,	
gdy	skończyłam	15	lat.	W	pierwszej	klasie	liceum	poznałam	
kolegę,	z	którym	szybko	się	zaprzyjaźniłam.	Nie	byłam	duszą	
towarzystwa,	miałam	tak	zwany	trudny	charakter,	który	obja-
wiał	się	bardzo	silnym	indywidualizmem”.	Dalej	ta	pani	pisze:	
„Muzyka	satanistyczna	była	obecna	w	moim	życiu	przez	15	
lat.	Myślałam,	że	to	tylko	nieszkodliwe	dźwięki,	które	służą	
rozrywce	i	nie	mają	wpływu	na	moje	życie	duchowe	i	relacje	
społeczne.	Próbowałam	siebie	oszukiwać	i	wmawiałam	sobie,	
że	choć	może	są	tam	bluźniercze	i	antychrześcijańskie	treści,	
to	one	mnie	zupełnie	nie	interesują,	bo	przecież	nie	ja	je	tworzę	
i	wypowiadam.	Myliłam	się”.	Dalej	pisze:	„Lata	spędzone	poza	
Kościołem	bez	modlitwy	i	sakramentów,	a	także	wprowadzenie	
się	w	określone	stany	psychiczne	spowodowały,	że	zdecydowa-
nie	pogorszyły	się	moje	relacje	z	innymi	ludźmi,	z	rodzicami,	
znajomymi,	 przyjaciółmi.	 Znajomi	mówili	mi,	 że	 czasami	
boją	się	do	mnie	odezwać.	Trudno	było	mi	potępiać	grzech,	
skoro	w	ogóle	przestałam	używać	tego	pojęcia.	Przyświecała	
mi	w	życiu	idea	by	każdy	robił	co	chce	i	każdy	pilnował	wła-
snych	 spraw.	Kosmogram,	czyli	mój	horoskop	urodzeniowy	
powiesiłam	na	honorowym	miejscu	w	pokoju	w	miejsce	krzyża	
i	wizerunku	Matki	Najświętszej,	jednak	to	muzyka	otworzyła	
mnie	najbardziej	na	działanie	złego	ducha.	I	potem	przyszło	na-
wrócenie”.	Na	końcu	ta	pani	pisze:	„Urodził	się	nasz	synek	i	od	
tej	pory	zaczęły	budzić	się	we	mnie	uczucia,	o	których	dawno	
zapomniałam.	Ogromna	miłość	do	drugiej	osoby	i	poczucie,	
że	mogłabym	oddać	za	nią	życie.	Teraz	wiem,	że	 to	był	 ten	
moment,	w	którym	Pan	Bóg	mnie	wzywał	do	siebie,	otwierając	
moje	serce	od	lat	zamknięte”.	I	ostatnie	zdanie:	„Sceptycyzm	
i	brak	wiary	prowadzą	do	ogromnej	pustki,	a	człowiek	został	
tak	stworzony,	że	pustki	nienawidzi	i	dlatego	wybiera	innych	
bogów,	których	można	zobaczyć	i	dotknąć,	tych	racjonalnych	
i	tych	zupełnie	magicznych”.
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Siostry	i	bracia,	nie	jesteśmy	w	sytuacji	beznadziejnej,	mamy	
Eucharystię,	mamy	Boże	 słowo,	mamy	Matkę	Najświętszą,	
mamy	świętych	–	przyjaciół	Pana	Boga.	Wśród	nich	jest	św.	
Michał	Archanioł,	książę	wojska	niebieskiego,	który	pierwszy	
mocował	się	z	duchem	złym	i	wygrał.	I	my	też	mamy	wygrywać.	
Wielu	ludzi	wygrywa,	ale	są	także	ci,	którzy	przegrywają.	Prze-
grywają	doczesność	i	wieczność,	bo	z	szatanem	się	niczego	nie	
wygra.	A	diabeł	ma	taką	metodę,	że	zawsze	pokazuje	kłamstwo	
jako	prawdę,	pokazuje	zło	jako	dobro,	w	ubraniu	dobra	pokazuje	
zło,	w	ubraniu	piękna	pokazuje	brzydotę,	w	ubraniu	prawdy	
pokazuje	 fałsz.	Nie	dajmy	się	nabierać	 i	po	 tej	peregrynacji	
kilkudniowej	zabierzmy	w	nasze	życie	też	tę	przyjaźń	ze	św.	
Michałem	Archaniołem.	Gdy	się	dowiecie	o	jakichś	sprawach	
trudnych,	o	ludziach	opętanych,	to	macie	do	kogo	z	tym	przyjść.	
Te	świadectwa	o	św.	Michale	Archaniele,	pochodzące	jeszcze	
z	 końcówki	wieku	 piątego,	 były	 to	 objawienia	 na	Gargano	
i	 potem	 tyle	 różnych	życiowych	doświadczeń	potwierdza	 tę	
moc	św.	Michała.

Moi	drodzy,	gdyśmy	mieli	w	tamtym	roku	rekolekcje	ewan-
gelizacyjne	w	Świdnicy	 na	 stadionie,	 tam	było	 około	 sześć	
tysięcy	ludzi.	Po	raz	pierwszy	spotkałem	kobietę	opętaną	przez	
ducha	 złego.	Przyszli	 ojcowie	Antonello	Cadeddu	 i	Enrique	
Porcu,	którzy	nam	kapłanom	rekolekcje	głosili	w	Wambierzy-
cach	i	co	zauważyliśmy,	jak	się	różańcem	dotykało,	to	ten	zły	
duch	zaczął	rzucać	tę	kobietę,	tak	to	była	wyciszona.	Jak	się	
wymieniło	imię	Jezus	i	jak	się	różańcem	dotknęło	ciała,	ja	też	
to	próbowałem,	tak	zaczęła	krzyczeć,	jęczeć.

Zakończenie

Moi	 drodzy,	 nasza	 nadzieja	w	Bogu,	 nasze	 zwycięstwo	
w	Panu	Bogu.	Niech	 to	wspomnienie	 Pańskiego	 przemie-
nienia,	obecność	figury	św.	Michała	–	niech	te	sprawy,	które	
teraz	przeżywamy	jakoś	umocnią	nas	na	drogach	Ewangelii,	
umocnią	naszą	przyjaźń	z	Chrystusem,	z	Matką	Najświętszą,	
z	niebieskimi	przyjaciółmi	Pana	Boga.	Amen.



220

Czyny miłosierdzia szlakiem 
do świętości

Świdnica, 3 marca 2015 r.
Msza św. z okazji imienin ks. infułata Kazimierza Jandziszaka 

Kościół pw. NMP Królowej Polski

1. Życie św. Kazimierza 

W	ramach	wstępu	przypomnijmy	krótko	sylwetkę	patrona	
Księdza	infułata	–	św.	Kazimierza.	Żył	w	XV	wieku,	urodził	
się	na	Wawelu	3	października	1458	roku.	Ojcem	jego	był	Ka-
zimierz	Jagiellończyk,	król,	matką	była	Elżbieta	Rakuszanka.	
W	domu	było	 trzynaścioro	dzieci	–	 sześciu	 synów	 i	 siedem	
córek,	z	tym	że	jak	się	rodził	Kazimierz,	to	jeszcze	nie	było	
tych	wszystkich	dzieci,	bo	był	trzeci	z	kolei.	Do	dziesiątego	
roku	 życia	 go	wychowywała	mama,	 a	 potem	 król	wybrał	
znakomitych	wychowawców.	Wśród	nich	był	znany	historyk	
Jan	Długosz.	Kazimierz	był	 chłopcem	bardzo	uzdolnionym,	
bardzo	wrażliwym	na	wartości	religijne,	także	na	drugich	ludzi,	
zwłaszcza	na	biednych,	na	uciskanych.	Ponieważ	był	zdolny,	
ojciec	go	zabierał	na	różne	wyprawy	królewskie	i	też	go	włą-
czał	w	życie	publiczne,	polityczne.	W	1471	roku	brał	udział	
w	wyprawie	na	Węgry	przeciwko	Maciejowi	Korwinowi,	tam	
miał	zostać	królem,	ale	ta	wyprawa	się	nie	udała.	Potem	ojciec	
go	zabrał	na	Litwę,	to	był	rok	1483,	tam	miał	też	pełnić	ważne	
funkcje,	ale	się	rozchorował	na	gruźlicę.	Gruźlica	była	wtedy	
nieuleczalna	i	odszedł	do	wieczności	4	marca	1484	roku,	a	więc	
dokładnie	531	lat	temu.	Miał	26	lat,	gdy	odszedł	z	tego	świata.	
W	1602	roku	został	wyniesiony	do	chwały	ołtarzy.	Spoczywa	
w	Wilnie,	Wilno	 stało	 się	miejscem	 szczególnego	kultu	 św.	
Kazimierza,	został	ogłoszony	patronem	Litwy	i	Polski,	a	papież	
Pius	XII	 ogłosił	 go	 patronem	młodzieży	 litewskiej.	Tak	 się	
prezentuje	sylwetka	naszego	patrona.
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2. Święty Kazimierz człowiekiem modlitwy

W	tym	roku,	w	homilii	zechciejmy	spojrzeć	na	św.	Kazi-
mierza	przez	pryzmat	uczynków	miłosierdzia,	które	nam	Jezus	
zadał	w	Środę	Popielcową.	Te	uczynki	miłosierdzia	 znamy,	
są	 to:	modlitwa,	post	 i	 jałmużna.	Okazuje	się,	że	 te	uczynki	
miłosierdzia	pięknie	spełniał	św.	Kazimierz.	Po	pierwsze	był	
człowiekiem	wielkiej	modlitwy,	odznaczał	się	miłością	do	Je-
zusa	eucharystycznego,	dlatego	wiele	czasu	spędzał	na	adoracji	
Najświętszego	Sakramentu,	także	życiorysy	jego	mówią,	że	lu-
bił	rozważać	Mękę	Pańską	i	kochał	bardzo	Matkę	Najświętszą,	
miał	do	Niej	szczególne	nabożeństwo.	Był	człowiekiem	wielkiej	
modlitwy,	wiedział,	że	kto	się	modli	tego	nikt	nie	pokona.	I	moi	
drodzy	to	się	potwierdza.

W	ostatnią	sobotę	byłem	w	Krakowie	na	posiedzeniu	Ko-
misji	Duchowieństwa	przy	Episkopacie,	której	przewodniczył	
ks.	kardynał	Stanisław	Dziwisz.	Weszliśmy	najpierw	na	mo-
dlitwę	do	kaplicy	w	domu	arcybiskupów	krakowskich.	W	tej	
kaplicy	ponad	czternaście	lat	modlił	się	ówczesny	arcybiskup,	
a	potem	kardynał,	Karol	Wojtyła.	Jest	to	kaplica	rozmodlona.	
W	tej	chwili	jest	w	tej	kaplicy	piękny	portret	św.	Jana	Pawła	II,	
obok	tabernakulum	stoi	figura	Matki	Bożej	Fatimskiej	i	czuje	
się	tam	ducha	wielkiej	modlitwy.	Stamtąd,	a	właściwie	z	domu	
rodzinnego,	papież	Jan	Paweł	II	wyniósł	zamiłowanie	do	modli-
twy.	I	kardynał	Dziwisz	na	nowo	potwierdził,	że	najważniejszą	
cechą	pontyfikatu	Jana	Pawła	II	i	jego	osoby	była	modlitwa.	
Przypomnijmy,	że	gdy	został	wybrany	na	 stolicę	 św.	Piotra,	
to	w	gronie	 przyjaciół	 postawił	 pytanie	 jakie	 najważniejsze	
zadanie	spoczywa	przed	nowym	papieżem.	Chciał	usłyszeć	co	
inni	oczekują	od	niego.	Mówiono,	że	trzeba	dalej	prowadzić	
ekumenizm,	inny	hierarcha	powiedział,	że:	„Trzeba	postawić	
akcent	na	duszpasterstwo	rodzin”,	jeszcze	ktoś	inny	powiedział,	
że:	„Trzeba	zahamować	prądy	laickie	w	Europie”.	Papież	to	
wszystko	wysłuchał,	 a	potem	powiedział:	 „Mnie	 się	wydaje	
jednak,	że	najważniejszym	moi	zadaniem	będzie	modlitwa	za	
Kościół	i	za	świat”.	I	był	wierny	temu	przekonaniu.	Moi	drodzy,	
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to	jest	dla	nas	też	ważne,	byśmy	byli	przekonani	do	modlitwy	
i	 pamiętali,	 że	 jeżeli	 się	modlimy,	 to	 jesteśmy	niepokonani,	
nikt	nas	nie	pokona,	żadne	zło,	żaden	diabeł.	Św.	Kazimierz	
to	właśnie	człowiek	rozmiłowany	w	modlitwie,	dlatego	było	
takie	ładne	zdanie,	w	którym	była	pochwała	modlitwy.	„Będąc	
jeszcze	młodym,	zanim	zacząłem	podróżować	szukałem	jawnie	
mądrości	w	modlitwie,	u	bram	świątyni	prosiłem	o	nią	i	aż	do	
końca	jej	szukać	będę”	–	piękne	słowa,	wypełnione	przez	św.	
Kazimierza.

3. Ascetyczne życie Święty Kazimierza

Moi	drodzy,	drugi	uczynek	pokutny	to	jest	post	–	znany	jako	
asceza.	Nie	chodzi	tylko	o	ograniczenie	w	jedzeniu	i	piciu,	ale	
chodzi	o	wszelką	ascezę.	Na	pewno	w	ramach	postu	się	mieści	
też	praca	nad	czystością	i	wszyscy	byli	przekonani	i	w	takim	
przekonaniu	został	pożegnany	do	wieczności	św.	Kazimierz,	
że	zachował	czystość	młodzieńczą,	a	umierał	w	26.	roku	życia.	
Młody	chłopak	i	potrafił	tę	czystość	zachować	i	z	pewnością	to	
nie	było	łatwe,	bo	w	ówczesnym	świecie	też	były	pokusy.	Na	
dworze	królewskim	w	Krakowie	i	wszędzie	te	pokusy	nieczyste	
ludzi	atakują,	i	umiał	Kazimierz	te	pokusy	przezwyciężać.	Po-
kazał,	ż	potrafi	panować	nad	sobą,	że	jest	panem	samego	siebie,	
że	potrafi	panować	nad	popędami,	że	potrafi	być	wymagający	
wobec	siebie,	od	innych	mniej	wymagał,	najwięcej	wymagał	
od	siebie.	I	to	jest	post	–	przyjmowanie	różnych	doświadczeń,	
niepowodzeń,	tego	co	Pan	Bóg	daje,	to	jest	bardzo	dobra	for-
ma	postu,	nawet	nie	to,	co	my	sobie	wymyślimy,	że	będziemy	
ograniczać	się	w	jedzeniu,	paleniu	czy	oglądaniu	filmów,	to	jest	
wszystko	bardzo	ważne,	ale	najważniejsze	jest	to,	jak	potrafimy	
przyjąć	każdą	wolę	Bożą,	to	co	nam	życie	niesie.	To	nie	jest	
bez	wiedzy	i	bez	dopustu	Bożego.	Jak	to	potrafimy	przyjąć	i	to	
czasem	nawet	w	trudzie	i	ucisku	wypełniać	–	to	jest	najlepsza	
forma	postu.	I	ten	rys	odnajdujemy	u	św.	Kazimierza.
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4. Świętość wyrażona z zdolności do miłości

Wreszcie	trzeci	uczynek	miłosierdzia,	to	jałmużna	czyli	po	
prostu	miłość.	Modlitwa,	to	jest	głównie	miłość	do	Pana	Boga,	
a	jałmużna	to	jest	miłość	do	człowieka,	która	też	jest	miłością	do	
Pana	Boga.	Jak	czytamy	życiorys	św.	Kazimierza,	to	znajduje-
my	tam	piękne	teksty	mówiące	o	jego	wielkiej	trosce	o	ubogich,	
o	uciskanych.	Jako	młodzieniec	potrafił	upominać	swojego	ojca	
Kazimierza	 Jagiellończyka,	 żeby	 nie	 dokładał	 ciężarów	dla	
ludzi,	żeby	brał	w	obronę,	pomagał	tym	najsłabszym.

Dlatego,	moi	drodzy,	czytamy	dzisiaj	Ewangelię	o	miłości:	
„Jak	mnie	umiłował	Ojciec	tak	i	ja	was	umiłowałem.	Trwajcie	
w	miłości	mojej”	(J	15,	9).	Kazimierz	trwał	w	miłości	Chrystu-
sowej,	wiedział,	że	jest	przez	Pana	Boga	kochany,	bo	kto	trwa	
w	miłości	Chrystusa	to	jest	przekonany,	że	jest	kochany	przez	
Pana	Boga.	Gdyby	to	nie	było	prawdą,	to	by	nas	nie	było.	Na-
sze	zaistnienie,	to	że	jesteśmy,	że	żyjemy	–	to	jest	już	pierwszy	
wielki	akt	miłości	wobec	nas.	„Wytrwajcie	w	miłości	mojej.	To	
jest	moje	przykazanie	abyście	się	wzajemnie	miłowali	tak	jak	ja	
was	umiłowałem”.	Tymi	słowami	przejął	się	Kazimierz,	miał	te	
słowa	każdego	dnia	przed	oczyma,	dlatego	się	modlił,	wyrażał	
w	modlitwie	miłość	do	Boga,	dlatego	spełniał	uczynki	dobroci	
wobec	potrzebujących,	biednych,	był	wielkim	jałmużnikiem,	
bo	wiedział,	że	to	się	Bogu	podoba	i	wiedział,	że	to	jest	trwanie	
w	miłości	Chrystusowej.	Miłość	to	wielka	cecha,	wielki	przy-
miot	u	prawdziwych,	autentycznych	uczniów	Chrystusowych.

Moi	 drodzy,	 tak	 by	wyglądało	 to	 odniesienie	 programu	
wielkopostnego	do	osoby	św.	Kazimierza.	Najczęściej	obcho-
dzimy	ten	dzień	św.	Kazimierza	już	w	wielkim	poście,	tak	jak	
w	tym	roku.	Niech	to	będzie	też	dla	nas	takie	przypomnienie,	
jak	ważne	są	te	uczynki	miłosierdzia,	one	wychowały	świętych,	
w	tym	także	św.	Kazimierza.

5. Przymioty zdobiące Solenizanta

Moi	 drodzy,	 na	 koniec	 odnieśmy	 te	 sprawy	 do	 księdza	
infułata.	 Jak	 się	dobrze	popatrzymy	na	 jego	życie,	które	 się	
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zaczęło	na	dzisiejszej	Ukrainie,	gdzie	obecnie	 jest	niepokój,	
wojna,	 popatrzymy	przez	Wrocław,	 przez	parafie,	 gdzie	 był	
i	 szczególnie	 przez	 pobyt	 tutaj	w	Świdnicy.	Tutaj	 się	 jego	
pasja	życia	kapłańskiego	spełniła,	przy	budowie	tej	świątyni,	
i	te	uczynki	miłosierdzia,	które	zdobiły	św.	Kazimierza,	jego	
patrona	także	jego	zdobią.	Jest	mężem	wielkiej	modlitwy,	jest	
też	ascetą.	Wielu	księży	ciągle	by	na	urlopy	wyjechało,	a	on	
pilnował	 parafii,	 bo	 była	w	budowie.	Zawsze	 żył	 skromnie	
i	dbał	o	to,	żeby	kościół	był	bogaty	a	nie	on,	żeby	kościołowi	
służyć,	a	nie	samemu	sobie.	Miał	serce	kapłańskie	otwarte	dla	
wszystkich.	Grupy	apostolskie,	które	są	w	parafii,	zwłaszcza	te	
o	profilu	charytatywnym,	świadczą	o	tym,	że	ksiądz	infułat	był	
i	jest	wrażliwy	na	człowieka.	Dlatego	dzisiaj	dziękujmy	za	niego	
i	wypraszajmy	łaski	niebieskie,	by	cieszył	się	dobrym	zdrowiem	
duchowym	i	fizycznym,	by	był	z	nami	po	najdłuższe	lata.

Pozwólcie,	 że	na	zakończenie	naszego	ks.	 infułata	obda-
rzę	naszym	pierścieniem	dziesięciolecia,	który	został	wybity	
w	tamtym	roku	z	okazji	10.	rocznicy	naszej	diecezji,	a	diecezja	
świdnicka	zaczęła	się	tutaj	od	parafii	Matki	Bożej	Królowej	Pol-
ski.	Tu	mieszkał	biskup,	tu	była	kuria	i	dlatego	tego	nie	wolno	
zapomnieć.	Myślę,	że	ten	skromny	znak	wdzięczności	diecezji	
ks.	infułat	przyjmie	w	pokorze	i	godnie	dla	jego	osoby	za	jego	
posługę	duszpasterską,	bo	jest	wzorowym	duszpasterzem,	jest	
budowniczym	i	jest	człowiekiem,	który	zawsze	był	otwarty	na	
drugich,	zawsze	dla	nich	życzliwy.



225

Święty Kazimierz wielki czciciel 
Matki Bożej

Kostrza (parafia Gniewków), 4 marca 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Marcowe święta

Powitanie	Matki	Bożej,	 pierwszą	Mszę	 Świętą	 z	 figurą	
Matki	Bożej	przeżywamy	w	dzień,	w	którym	Kościół	w	Polsce	
czci	św.	Kazimierza.	To	jest	polski	królewicz,	syn	Kazimierza	
Jagiellończyka,	który	żył	w	XV	w.	Przy	okazji	zauważmy,	że	
w	miesiącu	marcu,	w	którym	każdego	roku	jest	Wielki	Post,	
czas	przygotowania	do	świąt	wielkanocnych,	mamy	takie	trzy	
radosne	uroczystości.	Najpierw	4	marca	obchodzimy	święto	
św.	Kazimierza	królewicza,	potem	mamy	radosną	uroczystość	
św.	Józefa,	Oblubieńca	Najświętszej	Marii	Panny	–	19	marca.	
Jest	to	bardzo	miły	dzień,	o	św.	Józefie	śpiewamy:	„On	w	czy-
stości	i	miłości	po	Maryi	pierwszym	był.	On	w	stajence,	przy	
Panience	pierwszy	Dziecię	Boże	czcił”.	Tak	więc	św.	Józefa	
wszyscy	bardzo	lubimy	i	czekamy	na	jego	uroczystość.	Potem	
jeszcze	 jest	 trzeci	wielki	 dzień,	 to	 jest	 dzień	Zwiastowanie	
Najświętszej	Marii	Panny,	obchodzony	25	marca.	To	 jest	 to	
wydarzenie,	w	czasie	którego	Syn	Boży	zamieszkał	na	ziemi,	
najpierw	pod	 sercem	Matki	Bożej	 przez	dziewięć	miesięcy,	
a	potem	został	wydany	na	świat	w	Betlejem.	Ale	pamiętajmy,	że	
w	Nazarecie	się	wszystko	zaczęło,	gdy	Maryja	wypowiedziała	
słowa	zgody:	„Oto	Ja	służebnica	Pańska,	niech	mi	się	stanie	
według	słowa	Twego”.	To	będziemy	też	w	tym	miesiącu	obcho-
dzić,	a	nasza	diecezja	będzie	miała	jedenaście	lat,	bo	powstała	
właśnie	25	marca	2004	roku.	To	jest	przed	nami,	a	dzisiaj	mamy	
św.	Kazimierza,	dlatego	też	były	teksty	biblijne	odczytane,	te	
które	Kościół	przewidział	na	dzisiejsze	święto.
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2. Droga do świętości Kazimierza Królewicza

Może	 jeszcze	 tytułem	przypomnienia	 zaprezentujmy	 syl-
wetkę	 św.	Kazimierza.	 Już	 powiedziałem,	 że	 żył	w	XV	w.,	
konkretnie	urodził	się	3	października	1458	roku	w	Krakowie	
na	Wawelu,	bo	był	synem	króla	polskiego	Kazimierza	Jagiel-
lończyka.	Matką	jego	była	Elżbieta	Rakuszanka,	Węgierka.	Był	
trzecim	dzieckiem,	które	przyszło	na	świat	w	rodzinie	królew-
skiej,	a	król	miał	trzynaścioro	dzieci	–	sześciu	synów	i	siedem	
córek.	Takie	były	wtedy	rodziny,	nie	takie	jak	dzisiaj,	dlatego	nie	
brakowało	powołań	kapłańskich,	było	dużo	dzieci,	było	zawsze	
wesoło.	Ja	też	pochodzę,	„nota	bene”	z	rodziny	ośmiodzietnej.	
Dzisiaj	jesteśmy	prawie	że	w	katastrofie	demograficznej	w	całej	
Europie	zachodniej.	Gdyby	teraz	wyjechali	teraz	pracownicy	
z	Niemiec	czy	z	Francji,	to	by	położyli	tamtejszy	przemysł,	nie	
miałby	kto	pracować,	do	tego	doszło.	W	Polsce	nie	jest	jeszcze	
najgorzej,	ale	też	mamy	jedno	z	końcowych	miejsc,	gdy	idzie	
o	przyrost	naturalny.	Tłumaczymy	się	 trudnymi	warunkami,	
wiemy,	że	dużo	młodzieży	wyjeżdża	zagranicę	do	pracy,	ale	moi	
drodzy,	po	wojnie	też	było	ciężko	i	ludzie	mieli	liczne	rodziny.	
To	jest	taki	temat	ważny,	myślę,	że	Pan	Bóg	sprawi,	że	ta	sprawa	
będzie	wyglądać	w	przyszłości	lepiej,	bo	my	trwamy	przy	Bogu,	
a	Pan	Bóg	nam	z	pewnością	udzieli	swojego	błogosławieństwa.

Wróćmy	do	św.	Kazimierza.	Kazimierz	był	do	dziesiątego	
roku	wychowywany	przez	mamę,	a	potem	król	Kazimierz	Ja-
giellończyk	sprowadzał	na	zamek	wawelski	wychowawców,	
między	innymi	jego	wychowawcą	był	historyk	Jan	Długosz.	
Był	Kazimierz	człowiekiem	bardzo	uzdolnionym,	bardzo	pokor-
nym,	bardzo	łagodnym,	bardzo	wrażliwym	na	ludzi	biednych,	
na	ludzi	krzywdzonych.	Ojciec	zabierał	go	na	różne	podróże	
krajowe	i	zagraniczne,	ale	tak	się	stało,	że	gdy	pojechał	z	ojcem	
na	Litwę,	do	Wilna,	miał	wtedy	dwadzieścia	pięć	lat	i	tam	zacho-
rował	na	gruźlicę.	Robiono	wszystko,	król	się	starał,	żeby	syna	
uratować.	Nie	udało	się,	nie	było	jeszcze	wtedy	antybiotyków,	
nie	było	penicyliny,	gruźlica	była	wtedy	nieuleczalna,	nie	tak	
jak	dzisiaj	rak.	Niektóre	odmiany	raka	możemy	jakoś	leczyć,	
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ale	są	takie	odmiany	raka,	że	musimy	kapitulować	i	żegnać	lu-
dzi	do	wieczności.	Tak	było	dawniej	z	gruźlicą	i	syn	królewski	
w	wieku	dwudziestu	sześciu	lat	odszedł	do	wieczności.

Dlatego	czytaliśmy	Ewangelię,	która	nas	zachęca,	wzywa	
do	czuwania:	„Niech	biodra	wasze	będą	przepasane	i	zapalo-
ne	pochodnie!	A	wy	bądźcie	podobni	do	ludzi,	oczekujących	
swego	pana,	 kiedy	 z	uczty	weselnej	 powróci,	 aby	mu	zaraz	
otworzyć,	gdy	nadejdzie	 i	 zakołacze”	 (Łk	12,	35).	Pan	Bóg	
przychodzi	po	nas.	Moi	drodzy,	On	nam	wybrał	godzinę,	czas	
zaistnienia	na	tym	świecie,	czas	poczęcia,	czas	narodzin	i	też	
nam	wybierze	wszystkim	czas	odejścia	z	tego	świata.	Jesteśmy	
w	domu	tymczasowego	zameldowania,	nasz	dom	stałego	za-
meldowania	jest	gdzie	indziej,	do	niego	przez	ziemię	idziemy	
i	nie	wiemy,	kiedy	będziemy	odwołani,	ale	wiemy	na	pewno,	
że	będziemy	odwołani	z	tego	świata.	Powtórzmy,	Kazimierz	
królewicz	 poszedł	 do	wieczności	w	 dwudziestym	 szóstym	
roku	życia	 jako	młodzieniec.	 Już	był	dojrzały	duchowo,	był	
mądry,	bardzo	religijny	i	Pan	Bóg	go	wcześniej	wezwał.	Moi	
drodzy,	nie	trzeba	było	długo	czekać,	został	niedługo	ogłoszony	
świętym.	Jego	relikwie	są	w	Wilnie.	Jak	byłem	w	roku	2013	
z	ks.	kardynałem	Gulbinowiczem	w	Wilnie	na	pielgrzymce,	
to	kardynał	powiedział,	że	to	jest	mój	powrót	do	dzieciństwa,	
do	początków.	Kardynał	Gulbinowicz	jest	nam	dobrze	znany,	
w	 roku	 2013	 obchodził	 swoje	 dziewięćdziesiąte	 urodziny	
i	była	pielgrzymka	do	Wilna.	Miałem	zaszczyt	mówić	kazanie	
w	Ostrej	Bramie.	Kardynał	 odprawiał,	 a	mnie	 proszono	by	
wygłosić	homilię	przy	Matce	Bożej	Ostrobramskiej.	Tam	by-
liśmy	w	kościele	gdzie	są	relikwie	św.	Kazimierza	królewicza,	
który	jest	patronem	i	Polski	i	Litwy.	Papież	Pius	XII	go	ogłosił	
patronem	młodzieży	litewskiej.

3. Maryjna duchowość św. Kazimierza

Moi	drodzy,	jak	patrzymy	na	św.	Kazimierza,	naszego	rodaka	
i	spoglądamy	na	Matkę	Bożą,	to	nam	się	nasuwa	taka	myśl,	że	
św.	Kazimierz	był	bardzo	podobny	do	Matki	Bożej.	W	czym	
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był	podobny?	–	Przede	wszystkim	w	umiłowaniu	modlitwy.	
Podobno	bardzo	lubił	się	modlić,	tak	jak	Matka	Najświętsza,	
która	była	zawsze	z	Bogiem	zjednoczona,	rozważała	w	sercu	
te	wielkie	sprawy,	które	Bóg	jej	uczynił.	A	u	św.	Elżbiety,	gdy	
już	miała	w	sobie	Dzieciątko	Boże,	wyśpiewała	hymn,	który	
myśmy	 dzisiaj	 powtórzyli.	Wtedy	Maryja	 rzekła:	 „Wielbi	
dusza	moja	Pana”,	modlitwa	uwielbienia,	wdzięczności	za	to	
co	Bóg	uczynił	–	bo	wielkie	rzeczy	uczynił	Jej	Wszechmoc-
ny.	Maryja	była	świadoma,	że	to	kim	jest,	że	to	wybranie	na	
Matkę	na	Mesjasza,	to	jest	szczególny	dar	nie	tylko	dla	Niej,	
ale	dla	całej	ludzkości.	Dlatego	przeżywała	życie	w	postawie	
modlitwy,	w	 postawie	 uwielbienia	Boga,	 rozważania	 Jego	
słowa,	w	postawie	dziękczynienia	i	też	w	postawie	cierpienia,	
które	było	złączone	z	dziełem	Jej	Syna,	naszego	Zbawcy	Jezusa	
Chrystusa.	Moi	drodzy,	Kazimierz	też	był	taki	rozmodlony	i	ży-
ciorys	jego	mówi,	że	miał	takie	trzy	szczególne	nabożeństwa	
jako	 chłopiec	 –	 nabożeństwo	do	Matki	Bożej,	 nabożeństwo	
do	Jezusa	eucharystycznego,	dlatego	wiele	godzin	spędzał	na	
codziennej	adoracji	najświętszego	sakramentu	i	nabożeństwo	
do	męki	Pańskiej.

Moi	 drodzy,	 jeśli	 to	 przypominamy,	 to	 po	 to,	 byśmy	 się	
zachęcili,	byśmy	też	podobną	postawę	życia	obrali	i	o	taką	po-
stawę	życia	się	starali.	Byśmy	byli	zawsze	przy	Bogu	na	wzór	
Matki	Najświętszej,	na	wzór	św.	Kazimierza,	żebyśmy	Bogu	
dziękowali	za	to,	że	jesteśmy,	za	to,	że	wierzymy.	Mogło	nas	
nie	być,	a	jesteśmy,	mogliśmy	się	narodzić	w	wieku	XII,	XVIII	
czy	innym.	Kto	ci	wybrał	czas	życia?	Kto	co	wybrał	mamę,	
tatę?	–	To	Bóg	to	podarował.	I	to	wszystko,	co	do	tej	pory	się	
w	twoim	życiu	wydarzyło,	to	się	wydarzyło	w	obecności	Pana	
Boga.	Pan	Bóg	cię	miłuje.	Jakby	cię	nie	miłował,	to	by	cię	nie	
stworzył,	to	by	cię	nie	było,	to	że	jesteś,	że	żyjesz	to	znaczy	
że	jesteś	kochany	przez	Pana	Boga.	Ludzie	czasem	wygaszają	
miłość	w	sercu,	czasem	jest	wielka	jak	małżonkowie	się	po-
bierają,	potem	gdzieś	wygasa.	Dobrze	jak	zakwitnie,	jak	trwa.	
Jest	takie	powiedzenie	hinduskiego	mędrca,	który	mówi:	„Nie	
pozwolę	przekwitnąć	miłości	mojej”.	Te	słowa	powinny	być	
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naszymi	 słowami,	przede	wszystkim	miłości	do	Pana	Boga,	
do	człowieka.	W	Maryi	nigdy	miłość	nie	przekwitła	do	Pana	
Boga	i	do	ludzi.	Tak	samo	u	św.	Kazimierza	była	wielka	miłość	
do	Boga,	która	się	wyrażała	w	modlitwie,	w	oddawaniu	Bogu	
czci	 i	w	 trosce	 o	 biednych.	Ten	 syn	 dwudziestopięcioletni	
upominał	 swojego	 tatę,	króla	Kazimierza,	żeby	nie	nakładał	
takich	ciężarów	na	ludzi,	żeby	tym	najbiedniejszym	pomagał,	
żeby	 im	 jakieś	 dawał	 zapomogi.	Miał	 odwagę	 do	 swojego	
ojca	w	tej	sprawie	interweniować,	żeby	nie	było	ucisku,	żeby	
ci	 najbiedniejsi	 byli	wspomagani.	W	 ten	 sposób	 okazywał	
miłość	do	ludzi.	A	więc	moi	drodzy,	chcemy	od	Matki	Bożej	
i	od	św.	Kazimierza	nauczyć	się	 tego	 trwania	przez	Bogiem	
w	postawie	wdzięczności	za	to	co	mamy,	za	to	kim	jesteśmy,	
nawet	w	postawie	uwielbienia.	„Wielbi	dusza	moja	Pana”	–	to	
są	słowa	Maryi,	a	Maryja	się	cieszy,	 jak	 je	powtarzamy,	 jak	
tymi	słowami	się	modlimy.	A	różaniec	święty,	jeszcze	będzie	
o	 tym	mowa.	 Jak	 się	modlisz	 na	 różańcu,	 pamiętaj,	Matce	
Bożej	przypominasz	najpiękniejsze	chwile	Jej	życia,	to	co	się	
wydarzyło	w	Nazarecie.	Modlitwa	różańcowa	ma	swoje	źródło	
w	Nazarecie.	Te	słowa,	które	powtarzamy	w	pierwszej	części	
„zdrowaśki”,	to	są	słowa	ewangeliczne,	anioł	je	wypowiedział	
w	imię	Najwyższego	Boga:	„Bądź	pozdrowiona	pełna	Łaski,	
Pan	z	Tobą,	jesteś	błogosławiona	między	niewiastami”.	To	są	
słowa	Boże,	do	Matki	Bożej	skierowane,	a	jak	my	je	powtarza-
my	to	z	pewnością	sprawiamy	Maryi	wielką	radość,	gdy	Jej	to	
przypominamy.	A	drugiej	części	się	modlimy,	ona	została	póź-
niej	dodana	jak	były	wielkie	zarazy	w	Europie,	ludzie	umierali	
jak	muchy	w	wieku	XIII,	XIV,	XV,	ludzie	wołali:	„Módl	się	za	
nami	grzesznymi	teraz	gdy	mamy	tyle	zagrożeń,	ale	i	w	godzinę	
śmierci	naszej”.	Jakie	to	ważne	słowa.

Matka	Boża	w	Fatimie	powiedziała	do	dzieci:	„Odmawiajcie	
różaniec”.	Zobaczcie,	tu	jest	Matka	Boża	z	różańcem	w	ręku.	
Tak	się	ukazywała	sześciokrotnie	dzieciom	w	1917	roku,	gdy	
miała	wybuchnąć	 rewolucja	 bolszewicka,	 gdy	 ludzie	 ginęli	
na	 I	wojnie	 światowej.	Ona	 sobie	wybrała	 dzieci	 niewinne,	
nie	rozmawiała	z	biskupami,	nawet	z	papieżem,	jakimiś	tam	
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myślicielami,	dorosłymi.	Wybrała	dzieci	w	wieku	7,	9,	10	lat	
i	Matka	Boża	zapytała	te	dzieci:	„Czy	jesteście	gotowe	przyjąć	
cierpienie,	jakie	Bóg	na	was	dopuści”.	One	powiedziały,	że	tak.	
Wiecie	o	tym,	że	Hiacynta	i	Franciszek	w	ciągu	dwóch	lat	po	
tych	objawieniach	już	odeszli	do	nieba.	Została	Łucja,	która	sta-
ła	się	świadkiem,	bo	chodziło	o	to,	żeby	nie	zaginęło	to	orędzie	
fatimskie,	żeby	ludzie	się	dowiedzieli,	co	Matka	Boża	mówiła.

Zakończenie

Moi	drodzy,	kończymy	to	pierwsze	rozważanie	wezwaniem	
do	odnowy	w	naszej	modlitwie.	Niech	 to	 będzie	 połączone	
z	wezwaniem	do	solidnego	udziału	w	rekolekcjach	świętych,	
sprawowanych	przy	Matce	Bożej	Fatimskiej.	To	są	zarazem	
rekolekcje	wielkopostne	przygotowujące	was	na	święta	wielka-
nocne.	Dlatego	będziemy	się	modlić,	byśmy	byli	przyjaciółmi	
Pana	Boga,	byśmy	się	wewnętrznie	odnowili,	do	Pana	Boga	
przybliżyli	i	byśmy	Pana	Boga	słuchali	z	uwagą.	Na	zakończe-
nie	przypomnę	ostatnie	słowa,	które	zostały	zapisane	w	piśmie	
świętym,	które	powiedziała	Maryja.	To	były	słowa	w	Kanie,	
już	przy	krzyżu	nic	nie	mówiła,	może	mówiła	ale	nie	mamy	
zapisu.	Ostatnie	słowa	Matki	Bożej	zapisane	w	ewangelii	to	są	
te:	„Zróbcie	wszystko	cokolwiek	wam	powie”.	Ojciec	Jan	wam	
przypomni,	co	Jezus	powiedział	i	co	trzeba	robić.	Módlmy	się,	
byśmy	to	orędzie	na	nowo	przyjęli,	wewnętrznie	się	odnowili	
i	stali	się	lepszymi	dziećmi	Matki	Bożej	w	stylu	św.	Kazimierza,	
patrona	dzisiejszego.	Amen.



231

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
Świdnica, 5 marca 2015 r.

Msza św. w Pierwszy Czwartek miesiąca 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Dwie kategorie ludzi w ewangelicznej przypowieści

Dzisiejsza	przypowieść	Pana	Jezusa	ma	dwóch	bohaterów	
–	bezimiennego	bogacza	i	żebraka	Łazarza.	Bogacz	ubierał	się	
w	purpurę	i	bisior,	i	codziennie	się	bawił.	Używał	uciech	i	roz-
koszy	tego	świata.	Był	całkowicie	zapatrzony	w	doczesność.	
Dla	 niego	 liczyły	 się	 tylko	 jego	osobiste	 sprawy:	 pieniądze	
i	przyjemności.	Nie	przejmował	się	żebrakiem	Łazarzem,	który	
okryty	wrzodami	leżał	u	bramy	jego	pałacu.	O	takim	człowieku	
mówił	dzisiaj	prorok	Jeremiasz:	„Przeklęty	mąż,	który	pokłada	
nadzieję	w	człowieku	i	który	w	ciele	upatruje	swą	siłę,	a	od	
Pana	odwraca	swe	serce.	Jest	on	podobny	do	dzikiego	krzaka	
na	stepie,	który	usycha,	gdy	przychodzi	upał”	(Jr	17,5-6).	Drugi	
bohater	przypowieści,	żebrak	Łazarz,	jest	doświadczony	przez	
chorobę.	Owrzodzony	leży	u	bramy	bogacza	i	czeka	na	jakieś	
odpadki	ze	stołu	bogacza,	by	zaspokoić	swój	głód.	Przeżywa	
jednak	swoje	biedne	życie	otwarty	na	Pana	Boga.	Do	niego	
należy	 odnieść	 słowa	 proroka	 Jeremiasza:	 „Błogosławiony	
mąż,	który	pokłada	ufność	w	Panu,	i	Pan	jest	jego	nadzieją.	Jest	
podobny	do	drzewa	zasadzonego	nad	wodą,	co	swe		korzenie	
puszcza	ku	strumieniowi.	Nie	obawia	się	skoro	przyjdzie	upał,	
bo	utrzyma	zielone	liście.	Także	w	roku	posuchy	nie	dozna-
je	 niepokoju	 i	 nie	 przestaje	wydawać	owoców”	 (Jr	 17,7-8).	
Obydwaj	 bohaterowie	 umierają.	 Przypowieść	 ukazuje	 ich	
w	wieczności.	Tu	zmienia	się	całkowicie	ich	fortuna.	Okazuje	
się	Boża	sprawiedliwość.	Łazarza	aniołowie	zanoszą	na	łono	
Abrahama,	gdzie	zażywa	szczęścia.	Tymczasem	bogacz	trafia	
w	krainę	cierpienia	i	męki.	Zmarli	widzą	się	wzajemnie.	Do-
świadczany	 cierpieniem	bogacz	 kieruje	 do	Abrahama	 dwie	
prośby.	 Jedna	 dotyczy	 jego	 samego	 a	 druga	 jego	 krewnych	
i	przyjaciół,	których	zostawił	na	ziemi.	W	pierwszej	prośbie	
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jest	 błaganie	 o	 złagodzenie	 cierpienia,	w	drugiej	 –	wołanie,	
by	posłać	na	ziemię	Łazarza,	by	ten	przestrzegł	żyjących	tam	
pięciu	braci,	by	się	zmienili	i	nie	trafili	po	śmierci	do	miejsca	
kaźni.	Obydwie	prośby	są	odrzucone.	Zastanówmy	się	 jakie	
przesłanie	zawiera	ta	przypowieść?

2. Przesłanie przypowieści o bogaczu i Łazarzu

a) Życie ziemskie jest czasem zbierania zasług i kar

Tylko	czas	życia	ziemskiego	jest	tym	stadium	naszego	ist-
nienia,	kiedy	mamy	możność	podejmowania	decyzji	–	dobrych	
lub	złych.	Losy	wieczności	rozstrzygają	się	już	na	ziemi.	Ziemia	
jest	miejscem,	gdzie	ludzie	spełniają	dobre	czyny,	gdzie	także	
czynią	 źle,	 gdzie	 popełniają	 grzechy,	 gdzie	mogą	 także	 się	
nawracać,	poprawiać,	gdzie	mogą	prosić	i	otrzymywać	prze-
baczenie	i	miłosierdzie,	gdzie	mogą	pokutować.	Po	śmierci	już	
nie	można	sobie	pomóc.	Oczyszczającym	się,	cierpiącym	mogą	
pomagać	ludzie	z	ziemi.	Dlatego	modlimy	się	za	zmarłych,	za	
dusze	w	czyśćcu	cierpiące.

b) Bóg dał nam wszystkie środki do zbawienia

W	życiu	 ziemskim	nie	 należy	 oczekiwać	 na	 jakieś	 nad-
zwyczajne	upomnienia	z	nieba.	Stąd	też	Pan	Bóg	nie	wysyła	
zmarłych,	by	upominali	żyjących	na	tym	świecie.	Wszystkie	
przykazania	zalecenia	i	upomnienia	już	zostały	ludziom	dane.	
Znajdują	się	one	w	skarbcu	Kościoła.	Cierpiący	bogacz	usłyszał	
od	Abrahama	słowa:	„Jeśli	Mojżesza	i	Proroków	nie	słuchają,	
to	choćby	kto	z	umarłych	powstał,	nie	uwierzą”	(Łk	16,31).

3. Wskazania dla powołanych

a) Wezwani do brania na serio Bożych wskazań

Ewangeliczny	bogacz	nie	przejmował	się	zasadami	religii.	
Nie	brał	na	serio	Bożych	upomnień.	Wszystkim	nam	grozi	taka	
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postawa.	Niektórzy	mawiają:	„Dlaczego	się	przejmujesz?	Pan	
Bóg	wysoko,	moi	przełożeni:	kuria	biskupia,	dom	prowincjal-
ny	–	daleko,	ludzie	nie	widzą,	więc	nie	przejmuj	się	–	nie	ty	
pierwszy	i	nie	ty	ostatni”.	Boże	wskazania,	Ewangelię,	trzeba	
brać	na	serio.	Dlatego	Pan	Jezus	kazał	nam	przyjmować	postawę	
dziecka,	po	prostu	stawać	się	dziećmi,	aby	wejść	do	niebieskie-
go	królestwa,	bowiem	dzieci,	w	odróżnieniu	od	nas	dorosłych,	
biorą	wszystko	na	serio	(por.	Mt	18,3).

b) Wezwani do ustawicznego nawracania się

Nie	odkładajmy	pracy	nad	sobą;	nie	odkładajmy	na	jutro,	
na	potem,	nawracania	się	z	grzechu,	z	nałogu,	ze	złego	przy-
zwyczajenia.	Nie	czekajmy	na	znak	z	nieba,	na	specjalne	Boże	
upomnienia.	Bierzmy	na	 serio	 te,	 które	 przychodzą	 do	 nas	
w	codziennej	liturgii.

c) Wezwani do upominania drugich

Skoro	wiemy,	że	umarli	nie	przychodzą	upominać	mieszkań-
ców	ziemi,	to	my,	żyjący	tu	na	ziemi,	winniśmy	nie	tylko	stoso-
wać	się	do	Bożych	upomnień,	ale	winniśmy	innych	odważnie	
ale	z	miłością	upominać.	Nie	bój	się,	że	możesz	stracić	kolegę	
czy	koleżankę.	Upomnienie	 jest	 dobrym	uczynkiem.	Wśród	
siedmiu	uczynków	miłosierdzia	 co	do	duszy,	 na	 pierwszym	
miejscu	jest	to,	które	brzmi:	„Grzesznych	upominać”.

Dziękując	Chrystusowi	za	dzisiejsze	pouczenie,	pokornie	
Go	prośmy,	abyśmy	brali	na	serio	wszystkie	Boże	wskazania,	
abyśmy	dobrymi	decyzjami	i	dobrymi	czynami,	w	szczegól-
ności	 uczynkami	miłosierdzia,	 zarabiali	 sobie	 na	 szczęśliwą	
wieczność.	Amen.
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Bądź dobrym pasterzem, ojcem, 
bratem i przyjacielem

Świdnica, 7 marca 2015 r.
Słowo wygłoszone w podczas konsekracji biskupiej ks. Waldemara Pytla 

Kościół Pokoju

Przed	niespełna	 trzydziestoma	 laty,	 30	 listopada	1986	 r.,	
w	tej	pięknej,	zabytkowej	świątyni	w	Świdnicy,	miała	miejsce	
ordynacja	ks.	Waldemara	Pytla,	której	dokonał	biskup	Kościo-
ła	 ewangelicko-augsburskiego,	 bp	 Janusz	Narzyński.	Kilka	
lat	 później	 ks.	Waldemar	 Pytel	 został	 proboszczem	parafii	
ewangelickiej	w	Świdnicy.	 Pełniąc	 tę	 funkcję	 przez	 prawie	
25	lat	dał	się	poznać	wspólnocie	ewangelickiej	jako	wzorowy	
pastor	zatroskany	nie	tylko	o	ludzi,	ale	także	o	tę	wyjątkową	
świątynię	oraz	jej	otoczenie.	Należy	dodać,	że	świątynia	ta	–	za	
jego	staraniem	–	została	wpisana	na	światową	listę	zabytków	
UNESCO.	Przez	lata	posługi	proboszczowskiej	w	Świdnicy,	ks.	
Pytel	zyskał	sobie	dużą	sympatię	także	wśród	katolików.	Mając	
nastawienie	ekumeniczne,	zaprzyjaźnił	się	z	wieloma	duchow-
nymi	katolickimi.	Z	chwilą,	gdy	papież	Jan	Paweł	II	ustanowił	
diecezję	świdnicką,	ks.	proboszcz	Waldemar	otworzył	się	na	
współpracę	z	nową	diecezją.	W	ciągu	jedenastu	lat	mieliśmy	
bardzo	dobre	kontakty	modlitewne	i	kulturalne.	Przeżywaliśmy	
wspólnie	na	modlitwie	styczniowe	Tygodnie	Modlitwy	o	Jed-
ność	Chrześcijan.	Wierni	Kościoła	katolickiego	bardzo	chętnie	
wysłuchiwali	mądrych	kazań	 i	 innych	wystąpień	ks.	pastora	
Pytla.	Podziwiali	 jego	kunszt	mówionego	słowa.	W	naszych	
wzajemnych	relacjach	spotykaliśmy	się	także	podczas	różnych	
uroczystości	oraz	koncertów,	zarówno	w	Kościele	Pokoju,	jak	
i	w	katedrze	świdnickiej.	Ksiądz	Pytel	jest	także	znany	z	bardzo	
dobrych	relacji	z	władzami	samorządowymi,	parlamentarnymi	
jak	i	z	innymi	osobami	życia	publicznego.

Jego	wybór	na	biskupa	przez	Synod	Diecezji	Wrocławskiej	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	nie	był	dla	nas	zaskocze-
niem.	Obserwując	postawę	pastora	Waldemara	spodziewaliśmy	
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się,	że	to	kiedyś	nastąpi.	Gdy	stało	się	to	rzeczywistością,	gdy	
dzisiaj	przeżywamy	w	tej	świątyni	jego	konsekrację	biskupią,	
wyrażamy	względem	jego	osoby	serdeczne	gratulacje	i	najlep-
sze	życzenia.	Ekscelencjo,	drogi	Księże	Biskupie	Waldemarze,	
w	imieniu	duchowieństwa	i	wiernych	świeckich	Kościoła	kato-
lickiego	Dolnego	Śląska,	a	w	szczególności	w	imieniu	diecezji	
świdnickiej,	kieruję	do	ks.	Biskupa	słowa	szczerych	gratulacji.	
Cieszymy	się,	że	Kościół	ewangelicko-augsburski	na	Dolnym	
Śląsku	 będzie	miał	 tak	 dobrze	 przygotowanego	w	 teologii,	
ozdobionego	 licznymi	 cnotami,	 obrotnego	w	pertraktacjach	
kościelnych	 i	 cywilnych,	 pasterza.	Do	 gratulacji	 dołączam	
słowa	 serdecznych	życzeń.	Życzę	 tego,	 co	 zazwyczaj	 życzy	
się	 biskupom	w	naszym	Kościele	 katolickim,	 życzę	 –	 abyś	
był	dla	wszystkich	dobrym	pasterzem,	dobrym	ojcem,	bratem	
i	przyjacielem.	Stają	przed	tobą	nowe	ważne	zadania.	Trzeba	
będzie	 przygotować	waszą	wspólnotę	 eklezjalną	 do	 święto-
wania	pięćsetlecia	Reformacji,	a	wspólnie,	jako	chrześcijanie,	
musimy	się	przeciwstawić	dzisiejszemu	liberalizmowi,	relaty-
wizmowi	i	nihilizmowi,	wspólnie	musimy	stawać	w	obronie	
prawdy,	wobec	szerzących	się	dziś	ideologii	i	tzw.	poprawności	
politycznej.	Jako	uczniowie	jednego	Zbawcy	świata,	winniśmy	
razem	 stać	 na	 straży	 życia,	 zagrożonego	dziś	 przez	 aborcję	
i	 eutanazję,	winniśmy	 stanąć	 razem	w	obronie	małżeństwa	
i	 rodziny	w	obliczu	 ideologii	 „gender”	 i	 promowanych	dziś	
związków	partnerskich.

Życzymy,	aby	Księdzu	Biskupowi	nie	zabrakło	sił	i	deter-
minacji	w	promocji	wartości	ewangelicznych.	Niech	Pan	Bóg	
zachowuje	w	dobrym	zdrowiu	i	swoim	obfitym	błogosławień-
stwie	po	najdłuższe	lata.	„Ad	multos	annos!”.	Szczęść	Boże	na	
drogę	posługi	biskupiej!
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Wielkopostne zatroskanie 
o ludzkiego ducha

Świdnica, 8 marca 2015 r.
Msza św. 

Kaplica w rezydencji Biskupa Świdnickiego

1. Jezus zatroskany o szacunek dla świątyni

Zazwyczaj	jesteśmy	przyzwyczajeni	do	Pana	Jezusa	takiego	
łagodnego,	który	jest	miłosierny,	który	wszystkich	rozumie,	któ-
ry	wspomaga.	Sam	powiedział:	„Uczcie	się	ode	mnie	bo	jestem	
cichy	i	pokorny	sercem”.	A	oto	dzisiaj	Go	widzimy	rozzłoszczo-
nego,	trzymającego	bicz	w	ręku	i	wypędzającego	przekupniów,	
handlarzy.	Może	wyjaśnijmy,	 że	 ci	handlarze,	 ci	przekupnie	
mieli	na	celu	pomoc	niesioną	pielgrzymom,	którzy	przybywali	
na	święta	paschalne	niekiedy	z	dalekich	wiosek,	miejscowo-
ści	i	żeby	nie	musieli	ze	sobą	prowadzić	gołębi,	baranków	na	
ofiarowanie	Panu	Bogu,	to	miejscu	można	było	wszystko	kupić	
i	baranki,	gołębie,	żeby	je	potem	w	świątyni	złożyć	w	ofierze.	
Dlatego	tam	było	sporo	handlarzy,	byli	bankierzy,	trzeba	było	
pieniądze	zmieniać	na	drobne,	jak	to	bywa	przy	transakcjach	
handlowych.	Ale	we	wszystkim	został	zagubiony	ten	wymiar	
bardziej	religijny	i	świątynia	zamiast	służyć	oddawaniu	Bogu	
chwały,	zamieniła	się	w	jaskinię	zbójców	i	dlatego	Pan	Jezus	
podjął	ten	trud	oczyszczenia	świątyni.

2. Świątynia ludzkiego ciała

Idźmy	dalej,	Pan	Jezus	w	dialogu	z	Żydami	powiada	o	świą-
tyni	 swojego	 ciała:	 „Zburzcie	 tę	 świątynię,	 a	w	 trzy	 dni	 ją	
odbuduję”.	Większość	myślała,	że	Jezus	mówił	o	tej	świątyni,	
w	której	byli,	którą	w	czterdzieści	sześć	lat	kiedyś	wybudował	
Salomon,	a	Jezus	mówił	o	świątyni	ciała	swego	i	przypomniał,	
że	wszyscy	jesteśmy	dla	Pana	Boga	świątynią,	w	każdym	czło-
wieku	powinien	mieszkać	Bóg	jako	w	swojej	najwłaściwszej	
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świątyni.	Potem	do	tego	wątku	nawiązał	św.	Paweł,	który	po-
wiedział:	„Jesteście	świątynią	Bożą,	świątynia	Boża	jest	święta	
a	wy	nią	jesteście”.	Zatem	dzisiaj	sobie	przypominamy,	że	każdy	
i	każda	z	nas	jest	dla	Boga	świątynią.	Owszem	Jezus	mieszka	
w	tabernakulum,	Pan	Jezus	jest	obecny	w	słowie	głoszonym	
dla	ludzi,	jest	w	sakramentach	świętych,	jest	w	społeczności	
ludzi	modlących	się,	którzy	zgromadzili	się	w	Jego	imię,	ale	
szczególnym	miejscem,	gdzie	chce	przebywać	jest	nasze	serce,	
nasze	wnętrze.	I	właśnie	na	wielkopostnej	drodze	chodzi	o	to,	
żeby	uporządkować	naszą	 świątynię,	 dlatego	 są	 rekolekcje,	
jest	spowiedź,	dlatego	są	nauki	pasyjne,	żeby	oczyścić	nasze	
świątynie,	żeby	tam	nie	było	bałaganu,	przesadnego	zatroskania	
o	sprawy	doczesne,	o	pieniądze,	o	różne	sensacje	rodzinne,	są-
siedzkie,	ale	żeby	na	pierwszym	miejscu	w	naszej	świątyni	był	
Bóg.	Po	to	jest	Wielki	Post.	Mamy	różne	wskazania,	zachęty.	
W	Środę	Popielcową	Pan	Jezus	nam	wskazał	uczynki	miło-
sierdzia	–	modlitwę,	post,	jałmużnę.	Tydzień	temu	słyszeliśmy	
o	przemienieniu	Pańskim,	słyszeliśmy	słowa:	„To	jest	mój	Syn	
umiłowany,	Jego	słuchajcie”.

A	dzisiaj	jest	kolejny	wątek	na	tej	wielkopostnej	drodze	–	
byśmy	oczyszczali	naszą	świątynię,	świątynię	naszych	serc.	Jak	
ją	oczyszczać?	–	Mamy	podane	dzisiaj	różne	sposoby	oczysz-
czania.	Trzeba	wrócić	do	Bożych	przykazań,	żeby	zachowywać	
to,	co	Pan	Bóg	dał,	bo	każde	Boże	przykazanie	z	dekalogu	broni	
jakichś	wartości.	Ważne	jest,	żeby	wszystkie	przykazania	zacho-
wywać,	nie	tylko	wybrane,	które	są	łatwe,	które	mi	pasują,	ale	
wszystkie	–	od	pierwszego	do	dziesiątego.	Każde	przykazanie	
jest	ważne,	chodzi	o	integralne	zachowywanie	Bożych	przyka-
zań	i	wtedy	jest	dobrze.	Czasem	można	powiedzieć,	dlaczego	
tylko	zakazy,	nakazy,	ale	zwróćmy	uwagę,	że	na	początku,	jak	
Pan	Bóg	przez	Mojżesza	ogłaszał	 swoje	prawo	moralne	dla	
ludzi	to	zaczął	je	od	słów:	„Jam	jest	Pan,	Bóg	Twój,	którym	cię	
wywiódł	z	ziemi	egipskiej	z	domu	niewoli”	(Wj	20,	2).	Bóg	się	
przedstawił	jako	ktoś	kto	wyzwala,	kto	miłuje,	a	potem	dopie-
ro	podaje	nakazy,	żeby	miłować,	żeby	czcić	imię	Boże,	żeby	
dzień	święty	święcić,	żeby	rodziców	czcić,	żeby	nie	zabijać,	
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nie	cudzołożyć,	nie	kraść,	nie	obmawiać	drugich.	To	wszystko	
jest	ważne,	żeby	był	w	naszym	życiu	osobistym	i	społecznym	
ład,	 żeby	w	naszym	sercu	wszystko	 się	właściwie	układało,	
a	Pan	Bóg,	żeby	był	najważniejszy.	Św.	Paweł	to	nazywa	dzisiaj	
mocą	i	mądrością	Bożą.	Jak	tak	będziemy	się	w	życiu	ustawiać,	
to	jesteśmy	na	drodze	otrzymywania	mocy	Bożej	i	jest	w	nas	
wtedy	mądrość	Boża.

Zakończenie

Módlmy	się,	w	tej	Mszy	Świętej,	byśmy	nie	tylko	my	to	prze-
słanie	dzisiejszej	niedzieli	przyjęli	i	się	nim	przejęli,	bo	to	jest	
takie	poruszenie,	taka	rewolucja,	taki	wstrząs.	Sam	wielki	post	
jest	wstrząsem	dla	nas,	tylko	trzeba	to	tak	przyjąć;	i	dzisiejsze	
też	przesłanie	z	Jezusem,	który	trzyma	bicz	w	ręku	i	przegania	
kupców,	bankierów	może	być	też	wstrząsem,	ale	takie	wstrząsy	
są	nam	potrzebne	byśmy	tę	świątynię	serc	naszych	oczyszczali	
i	by	w	nich	było	miejsce	dla	Pana	Boga.	Módlmy	się	o	to	dla	
siebie,	dla	naszych	najbliższych,	dla	naszych	dzieci,	wnuków,	
sąsiadów,	dla	tych	ludzi,	z	którymi	żyjemy.	Niech	tak	będzie,	
niech	nam	Pan	Bóg	w	tym	dopomoże.	Amen.

Każda świątynia jest święta
Kwietniki, 8 marca 2015 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca

1. Bogactwo znaczeń świątyni

Może	niektórzy	z	nas	są	zaskoczeni,	że	Jezus	potrafił	być	
taki	surowy,	że	potrafił	się	zdenerwować	 i	wybuchnąć	gnie-
wem,	gdy	przybył	do	 świątyni	 jerozolimskiej	 i	 zobaczył,	 że	
ona	jest	znieważana,	że	są	kupcy,	handlarze,	bankierzy,	że	dom	
Boży	został	zamieniony	jakby	na	jaskinię	zbójców.	I	Pan	Jezus	
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oburzony	chwycił	za	powróz,	za	bicz	i	przepędził	tych,	którzy	
znieważali	miejsce	 święte	 –	 bankierów,	 handlarzy,	 kupców.	
Zadbał	o	to,	żeby	świątynia	była	rzeczywiście	świątynią,	żeby	
to	był	dom	Boży,	w	którym	się	ludzie	modlą,	składają	ofiary,	
a	nie	handlują,	a	nie	targują	się.

Moi	drodzy,	 przy	okazji	wyjaśnijmy,	 że	w	 świątyni	były	
składane	ofiary	całopalne	ze	zwierząt,	zwłaszcza	z	baranków	
i	także	z	ptaków,	zwłaszcza	z	gołębi.	Jeżeli	pielgrzymi	przy-
bywali	 z	 dalekich	miejscowości,	 nawet	 z	Galilei,	 jak	 o	 tym	
mówi	Ewangelia,	 Święta	Rodzina	 też	wędrowała	 na	 święta	
paschalne	i	się	Jezus	zagubił,	więc	niektórzy	mieli	bardzo	da-
leko	i	nie	chcieli	pędzić	baranków	swoich	czy	gołębi	zabierać,	
ale	na	miejscu	w	Jerozolimie	można	było	kupić	i	gołębie,	czy	
jakiegoś	baranka	i	dołączyć	się	do	tamtych	ofiar,	które	tam	były	
składane.	I	może	dlatego	właśnie	taki	był	harmider	pewnego	
razu	w	 świątyni	 i	 Pan	 Jezus	 tak	 ostro	 zareagował.	Nam	 się	
zawsze	Jezus	kojarzy	z	dobrocią,	cichością,	łagodnością,	sam	
powiedział	do	nas:	„Uczcie	się	ode	mnie	bo	jestem	cichy	i	po-
korny	sercem”.	Ale	dzisiejsze	zdarzenie,	o	którym	słuchamy,	
jest	potwierdzeniem,	że	Jezus	też	potrafił	w	sprawach	ważnych	
ostro	reagować.

Moi	drodzy,	przy	okazji	ogłosił	ludziom,	którzy	byli	w	świą-
tyni	ważną	prawdę.	Powiedział,	żeby	zburzyć	tę	świątynię,	a	On	
ją	w	ciągu	trzech	dni	odbuduje.	Wszyscy	zrozumieli,	że	chodzi	
o	świątynię	–	tę	materialną,	w	której	się	znajdowali	i	dlatego	
było	oburzenie:	„Jak	to,	przecież	czterdzieści	sześć	lat	tę	świą-
tynię	budowano,	a	Ty	chcesz	ją	zburzyć	i	odbudować	w	ciągu	
trzech	dni?”.	Wtedy	Jezus	wskazał	na	świątynię	swego	ciała,	
bo	mówiąc	o	zburzeniu	i	odbudowaniu	świątyni	miał	na	myśli	
siebie	samego,	że	odda	życie	za	ludzi	–	świątynia	Jego	ciała	
będzie	zburzona	przez	śmierć	na	krzyżu,	a	potem	będzie	odbu-
dowana	po	trzech	dniach,	gdy	On	zmartwychwstanie.	To	jest	
bardzo	ważny	szczegół	z	nauki	Pana	Jezusa,	mówiący	o	tym,	
że	Jezus	sam	jest	świątynią,	świątynią,	która	będzie	zniszczo-
na	przez	oprawców,	ale	potem	mocą	Ducha	Świętego	będzie	
odbudowana	w	ciągu	trzech	dni	i	nastąpi	zmartwychwstanie.
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Moi	drodzy,	skoro	tak	jest	i	Jezus	nam	tę	prawdę	wyłożył,	
to	trzeba	powiedzieć,	że	każdy	człowiek	jest	świątynią	dla	Pana	
Boga,	powinien	być	świątynią	dla	Pana	Boga	i	to	się	zgadza	
z	nauką	św.	Pawła.	Św.	Paweł	wielokrotnie	powtarzał,	przypo-
minał	słuchaczom:	„Jesteście	świątynią	Bożą,	w	której	mieszka	
Duch	Święty	i	ta	świątynia	ma	być	święta,	wy	nią	jesteście”.

2. Maryja – wybraną przez Boga świątynią

W	takim	 razie,	 skoro	 tak	 jest,	 to	winniśmy	pamiętać,	 że	
każda	i	każdy	z	nas	jest	świątynią	Bożą,	w	której	Pan	Bóg	chce	
przebywać.	Szczególną	świątynią	dla	Syna	Bożego	była	Maryja,	
bo	Go	nosiła	pod	sercem	dziewięć	miesięcy,	od	zwiastowania,	
które	było	w	Nazarecie,	do	wydania	Jezusa	w	Betlejem.	Maryja	
była	pierwszą	świątynią	dla	Syna	Bożego	i	moi	drodzy	była	to	
świątynia	najczystsza,	najpiękniejsza,	uporządkowana.	Wiemy,	
że	Maryja	przyszła	na	świat	bez	grzechu	pierworodnego,	nie-
skażona	grzechem.	To	był	Jej	przywiej	ten	początkowy,	tak	jak	
na	końcu	otrzymała	przywilej	wniebowzięcia.	Wszyscy	ludzie,	
którzy	umierają	czekają	na	końcowe	zmartwychwstanie,	leżą	
w	grobach,	kiedyś	będą	ożywieni,	a	Maryja	już	zmartwychwsta-
ła,	została	wzięta	do	nieba.	Św.	Jan	Ją	zobaczył	podobną	do	tej	
figury,	którą	tu	mamy,	jako	Niewiastę	obleczoną	w	słońce,	na	
Jej	głowie	korona	z	dwunastu	gwiazd.	To	jest	ta	Niewiasta,	która	
była	świątynią	dla	Syna	Bożego.	Ale	nie	tylko	była	w	wymiarze	
cielesnym,	że	nosiła	w	sobie	Dziecię	Bożę	i	potem	Je	wydała	na	
świat,	ale	także	była	w	tym	wymiarze	duchowym,	że	w	Jej	sercu	
zawsze	był	Bóg.	W	Jej	sercu	nie	było	żadnego	grzechu,	nie	tyl-
ko	pierworodnego,	ale	także	osobistego,	żadnej	winy,	żadnego	
przekroczenia	Bożego	prawa.	Maryja	się	zachowywała	inaczej	
niż	pierwsza	niewiasta	w	dziejach	zbawienia	–	Ewa	rajska,	która	
się	dała	nakłonić	szatanowi.	Przyszła	nowa	Niewiasta,	która	nie	
uległa	szatanowi,	dlatego	tak	Maryję	kochamy,	bo	jest	czysta,	
bo	jest	piękna,	bo	jest	pełna	świętości,	bo	jest	najświętsza	ze	
wszystkich	świętych.	O	różnych	świętych	mówimy:	święty	–	na	
przykład	św.	Józef,	wasz	patron,	św.	Wojciech,	św.	Stanisław,	
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św.	Marek,	a	Ona	jest	najświętsza,	dodajemy	ten	przedrostek	
„naj”	–	Najświętsza	Maryja	Panna,	pierwsza	nosicielka	Syna	
Bożego,	najpiękniejsza	świątynia	dla	Boga	na	ziemi.

3. Potrzeba odnowy wnętrza świątyni ducha

I	teraz	musimy	się	zapytać,	jak	wyglądają	nasze	świątynie,	
czy	Pan	Jezus	się	czuje	w	twoim	sercu	jak	w	domu,	czy	jest	
najważniejszy	dla	ciebie,	czy	tam	nie	ma	przekupniów,	czy	tam	
nie	ma	handlarzy,	czy	tam	nie	ma	bożków?	–	I	trzeba	to,	co	się	
Bogu	nie	podoba,	przepędzić	ze	swojego	wnętrza	i	to	się	łączy	
z	naszym	nawróceniem,	z	oczyszczaniem	naszej	świątyni.	Tę	
świątynię	naszą	trzeba	oczyszczać,	bo	ona	jest	czasem	zapusz-
czona,	czasem	się	w	niej	bożki	zagnieżdżą	i	przychodzi	czas,	
żeby	 się	 zastanowić,	 jak	 ta	 świątynia	wygląda	 i	 przychodzi	
czas,	żeby	tę	świątynię	upiększyć,	żeby	to	był	dom	Boży,	żeby	
się	Jezus	czuł	 jak	u	siebie.	Tak	jak	w	Maryi	się	czuł.	A	moi	
drodzy,	przyznajmy,	że	z	naszymi	świątyniami	bywa	różnie.	
Jak	tak	patrzymy	na	dzisiejszy	świat,	to	zauważymy,	że	z	tak	
wielu	ludzkich	serc	został	Pan	Bóg	wypędzony.	Nie	ma	świątyni	
dla	niego	w	wielu	ludziach,	którzy	zaprzyjaźnili	się	z	diabłem,	
którzy	walczą	z	Bogiem,	mówią,	że	Go	nie	ma,	a	ci,	którzy	
w	Niego	wierzą,	to	są	głupcy,	to	są	oszołomi.	Trzeba	wreszcie	
skończyć	z	religią,	z	ciemnym	średniowieczem,	bo	jest	świat	
nowoczesny,	my	sobie	bez	Boga	poradzimy,	niepotrzebny	nam	
jest	Bóg	–	tak	mówią.	I	walka	z	Bogiem	trwa.

Ksiądz	 arcybiskup	Michalik,	 który	wygłosił	 takie	 piękne	
kazanie,	 piękną	 homilię	 na	 dziewięćdziesięciolecie	 urodzin	
księdza	kardynała,	to	było	w	roku	2013	jesienią.	Było	wielu	
biskupów,	obchodziliśmy	we	Wrocławiu	piękną	rocznicę	kardy-
nała	Henryka	Gulbinowicza.	Wczoraj	też	był	w	Świdnicy	ksiądz	
kardynał,	byliśmy	na	uroczystości	w	kościele	ewangelickim,	
wspominaliśmy	jego	pielgrzymkę	do	Wilna.	Miałem	zaszczyt	
głosić	kazanie	w	Ostrej	Bramie	przed	Matką	Miłosierdzia	wobec	
kardynała	z	racji	jego	dziewięćdziesięciolecia.	Ale	wracam	do	
Wrocławia,	 tam	była	 też	uroczystość	 i	ks.	kardynał	poprosił	
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księdza	arcybiskupa	Michalika,	który	był	wtedy	przewodniczą-
cym	Konferencji	Episkopatu	Polski,	żeby	przyjechał	i	powie-
dział	homilię.	I	arcybiskup	przyjechał,	powiedział	wspaniałą	
homilię,	wszystkim	się	podobała,	ale	się	nie	spodobała	jednej	
pani.	I	poszła	do	sądu,	złożyła	skargę	na	arcybiskupa	Micha-
lika,	że	ją	obraził,	bo	mówił	o	różnych	sprawach,	ale	jeszcze	
raz	 powtarzam,	 że	 to,	 co	 powiedział	 było	 takie	 eleganckie,	
nie	 było	 tam	 złośliwości,	 nie	 było	 napastliwości,	 ale	 była	
czysta	Ewangelia.	Zobaczcie,	liberałom	i	tym,	którzy	walczą	
z	Bogiem	się	takie	mówienie	nie	podoba.	I	w	ostatnich	dniach	
otrzymaliśmy	prośbę,	żeby	się	modlić	za	księdza	arcybiskupa,	
bo	będzie	kolejna	rozprawa	w	sądzie.	A	już	mija	półtora	roku	
od	tego	wydarzenia	i	sprawa	się	ciągnie.	Zobaczcie	jak	diabeł	
opanował	wiele	ludzkich	serc,	został	Bóg	wypędzony	z	tych	
ludzkich	świątyń,	a	natura	nie	znosi	pustki.	Jak	nie	ma	Boga	
w	człowieku,	w	jego	duszy,	w	jego	sercu	to	przychodzą	bożki,	
to	przychodzi	diabeł	i	jego	demony,	które	człowieka	zasiedlają	
i	potem	ten	człowiek	walczy	z	Bogiem	bo	chce	usprawiedliwić	
swoją	postawę,	swoją	decyzję,	którą	podjął.

Moi	drodzy,	jakże	jest	wielka	dzisiaj	potrzeba,	żeby	przywró-
cić	Bogu	miejsce	w	ludzkich	sercach.	A	my	dzisiaj	to	odnosimy	
do	siebie	samych.	Oczywiście	możemy	mówić	o	innych,	my-
śleć	o	drugich,	ale	pamiętajcie,	że	wszyscy	potrzebujemy	tego	
oczyszczenia,	tego	wypędzenia	przekupniów	z	naszego	serca,	
potrzebujemy	przyjęcia	Bożego	miłosierdzia,	 potrzebujemy	
oczyszczenia.

4. Wierność przykazaniom drogą odnowy świątyni 
ducha

Jak	to	pięknie	się	składa,	że	ono	nastąpi	dla	nas	przy	figurze	
Matki	Bożej	Fatimskiej.	Matka	Boża	nam	pomoże,	żebyśmy	
się	oczyścili,	Ona	pragnie,	żeby	Jej	Syn,	Zbawca	świata,	który	
zgodził	się	oddać	życie	za	nas,	żeby	miał	miejsce,	żeby	nie	był	
tutaj	niechciany,	ale	żeby	był	kochany	przez	ludzi,	których	od-
kupił,	których	kocha.	I	to	jest,	moi	drodzy,	zadanie	na	ten	czas	
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rekolekcyjny,	na	ten	czas	peregrynacji,	żebyście	stali	się	piękną	
świątynią,	taką	ozdobą,	żeby	oczyścić,	upiększyć	kwiatami,	taką	
dobrą	pobożnością,	żeby	się	Jezus	czuł	jak	w	domu.

Moi	drodzy,	jak	to	konkretnie	zrobić?	–	Trzeba	wrócić	do	
Bożych	przykazań,	wypędzić	to,	co	złe	i	jak	dzisiaj	było	przy-
pomniane	w	I	czytaniu,	żeby	 ten	program	Pana	Boga,	który	
przekazał	ludziom	przez	Mojżesza,	przyjąć	na	nowo:	dziesięć	
przykazań	–	 fundament	 ładu	osobistego	 i	 społecznego.	Moi	
drodzy,	można	powiedzieć,	a	dlaczego	Pan	Bóg	tylko	nakazu-
je	i	zakazuje?	–	Bo	są	przykazania	nakazujące,	np.	czcij	ojca	
swego	i	matkę	swoją	i	są	przykazania	zakazujące	–	nie	zabijaj,	
nie	cudzołóż,	nie	kradnij.	Pamiętajmy,	że	przed	tymi	zakazami	
i	nakazami	Pan	Bóg	się	nam	przedstawił:	„Ja	jestem	Pan,	twój	
Bóg,	 który	 cię	wywiódł	 z	 ziemi	 egipskiej	 z	 domu	niewoli”.	
Pan	Bóg	się	najpierw	przedstawił	jako	wyzwoliciel,	jako	ten,	
który	uwalnia	człowieka	z	grzechu,	jako	ten,	który	człowieka	
miłuje,	a	dopiero	potem	proponuje,	przedkłada	zakazy,	nakazy	
i	zauważmy,	że	to	dla	naszego	dobra.	Każde	Boże	przykazanie	
broni	jakichś	wartości:	życia,	czystości,	własności,	a	wcześniej	
broni	czci	Pana	Boga,	żeby	był	najważniejszy,	żeby	nie	wzywać	
Jego	imienia	nadaremnie,	żeby	dzień	święty	świecić.	Zobacz-
cie,	co	się	stało	z	niedzielą.	Jak	pojedziemy	pod	supermarkety	
w	większych	miastach	to	są	oblężone	samochodami	co	oznacza,	
że	tam	ludzie	są	i	handlują,	w	dzień	święty	–	jakby	nie	było	czasu	
w	sobotę	albo	w	inny	dzień	zakupy	robić.	Wielu	zatraca	drogę	
do	świątyń,	a	tam	spędza	czas.	Jest	wielka	potrzeba	powrotu	
do	Pana	Boga.	Gdy	kiedyś	matkę	Teresę	zapytano:	„Jest	siostra	
znana	na	całym	świecie	z	dobroci,	miłosierdzia,	z	szukania	ubo-
gich,	żeby	mieli	godne	warunki,	żeby	umrzeć	–	co	trzeba	zrobić,	
żeby	świat	był	lepszy?”.	A	ona	tylko	odpowiedziała:	„Trzeba	
zmienić	mnie	i	ciebie”.	Jeżeli	droga	siostro,	drogi	bracie,	zmie-
nisz	się	na	lepszą,	na	lepszego	i	swoją	świątynię	oczyścisz	przy	
Bożej	pomocy,	bo	sam	tego	nie	zrobisz,	tu	musi	Bóg	przyjść	
ze	swoim	miłosierdziem,	żeby	pomóc	w	tym	oczyszczeniu,	ale	
nie	zrobi	tego	bez	ciebie.	Jak	się	nie	zgodzisz	to	Bóg	na	siłę	nie	
będzie	cię	oczyszczał.



244

Zakończenie

Módlmy	się	wszyscy	w	tej	Mszy	Świętej,	bo	ja	wiem,	że	
wy	to	rozumiecie	i	się	oczyścicie	w	sakramencie	pokuty,	i	do	
kościoła	będziecie	chodzić,	ale	popatrzcie	na	swoich	domowni-
ków,	na	swoich	sąsiadów	–	czy	wszyscy	oni	chodzą	do	kościoła?	
Tu	na	ziemiach	zachodnich	mówimy,	 że	chodzi	do	kościoła	
około	20%,	a	gdzie	jest	80%?	Mają	być	gorsi	tu	na	zachodzie	
niż	na	wschodzie?	W	diecezji	tarnowskiej	do	kościoła	chodzi	
60-70%,	a	na	wioskach	to	jest	prawie	100%,	bo	95%.	Pytamy	
księży	ile	ludzi	przyjęło	księdza	po	kolędzie	–	w	miastach	to	
50%.	A	gdzie	druga	połowa?	Moi	drodzy,	jest	się	o	co	modlić,	
naprawdę.	Jest	intencja,	żeby	czynić	pokutę,	żeby	się	modlić,	
żeby	dawać	jałmużnę.	Dzisiaj	były	te	uczynki	przypomniane:	
„Ty	nam	wskazałeś	jako	lekarstwo	na	grzechy	–	post,	modlitwę	
i	jałmużnę”.	A	pomyślcie,	upłynęły	już	dwa	i	pół	tygodnia	po-
stu.	Jaka	była	twoja	jałmużna,	jaki	był	post,	ile	było	modlitwy?	
Jest	się	nad	czym	zastanowić?	Mamy	pole	do	oczyszczenia,	do	
działania?	–	Mamy.	Tylko	się	módlmy	i	za	siebie,	ale	także	niech	
nas	to	trochę	boli,	przejmuje,	że	tylu	ludzi	gdzieś	się	zagubiło,	
żeby	powrócili,	żeby	się	nie	spóźnili,	bo	takie	spóźnienie	może	
kosztować	 całą	wieczność.	Dlatego,	w	 tej	 pierwszej	Mszy	
Świętej	w	obecności	figury	Matki	Bożej,	módlmy	się	o	tę	łaskę	
oczyszczenia	naszych	sumień,	naszych	świątyń	dla	Pana	Boga,	
żeby	wszystkie	nasze	serca	stały	się	domem	dla	Jezusa,	żeby	
się	Pan	Jezus	czuł	z	nami	jak	w	swoim	domu.	Amen.
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Wielkopostne nawrócenie na pierwsze 
ze wszystkich przykazań

Świdnica, 13 marca 2015 r.
Msza św. w rocznicę wyboru papieża Franciszka i na rozpoczęcie modlitwy 

„24 godziny dla Pana” 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Kolejne wezwanie do nawrócenia

Drodzy	bracia	i	siostry,	słyszeliśmy	przed	chwilą	słowa:	„To	
mówi	Pan:	«Wróć.	Izraelu,	do	Pana	Boga	twojego,	upadłeś	bo-
wiem	przez	własną	winę!	Zabierzcie	ze	sobą	słowa	i	nawróćcie	
się	do	Pana»...	Bo	drogi	Pana	są	proste,	kroczą	nimi	sprawiedli-
wi,	lecz	potykają	się	na	nich	grzesznicy”	(Oz	14,2.10).	W	tych	
słowach	Pan	Bóg	dziś	zwraca	się	do	nas,	abyśmy	się	nawrócili.	
Ten	Bóg	dzisiaj	przedstawia	się	nam	w	słowach	refrenu	psal-
mu	responsoryjnego:	„Ja	jestem	Bogiem,	słuchaj	głosu	mego”	
(Ps	81,11	 i	 9a).	W	niektórych	 świątyniach	w	naszym	kraju,	
zwłaszcza	w	okresie	Wielkiego	Postu,	słyszymy	słowa	nastę-
pującego	wezwania:	„Nie	zamykajmy	serc,	zbawienia	nadszedł	
czas,	gdy	Chrystus	puka	dziś,	może	ostatni	raz”.	Nawrócenia	
nie	powinno	się	odkładać	na	potem,	na	przyszłe	dni,	miesiące,	
lata.	Każdy	czas,	każda	chwila,	jest	stosowna,	by	powracać	do	
Pana	Boga.	Przy	Bogu	jest	bowiem	nasze	miejsce.	Przy	Bogu	
czujemy	się	najlepiej	i	na	ziemi,	i	potem	w	wieczności.	Zastana-
wiamy	się	niekiedy,	od	czego	i	do	czego	winniśmy	się	nawracać.	
Słuchając	słów	dzisiejszej	Ewangelii,	możemy	powiedzieć,	że	
winniśmy	się	nawracać	na	pierwsze	ze	wszystkich	przykazań,	
czyli	na	przykazanie	miłości	Boga	i	bliźniego.

2. Pierwsze ze wszystkich przykazań jest podwójne

Jezus	zapytany	o	pierwsze	ze	wszystkich	przykazań,	wska-
zał	na	przykazanie	miłości	Pana	Boga	 i	bliźniego.	Zachodzi	
ścisły	związek	między	miłowaniem	Pana	Boga	i	miłowaniem	
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człowieka.	Te	dwa	podmioty	miłości	 nie	 są	 i	 nie	mogą	być	
względem	siebie	konkurencyjne.	Apostoł	Jan	zwraca	uwagę,	
że	przykazanie	miłości	bliźniego	 jest	 tylko	komentarzem	do	
przykazania	miłości	Boga.	 „Albowiem	kto	 nie	miłuje	 brata	
swego,	którego	widzi,	 nie	może	miłować	Boga,	którego	nie	
widzi”	(1	J	4,20).	A	więc	jest	jasne,	wszyscy	ci,	którzy	nie	miłują	
swoich	bliźnich,	nie	mogą	miłować	autentycznie	Pana	Boga.	
Jeśli	mówią,	że	nie	miłując	bliźnich,	kochają	jednak	Pana	Boga,	
są	po	prostu	kłamcami.	Miłość	Boga	bez	miłości	bliźniego	jest	
fałszywą	dewocją,	a	miłość	bliźniego	bez	miłości	Boga,	jest	
bardzo	często	szukaniem	samego	siebie.

W	związku	z	tym	pierwszym,	zdwojonym	przykazaniem,	
św.	Augustyn	 twierdził,	 że	 istnieją	 tylko	 dwie	 zasady,	 któ-
rymi	my,	 ludzie	 kierujemy	 się	w	 życiu.	 Jedni	 kochają	Pana	
Boga	i	gotowi	są	Go	kochać	aż	do	pogardzania	sobą.	Inni	zaś	
w	pierwszym	rzędzie	kochają	samych	siebie	aż	do	pogardzania	
Panem	Bogiem.	Ktoś	może	się	tu	oburzyć	i	powiedzieć:	„Jak	to,	
mam	kochać	Pana	Boga	więcej	niż	samego	siebie?”.	–	Właśnie	
tak,	gdyż	tylko	wtedy,	gdy	stawiamy	Pana	Boga	w	miłości	na	
pierwszym	miejscu,	siebie	samych	kochamy	wtedy	prawdziwie,	
a	egoistyczna	miłość	samego	siebie	niszczy	nas	samych.

Ostatecznym	motywem	miłości	bliźniego,	jest	to,	iż	naszego	
bliźniego,	obojętnie	kim	by	on	nie	był,	kocha	Pan	Bóg.	Czło-
wiek	nie	powinien	odmówić	miłości	temu,	kogo	miłuje	Bóg.	
Dodajmy	jeszcze,	że	Pan	Bóg	nie	chce	byle	jakiej,	jakiejś	poło-
wicznej,	cząstkowej	miłości,	ale	miłości	największej:	„Całym	
swoim	sercem,	całą	swoją	duszą,	całym	swoim	umysłem,	całą	
swoją	mocą”.

W	dniu	wczorajszym	(12	marca	2015	r.),	bardzo	ciekawe,	
a	niekiedy	nawet	wzruszające,	były	telefony	do	studia	Radia	
Maryja	w	Toruniu,	 podczas	Rozmów	niedokończonych	 na	
temat:	 „Wiara	w	 życiu	Kościoła”.	Wśród	wielu	 telefonów	
zapamiętałem	 świadectwo	 już	 starszej	 pani,	 która	wspomi-
nała	swoją	mamę,	matkę	siedmiorga	dzieci.	Była	rozkochana	
w	Bogu.	Uczyła	dzieci	pobożności	i	miłości	do	Pana	Boga	i	do	
ludzi.	W	okresie	powojennym,	gdy	był	trudny	czas,	gdy	bra-
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kowało	pieniędzy	na	wyżywienie	grupki	dzieci,	mama	zawsze	
reagowała	na	biedę	drugich.	Gdy	przyszedł	biedak,	nigdy	nie	
odchodził	z	niczym.	Ta	matka	potrafiła	dać	mu	ostatni	grosz,	
jeśli	o	to	prosił,	jakieś	przygotowane	dla	dzieci	jedzenie.	Dobry	
Bóg	potem	w	przedziwny	sposób	wynagradzał	tej	poczciwej	
mamie,	tak	że	własne	dzieci	miały	to,	co	było	potrzebne.

Coś	podobnego	mogę	powiedzieć	o	naszej	mamie,	gdy	by-
łem	w	szkole	podstawowej	i	średniej,	a	potem	gdy	przyjeżdża-
łem	do	domu	rodzinnego	z	Seminarium,	mama	wysyłała	mnie	
zawsze	do	biednych	sąsiadów	ze	świeżo	upieczonym	w	naszym	
piecu	chlebem,	mlekiem,	masłem	czy	serem.	Swoją	modlitwą	
uczyła	nas	miłować	Pana	Boga	a	swoją	dobrocią	i	hojnością	
uczyła	miłości	do	ludzi.

3. Miłość Pana Boga i bliźniego w posłudze Ojca św. 
Franciszka

Dzisiaj	mija	druga	rocznica	wyboru	kardynała	Bergolio	na	
następcę	św.	Piotra	w	Rzymie.	Ten	papież	dał	się	od	razu	poznać	
jako	przyjaciel	ubogich,	przegranych,	biednych.	Ojciec	św.	nie	
tylko	mówi	o	obowiązku	miłowania	wszystkich,	zwłaszcza	ubo-
gich	i	opuszczonych,	ale	sam	przychodzi	do	nich	i	im	pomaga.	
W	czasie	swoich	pielgrzymek	apostolskich	na	terenie	Włoch,	ale	
także	pielgrzymek	światowych,	tak	chętnie	spotyka	się	z	bied-
nymi.	Zawsze	staje	po	ich	stronie.	Księży	nakłania,	by	czynili	
podobnie,	by	pamiętali	o	chorych,	o	biednych,	o	cierpiących.

Drodzy	bracia	i	siostry,	przybliżamy	się	do	połowy	Wielkie-
go	Postu.	Wypada	nam	się	zapytać,	jak	wygląda	nasza	miłość	
do	Pana	Boga	 i	do	naszych	bliźnich,	 jak	dotąd	spełnialiśmy	
zadane	nam	przez	Chrystusa	uczynki	miłosierdzia	–	modlitwę,	
post	i	jałmużnę.	Niech	te	pytania	pojawią	się	nam	także	podczas	
czekającej	nas	całodobowej	adoracji	Najświętszego	Sakramen-
tu:	„24	cztery	godziny	dla	Pana”.	Amen.
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Miłości pragnę, nie krwawej ofiary
Świdnica, 14 marca 2015 r.

Msza św. na rozpoczęcie sesji popularno-naukowej na temat: 
„Rodzina wspólnotą życia i miłości. Wokół synodalnej dyskusji o rodzinie” 

Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

Wstęp

Drodzy	bracia	i	siostry,	w	naszej	krótkiej	homilii	przyjrzyj-
my	się	dwom	osobom	z	dzisiejszej	przypowieści	ewangelicznej.	
Spróbujmy	je	odnaleźć	w	życiu	małżeńskim	i	kapłańskim.

1. Sylwetki bohaterów przypowieści

Dzisiejsza	 przypowieść	 ewangeliczna	ma	dwóch	 diame-
tralnie	różnych	bohaterów	–	faryzeusza	i	celnika.	Widzimy	ich	
w	świątyni	na	modlitwie	przed	Panem	Bogiem.	Reprezentują	
oni	dwa	typy	osobowości:	egocentrycznej,	pysznej,	zafałszo-
wanej	 i	 altruistycznej,	 pokornej,	 prawdziwej.	W	modlitwie	
faryzeusza	 centrum	 jest	 jego	 ludzkie	 „ja”.	Uznaje	 się	 on	 za	
sprawiedliwego,	ma	wielkie	mniemanie	o	sobie,	pogardza	inny-
mi:	„Boże,	dziękuję	Ci,	że	nie	jestem	jak	inni	ludzie,	zdziercy,	
oszuści,	cudzołożnicy,	albo	 jak	 i	 ten	celnik.	Zachowuje	post	
dwa	razy	w	tygodniu,	daję	dziesięcinę	ze	wszystkiego,	co	naby-
wam”	(Łk	18,11-12).	W	modlitwie	celnika	natomiast	centralne	
miejsce	zajmuje	Bóg:	„Boże,	miej	litość	dla	mnie	grzesznika”	
(Łk	18,13b).	Faryzeusz	jest	człowiekiem	prawa	Starego	Testa-
mentu,	celnik	reprezentuje	ducha	Ewangelii.	Faryzeusz	traktuje	
dobre	uczynki	jako	przyczynę	usprawiedliwienia.	Boga	traktuje	
jako	dłużnika,	który	winien	się	odwdzięczyć	za	spełnione	przez	
człowieka	dobre	czyny.	Funkcjonuje	tu	logika;	muszę	robić	to,	
a	unikać	tego,	aby	być	usprawiedliwionym,	zbawionym;	będę	
zachowywał	przepisy	prawa,	abym	uchodził	w	oczach	Boga	
i	ludzi	za	sprawiedliwego,	aby	mnie	inni	chwalili,	aby	zjedny-
wać	sobie	przychylność	Boga.	W	postawie	celnika	widać	inną	
logikę:	chcę	kochać	i	kocham,	albowiem	zostałem	pokochany.	
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Bóg	jest	wart	miłości,	gdyż	pierwszy	mnie	ukochał.	Uznaje	się	
tu,	że	usprawiedliwienie,	zbawienie	jest	darem	Bożym,	niczym	
niezasłużonym,	 nikomu	nienależnym,	 ale	 darmo,	 z	miłości	
danym	przez	miłosiernego	Boga.	Człowiek	tego	pokroju	po-
dejmuje	dobre	działanie,	poświęca	się,	daje	siebie	drugiemu	
nie	po	to,	by	coś	otrzymać,	by	coś	zyskać,	ale	czyni	to	w	odpo-
wiedzi	na	doznaną	miłość.	Nie	ma	tu	faryzejskiej	logiki:	daję	
ci,	abyś	mi	oddał,	abyś	mnie	wynagrodził,	lecz	jest	tu	logika	
Ewangelii:	daję	ci,	ponieważ	ty	pierwszy	mnie	obdarowałeś,	
ponieważ	cię	kocham.	Jest	tu	postępowanie	wedle	zapisu	Jana	
Apostoła:	„My	miłujemy	Boga,	ponieważ	Bóg	sam	pierwszy	
nas	umiłował	(1	J	4,19).

Jezus	 kończy	 opowiadanie	 stwierdzeniem:	 „Powiadam	
wam:	Ten	 odszedł	 do	 domu	usprawiedliwiony,	 nie	 tamten”	
(Łk	18,14a)	 i	 konkluduje:	 „Każdy	bowiem,	 kto	 się	wywyż-
sza,	 będzie	 poniżony,	 a	 kto	 się	 uniża,	 będzie	wywyższony”	
(Łk	 18,14b).	Wywyższający	 się,	 pyszny	 faryzeusz,	 zostaje	
poniżony.	Odchodzi	do	domu	nieusprawiedliwiony,	zaś	uniża-
jący	się,	pokorny	celnik,	doznaje	wywyższenia,	wraca	do	domu	
usprawiedliwiony.

Spróbujmy	te	dwie	postawy	odnaleźć	w	małżeństwie	oraz	
w	życiu	kapłańskim.

2. Faryzeusz i celnik w małżeństwie i rodzinie

Postawa	faryzeusza	i	celnika	posiada	swoją	kopię	w	wielu	
społecznościach,	w	szczególności	w	małżeństwie	i	w	rodzinie.	
Bywają	w	małżeństwie	partnerzy	o	postawie	egocentrycznej,	
pretensjonalnej,	 roszczeniowej.	Nawet	 czasem	potrafią	 być	
dobrzy	i	przyjemni,	ale	czynią	to	w	tym	celu,	by	drugiej	stronie	
zaimponować,	by	coś	zyskać.	Za	świadczone	dobro	oczekują	
jakiejś	gratyfikacji.	Potrafią	przy	tym	czasem	dać	odczuć,	że	
wszystko	lepiej	wiedzą,	lepiej	potrafią,	że	z	tego	tytułu	powinno	
się	ich	słuchać,	wszak	tylko	wtedy	małżeństwo	może	dobrze	
prosperować	i	mieć	pomyślną	przyszłość.	Jest	to	postawa	przy-
pominająca	ewangelicznego	faryzeusza.	Partner	tego	pokroju	
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może	 stać	 się	 dość	 przykrym	ciężarem	dla	współmałżonka.	
Postawa	egocentryczna,	roszczeniowa	zwykle	wygasza	miłość	
w	małżeństwie.	Do	małżonków	o	takim	pokroju	mogą	odnosić	
się	dzisiejsze	słowa	proroka	Ozeasza:	„Miłość	wasza	podob-
na	do	chmur	na	świtaniu,	albo	do	 rosy,	która	prędko	znika”	
(Oz	6,4b).	Miłość	w	małżeństwie	należy	nieustannie	oczyszczać	
z	elementów	faryzejskich,	starozakonnych,	a	wypełniać	ją	du-
chem	Ewangelii,	gdzie	pierwszorzędną	rolę	odgrywa,	prawda,	
pokora,	gotowość	do	poświęcania	się,	do	nieustannego	stawania	
się	darem	dla	Boga	i	dla	współmałżonka,	dla	rodziców	i	dzieci.

3. Faryzeusz i celnik w życiu kapłańskim

Postawę	faryzeusza	i	celnika	odnajdujemy	także	w	szeregach	
kapłańskich,	także	wśród	osób	życia	konsekrowanego.	Bardzo	
ona	utrudnia	budowanie	wspólnoty	czy	to	kapłańskiej	czy	to	za-
konnej.	Pyszałkowie	w	sutannach	czy	w	habitach,	to	kandydaci	
na	krytykantów,	malkontentów,	ciągle	niezadowolonych,	ciągle	
niedocenionych,	niewychwalonych	–	kandydaci	do	siania	intryg	
i	rozbijania	jedności	wśród	wspólnot	kościelnych.	Postawa	tego	
typu	utrudnia	codzienną	współpracę	i	niszczy	we	wspólnotach	
eklezjalnych	dobry	klimat	braterstwa,	przyjaźni	i	miłości.

Zakończenie

Co	nam	więc	pozostaje?	–	Pozostaje	nam	podejmowanie	
częstej	samokontroli	a	także	poddawanie	się	ocenie	drugich,	
jako	że	nikt	nie	jest	sędzią	we	własnych	sprawach,	czy	jeste-
śmy	na	drogach	miłości,	prawdy,	czyli	pokory.	Wszystkim	na	
grozi	ostyganie	w	wierze,	miłości,	w	pokorze,	w	gorliwości.	
Pamiętając	o	tym,	że	Bóg	pragnie	miłości	a	nie	krwawej	ofiary,	
trwajmy	mocno	przy	naszym	Panu.	Dajmy	się	zaprosić	proro-
kowi	Ozeaszowi,	który	dziś	nas	wzywa:	„Chodźcie,	powróćmy	
do	Pana!.	On	nas	poranił	i	On	też	uleczy”	(Oz	6,1).	Amen.
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Uwierzyć, by przyjąć Boża miłość
Świebodzice, 14 marca 2015 r.

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

1. Radość obecna w dobrej nowinie o zbawieniu

W	słowie	wstępnym	powiedziałem,	że	niedziela	IV	Wiel-
kiego	Postu	nazywa	się	niedzielą	radości,	po	łacinie	„laetare”.	
Od	razu	nam	się	nasuwa	pytanie,	dlaczego	taka	nazwa,	skąd	
ta	radość	ma	wypełnić	nasze	serca,	jaki	jest	powód	tej	rado-
ści?	–	I	oto	znajdujemy	odpowiedź	w	dzisiejszych	czytaniach	
biblijnych,	 szczególnie	w	 tekście	Ewangelii.	Oto	Pan	 Jezus	
wypowiada	słowa:	„Tak	bowiem	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	
swego	 jednorodzonego	dał,	 aby	każdy,	 kto	w	Niego	wierzy	
nie	zginął,	ale	miał	życie	wieczne.	Albowiem	Bóg	nie	posłał	
swego	Syna	po	to,	żeby	świat	potępił,	ale	po	to,	by	świat	został	
przez	Niego	zbawiony”	(J	3,	16-17).	To	jest	ta	dobra	nowina,	
czyli	Ewangelia.	Bo	słowo	Ewangelia	 tłumaczymy	na	 język	
polski	–	dobra	nowina.	Najlepsza	wiadomość	jaka	może	być	na	
ziemi	ogłoszona,	to	jest	właśnie	ta,	że	tak	Bóg	umiłował	świat,	
że	nam	przysłał	swego	Syna,	aby	nam	głosił	prawdę	o	Bogu,	
o	człowieku	i	aby	dokonał	zbawienia,	aby	oddał	życie	swoje,	
przyjął	wyrok	śmierci	od	ludzi,	żeby	ludzi	zbawiać.	Bo	człowiek	
sam	się	zbawić	nie	może,	wbrew	temu	co	mówią	filozofowie,	
społecznicy,	którzy	by	chcieli	Boga	wypędzić	z	historii,	z	umy-
słów	i	serc	ludzkich.	Takie	próby	były	i	dzisiaj	one	na	nowo	są	
podejmowane	i	to	jest	wielki	błąd	jeżeli	się	przyjmuje,	że	czło-
wiek	sam	może	siebie	zbawić.	Nikt	z	ludzi	nie	ma	takiej	władzy,	
takiej	mocy,	żeby	człowieka	oczyścić	z	grzechów.	Z	grzechów	
ma	moc	nas	uwolnić	tylko	sam	Bóg	i	dlatego	Jezus	przyszedł,	
żeby	to	stało	się	możliwe,	musiał	umrzeć	za	nas	z	własnej	woli,	
żebyśmy	mieli	możliwość	oczyszczenia	z	grzechów	czyli	przy-
jęcia	Bożego	miłosierdzia,	przyjęcia	zbawienia.

Św.	Paweł,	w	dzisiejszym	fragmencie	listu	do	Efezjan,	nam	
przypomina,	że	to	jest	dar:	„Łaską	bowiem	jesteście	zbawieni	
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przez	wiarę.	A	to	pochodzi	nie	od	was,	lecz	jest	darem	Boga:	
nie	z	uczynków,	aby	się	nikt	nie	chlubił”.	Jest	to	dar	zbawienia	
pochodzący	od	Boga.	I	tenże	apostoł	także	daje	taki	komentarz:	
„Bóg,	będąc	bogaty	w	miłosierdzie	przez	wielką	swą	miłość,	
jaką	nas	umiłował,	i	 to	nas,	umarłych	na	skutek	występków,	
razem	z	Chrystusem	przywrócił	do	życia.	Bóg	przywraca	do	
życia”.	Gdy	umieramy	duchowo,	przez	grzechy,	Bóg	nas	wy-
zwala	z	grzechów,	udzielając	nam	swojego	miłosierdzia	i	nas	
przywraca	do	życia.	Każda	spowiedź	święta,	każdy	sakrament	
pokuty,	to	jest	zmartwychwstanie	do	życia	przez	przywrócenie	
człowieka	życia	dziecka	Bożego	i	to	jest	takie	ważne.

Czcigodni	rodzice,	droga	młodzieży,	to	nas	wszystko	po-
winno	ucieszyć,	że	jest	Bóg,	który	nam	zesłał	swojego	Syna,	
tak	nas	umiłował,	tak	ukochał	świat,	że	Syna	swego	dał.	My	
Jego	przyjście	czcimy	w	okresie	Bożego	Narodzenia,	śpiewamy	
kolędy,	cieszymy	się,	bo	to	są	święta	wielkiej	radości.	A	święta	
wielkanocne	są	świętami	wielkiej	wdzięczności	wobec	Pana	
Jezusa	 za	 to,	 że	 przyjął	wyrok	 śmierci	wydany	przez	 ludzi,	
przez	Sanhedryn,	potwierdzony	przez	Piłata,	aby	grzechy	nasze	
były	odpuszczone.	Jezus	zabrał	na	swoje	ramiona,	na	których	
dźwigał	krzyż,	wszystkie	nasze	grzechy.	Jak	patrzysz	na	krzyż	
to	pamiętaj,	że	byłeś	też	przyczyną	śmierci	Jezusa,	to	pamiętaj,	
że	za	Ciebie	też	Jezus	umierał	i	wcześniej	cierpiał	rany,	bo	tak	
cię	pokochał,	żeby	cię	uzdrowić,	żeby	cię	uzdrawiać	nie	jeden	
raz	ale	wiele	razy.	Gdy	klękniesz	przed	krzyżem	i	powiesz	tak	
jak	mówił	 celnik	 na	modlitwie:	 „Boże	 bądź	miłościw	mnie	
grzesznemu”,	jak	to	powiesz	z	żalem,	z	wiarą	–	otrzymujesz	
przebaczenie,	jesteś	nowym	człowiekiem,	człowiekiem	zmar-
twychwstałym	do	życia	wiary,	do	życia	w	miłości.

2. Boża miłość do świata i każdego człowieka

Drodzy	moi,	 „Tak	Bóg	 umiłował	 świat,	 że	 Syna	 swego	
jednorodzonego	dał,	aby	każdy	kto	w	Niego	wierzy	nie	zgi-
nął	ale	miał	życie	wieczne”.	Dzisiaj	przyjmujecie	sakrament	
bierzmowania,	gdy	Pan	Jezus	te	słowa	nam	ogłasza	na	nowo	
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naszemu	pokoleniu,	 nam	 tu	 zebranym	w	kościele.	 Jutro	 te	
słowa	będą	powtarzane,	żeby	ludzie	nie	zapomnieli	o	miłości	
Pana	Boga	do	człowieka,	do	nas,	żeby	pamiętali,	bo	to	jest	ta	
najważniejsza	prawda,	dobra	nowina,	która	została	na	świecie	
ogłoszona	i	która	jest	ciągle	w	Kościele	przypominana,	żeby	
ludzie	nie	zapomnieli,	żeby	nie	narzekali,	nie	martwili	się,	bo	to	
że	żyją,	że	istnieją,	to,	że	jesteśmy,	to	jest	już	pierwszy	wielki	
dar	miłości	do	nas.	Często	powtarzam,	że	słowa	„żyję,	jestem”	
należy	tłumaczyć	jestem	kochany,	jestem	kochana	przez	Boga.	
Gdyby	cię	Bóg	nie	kochał,	 to	by	cię	nie	było,	 to	by	cię	nie	
stworzył.	Dlatego	jesteś,	bo	On	chciał,	żebyś	był	i	to	nie	tylko	
jakiś	czas	tu	na	ziemi,	ale	potem	zawsze	z	Nim	w	wieczności,	
na	wieczne	teraz.	To	się	w	naszej	głowie	nie	mieści,	bo	żyjemy	
w	granicach	czasoprzestrzennych,	co	to	znaczy	wieczność,	co	
znaczy	szczęście	wieczne,	ale	to	za	czym	nasze	serce	tęskni	tu	
na	ziemi,	a	nie	jest	spełnione	w	pełni	to	się	wypełni	w	wiecz-
ności.	Prawda	pełna,	sprawiedliwość	pełna,	której	tu	nie	ma,	
miłość	pełna,	której	 też	 tu	nie	ma,	każda	miłość	 ludzka	 jest	
ograniczona	 i	kulawa,	 to	się	wszystko	wypełni	właśnie	 tam.	
Za	sto,	za	dwieście	lat	nas	tu	nie	będzie,	będą	tu	inni	ludzie	
jeśli	świat	będzie	istniał.	Przyjdą	nowe	pokolenia,	a	nas	tu	nie	
będzie,	będziemy	w	wieczności.	I	dzisiaj	słyszymy	z	ust	Pana	
Jezusa,	że	jesteśmy	umiłowani,	że	przejawem	miłości	do	nas	
jest	nasze	życie,	istnienie	i	także	nasze	zbawienie,	nasza	szansa,	
jaką	nam	Bóg	daje,	byśmy	się	oczyszczali	z	grzechów	dzięki	
zbawczej	śmierci	Pana	Jezusa.

3. Duch Święty przewodnikiem na czas dawania 
świadectwa

Dlatego	droga	młodzieży,	nie	dajcie	się	zwieść	szatanowi,	
złym	ludziom,	satanistom,	którzy	dzisiaj	na	was	polują,	bądźcie	
mądrzy.	Dlatego	Kościół	daje	wam	dzisiaj	moc	w	sakramencie	
bierzmowania,	dary	Ducha	Świętego,	byście	elegancko	myśleli,	
byście	 się	nie	dali	nikomu	ogłupić,	byście	wierzyli	w	 to,	że	
Bóg	was	kocha	i	że	Jezus	was	zbawił	i	że	Ducha	Święty	jest	do	
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waszej	dyspozycji,	byście	w	to	wierzyli.	Żeby	w	to	wierzyć,	to	
trzeba	mieć	dar	z	nieba.	Powiedział	Pan	Jezus,	nikt	nie	może	
przyjść	do	mnie	jeśli	go	Ojciec	Niebieski	nie	pociągnie,	beze	
mnie	nic	uczynić	nie	możecie.	A	św.	Paweł	powiedział:	„Nie	
można	powiedzieć,	że	Panem	 jest	 Jezus	bez	pomocy	Ducha	
Świętego”.

Droga	młodzieży,	żyjecie	w	trudnych	czasach,	walka	z	Bo-
giem	trwa.	Kiedy	nas	nikt	nie	pokona?	–	Kiedy	będziemy	przy	
Bogu,	 kiedy	będziemy	przy	Maryi.	 Jest	 peregrynacja	figury	
Matki	Bożej	Fatimskiej	w	diecezji,	będzie	trwać	trzy	lata	do	
rocznicy	stulecia	objawień	w	Fatimie.	Po	co	to	robimy?	–	Żeby	
ludzie	wzięli	różaniec	do	rąk,	żeby	wołali:	„Święta	Mario,	Mat-
ko	Boża	módl	się	za	nami	grzesznymi	teraz,	teraz	się	módl	gdy	
nam	chcą	zasłonić	Boga,	gdy	nam	chcą	Boga	wyrwać	z	naszych	
serc,	Ty	się	módl	za	nami	grzesznymi,	teraz	gdy	chorujemy,	gdy	
mamy	nieszczęścia	Maryjo	Ty	się	módl	za	nami	i	dodajemy:	
i	w	godzinę	śmierci	naszej”.	To	będzie	czas	rozstrzygnięcia,	
jaka	 będzie	 nasza	wieczność.	A	 życie	 się	 nie	 powtórzy,	 nie	
będzie	można	powrócić	i	zacząć	na	nowo,	bo	jest	tylko	jedna	
odsłona	życia.

Droga	młodzieży,	 czcigodni	 rodzice,	 na	Górnym	Śląsku	
w	pewnej	parafii	był	ostatnio	wielki	spór,	prawie	że	dramat.	
Mianowicie	w	 szkole	dzieci	modliły	 się	od	dwudziestu	pię-
ciu	 lat,	 zawsze	 przed	 rozpoczęciem	pierwszej	 lekcji.	 I	 oto	
po	dwudziestu	pięciu	latach,	jakiś	rodzic	sprzeciwił	się	temu	
i	zaprotestował,	a	większość	była	za	modlitwą.	I	oczywiście	
zainteresowały	się	tym	miejscowe	władze,	nawet	pani	minister	
Edukacji	Narodowej	 i	wiceprezes	Związku	Nauczycielstwa	
Polskiego	Krzysztof	Baszczyński.	Powiedział,	że	musicie	się	
wstydzić	tego,	że	dzieci	się	modlą.	Zobaczcie	do	czego	doszło.	
Wstydzić	się	można	tylko	grzechu,	zła,	a	nie	modlitwy,	a	nie	
wiary	 i	 to	w	naszym	kraju	 katolickim.	 Już	 nie	 będę	mówił	
o	 innych	 negatywnych	 zjawiskach	 jakie	widzimy.	Oglądaj-
cie	 telewizję	 „Trwam”,	 słuchajcie	Radia	Maryja,	 żeby	mieć	
pełniejszy	pogląd,	bo	jak	się	ktoś	tylko	karmi	tylko	mediami	
naszymi	komercyjnymi	czy	nawet	publicznymi,	to	czasem	jest	
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ogłupiany.	Niestety	obowiązuje	poprawność	polityczna,	która	
jest	cenzurą	i	to	podają	co	im	pasuje,	co	im	mocodawcy	każą,	
bo	na	to	idą	wielkie	pieniądze	od	ludzi	często	niewierzących.	
Tak	samo	 jak	na	decyzje	parlamentu	 też	 są	naciski	nie	wia-
domo	 skąd,	 żeby	 coś	 przeforsować	wbrew	 sumieniu.	Takie	
nastały	czasy,	w	taki	świat,	droga	młodzieży,	idziecie	i	chodzi	
o	to,	żeby	nie	zginąć,	żeby	nie	przepaść	w	tym	świecie,	żeby	
nie	dołączyć	do	tych,	którzy	do	kościoła	nie	chodzą,	żeby	nie	
było	tak,	że	po	bierzmowaniu	nie	ma	młodzieży	w	kościołach.	
To	lepiej	do	bierzmowania	nie	przystępować,	jak	byś	nie	miał	
chodzić	 na	Mszę	Świętą	 niedzielną,	 nie	miał	 się	modlić,	 to	
lepiej	nie	przystępować.	Trzeba	być	w	życiu	konsekwentnym.	
Jak	 przystępuję	 dobrowolnie,	 nie	 dlatego,	 że	mama	 kazała	
czy	babcia	namawiała,	ale	z	wyboru,	to	trzeba	potem	podjąć	
styl	życia,	taki	jaki	się	łączy,	jaki	jest	przypisany	człowiekowi	
wierzącemu	ochrzczonemu	i	bierzmowanemu.

Dlatego	będziemy	się	modlić,	żebyście	tych	darów	Ducha	
Świętego	nie	włożyli	do	zamrażarek,	ale	żebyście	je	uaktywnili,	
żeby	one	działały,	żeby	mama	zobaczyła,	że	jej	córka	jest	lepsza,	
pilniejsza,	solidniejsza,	bo	była	bierzmowana,	że	jej	syn	modli	
się	codziennie,	do	kościoła	idzie,	nie	trzeba	go	popędzać,	bo	
był	u	bierzmowania	i	zrozumiał	o	co	chodzi.

Nie	potrafię	was	inaczej	przekonać,	bo	wiara	jest	niespraw-
dzalna,	 nieudowadniana.	Wiary	nie	można	kupić	w	 sklepie,	
nawet	 za	wiele	 tysięcy,	 nawet	 za	miliony	nie	można	kupić.	
O	wiarę	trzeba	się	modlić,	prosić.	„Panie	przymnóż	nam	wiary,	
Panie	naucz	nas	 się	modlić”.	Te	prośby	 apostołów	powinny	
wracać	do	nas,	do	naszych	ust.	I	was	też	podczas	homilii	pięt-
nastominutowej	nie	przekonam.	Próbuję	jakoś	was	wewnętrznie	
przekonać,	byście	byli	mądrymi	ludźmi	i	byście	ten	sakrament	
bierzmowania	uczynili	takim	skutecznym.	On	jest	skuteczny,	
ale	Pan	Bóg	 też	od	was	oczekuje	współdziałania,	 dołożenia	
cegiełki,	 bo	Pan	Bóg	nie	 czyni	 nikogo	na	 siłę	 człowiekiem	
dobrym,	tu	musi	też	nasz	współudział,	nasza	zgoda.
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Zakończenie

To	na	tym	kończymy	tę	refleksję	homilijną.	Zapamiętajmy,	
że	Bóg	nas	miłuje.	Wiem,	że	macie	od	razu	na	to	jakieś	zarzuty,	
ja	też	mam	niepokój.	Jak	dzisiaj	byłem	w	hospicjum,	jak	widzia-
łem	dzieci	niewinne,	cierpiące	–	też	mi	to	pytanie	przyszło	do	
głowy:	„Panie	Boże	powiedziałeś,	że	tak	Bóg	umiłował	świat,	
że	Syna	swego	jednorodzonego	dał,	powiedziałeś	w	przeszłości,	
że	miłością	odwieczną	cię	umiłowałem,	chociaż	by	matka	i	oj-
ciec	o	tobie	zapomnieli,	to	Ja	o	tobie	nie	zapomnę,	a	oto	cierpią	
dzieci,	cierpią	w	hospicjum	u	sióstr	oddane”.	Widziałem	to	na	
własne	oczy,	dzieci	niepełnosprawne.	Czy	Bóg	też	ich	kocha?	
Dlaczego	ich	stworzył?	–	A	może	dlatego,	żeby	ludzie	byli	lepsi,	
żeby	się	o	nie	troszczyli,	żeby	się	miłość	wyzwoliła.	Nie	mam	
innej	odpowiedzi,	dlaczego	tak	jest,	ale	wierzę	wraz	z	Wami,	że	
Bóg	nas	miłuje	wbrew	temu,	co	się	dzieje	na	świecie.	Uwierzcie	
w	to,	tak	jak	Jan	apostoł	napisał:	„A	myśmy	poznali	i	uwierzyli	
w	miłość	jaką	Bóg	ma	dla	nas”.	Uwierzcie	w	to,	niech	to	będą	
wasze	słowa:	„A	myśmy	poznali	i	uwierzyli	w	miłość	jaką	Bóg	
ma	dla	nas”.	Amen.

Znaki miłości Boga w dziejach 
ludzkości i w dzisiejszym świecie

Wałbrzych, 15 marca 2015 r.
Msza św. na rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu w ołtarzu 

„Donum, Caritas et Pax” Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

1. Najważniejsza prawda wiary chrześcijańskiej

Drodzy	bracia	i	siostry,	wiele	ważnych	wydarzeń	w	dzie-
jach	zbawienia	dokonało	się	pod	osłoną	nocy.	Podczas	nocy	
narodził	się	w	Betlejem	zapowiedziany	i	oczekiwany	Mesjasz,	
nasz	Zbawiciel	 Jezus	Chrystus.	Księga	Mądrości	 tak	 o	 tym	
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mówi:	„Gdy	głęboka	cisza	zaległa	wszystko,	a	noc	w	swoim	
biegu	dosięgła	 połowy.	wszechmocne	Twoje	 słowo	 z	 nieba,	
w	królewskiej	stolicy,	jak	miecz	ostry	niosąc	Twój	nieodwołalny	
rozkaz,	jak	srogi	wojownik	runęło	pośrodku	zatraconej	ziemi”	
(Mdr	18,14-15).	W	nocy	miało	miejsce	także	zmartwychwstanie	
Chrystusa.	Niewiasty	i	uczniowie	w	poranek	wielkanocny	za-
stali	w	Jerozolimie	pusty	grób,	gdzie	wcześniej	zostało	złożone	
ciało	ukrzyżowanego	Jezusa.

Jezus	pod	osłoną	nocy	prowadził	ważne	rozmowy	z	Ojcem	
na	modlitwie.	Pod	osłoną	nocy	prowadził	także	rozmowy	ze	
swoimi	uczniami.	Potwierdza	to	dzisiejszy	fragment	z	trzeciego	
rozdziału	Ewangelii	według	św.	Jana.	Rozdział	ten	zaczyna	się	
od	słów:	„Był	wśród	faryzeuszów	pewien	człowiek,	imieniem	
Nikodem,	dostojnik	żydowski.	Ten	przyszedł	do	Niego	nocą...”	
(J	 3,1-2a).	To	właśnie	wtedy	 Jezus	wypowiedział	 do	 niego	
słowa,	 które	 stały	 się	 najważniejszą	 prawdą	wiary	 chrześci-
jańskiej:	„	Tak	bowiem	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	
Jednorodzonego	dał,	aby	każdy,	kto	w	Niego	wierzy,	nie	zginął,	
ale	miał	życie	wieczne.	Albowiem	Bóg	nie	posłał	swego	Syna	
na	świat	po	to,	aby	świat	potępił,	ale	po	to,	aby	by	świat	został	
przez	Niego	zbawiony”	(J	3,16-17).	To	jest	ta	niezmiernie	ważna	
i	niezwykle	radosna	prawda	dla	świata.	Jest	to	dobra	nowina	
czyli	Ewangelia.	Bóg	nas	umiłował	i	z	miłości	przysłał	nam	na	
świat	swego	Syna,	który	nie	przestając	być	Bogiem,	stał	się	dla	
nas	człowiekiem.	Przyszedł	na	świat	nie	po	to,	by	nas	potępić,	
ale	po	to,	aby	nas	zbawić.

2. Etapy miłości Pana Boga wobec świata

Św.	Jan	Paweł	drugi,	podczas	przedostatniej	pielgrzymki	do	
Ojczyzny,	w	czerwcu	1999	r.,	za	hasło	tej	pielgrzymki	obrał	so-
bie	słowa:	„Bóg	jest	miłością”	(1	J	4,8).	Podczas	wygłoszonych	
homilii	ukazywał	nam	etapy	miłości	Pana	Boga.	Pierwszym	
z	nich	jest	miłość	trynitarna,	miłość	wśród	Osób	Boskich.	Jest	to	
miłość	niestworzona,	niedostępna,	która	jest	miłością	osobową,	
której	na	imię	Duch	Święty.
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Drugim	etapem	miłości	Boga	jest	stworzenie.	Bóg	wszyst-
ko	stworzył	z	miłości.	Szczególnym	Bożym	stworzeniem	jest	
człowiek.	Pan	Bóg	tak	często	zapewniał	ludzi	o	swojej	miłości:	
„Czyż	może	niewiasta	 zapomnieć	 o	 swym	niemowlęciu,	 ta,	
która	kocha	syna	swego	łona?	A	nawet	gdyby	ona	zapomniała,	
Ja	nie	zapomnę	o	tobie”	(Iz	1,2;	49,15-16).	U	proroka	Jeremia-
sza	znajdujemy	słowa	Pana	Boga:	„Ukochałem	cię	odwieczną	
miłością”	(Jr	31,3).

Trzeci	etap	miłości	objawił	się	w	Jezusie	Chrystusie,	w	Jego	
narodzeniu,	 nauczaniu,	w	 Jego	 cudach	 i	 przede	wszystkim	
w	Jego	dobrowolnym	oddaniu	życia	za	nas,	dla	naszego	zbawie-
nia.	Ewangelista	Jan	w	następujących	słowach	zaczął	opisywać	
Ostatnią	Wieczerzę:	 „Było	 to	 przed	Świętem	Paschy.	 Jezus,	
wiedząc,	że	nadeszła	godzina	Jego,	by	przeszedł	z	tego	świata	
do	Ojca,	umiłowawszy	swoich	na	świecie,	do	końca	ich	umiło-
wał”	(J	13,	1).	Podczas	tej	Wieczerzy	Jezus	m.	in.	powiedział:	
„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	tak	i	Ja	was	umiłowałem.	Trwajcie	
w	miłości	mojej”	(J	15,9);	„Nikt	nie	ma	większej	miłości	od	tej,	
gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich	„(J	15,13).

Szczególnym	znakiem	miłości	Chrystusa	 do	nas	 jest	 dar	
Eucharystii,	którą	nie	tylko	sprawujemy,	nie	tylko	spożywamy,	
ale	także	i	adorujemy	w	Najświętszym	Sakramencie.	W	wielu	
świątyniach	 świata	 Jezus	Eucharystyczny	 jest	wystawiany	
do	publicznej	adoracji.	także	dzieje	się	to	i	w	naszej	diecezji.	
Dzisiaj	w	Wałbrzychu	rozpoczniemy	kilkutygodniową	adora-
cję	w	specjalnym	ołtarzu	adoracji,	który	ma	na	imię	„Donum,	
Caritas	et	Pax”.

3. „Communita Regina della Pace” – dzieło 
„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”

Ołtarz	 ten	 jest	 owocem	 działalności	 Stowarzyszenia	
„	Communita	Regina	della	Pace”,	stowarzyszenia,	którego	misją	
jest	międzynarodowe	apostolstwo	adoracji	Chrystusa	Eucha-
rystycznego	w	 intencji	 pokoju	 i	 pojednania	między	 ludźmi.	
Inicjatywa	ta	zrodziła	się	w	odpowiedzi	na	wezwanie	Maryi	
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Królowej	Pokoju	i	z	potrzeby	wypełnienia	duchowego	testa-
mentu	wielkiego	orędownika	pokoju	–	św.	Jana	Pawła	II.	Formą	
realizacji	tego	celu	stało	się	dzieło	„12	Gwiazd	w	Koronie	Maryi	
Królowej	Pokoju”.	Jest	to	projekt	utworzenia	na	świecie	dwu-
nastu	ośrodków	wieczystej	adoracji	Najświętszego	Sakramentu	
w	 intencji	 pokoju.	Ośrodki	 te	 zaplanowane	 są	w	miejscach	
szczególnie	doświadczonych	skutkami	konfliktów	zbrojnych,	
brakiem	porozumienia	pomiędzy	narodami	i	religiami,	w	tych	
częściach	świata,	gdzie	 ludzie,	pragnąc	pokoju	i	pojednania,	
poszukują	ich	prawdziwego	źródła.

Ołtarze	adoracji	Najświętszego	Sakramentu	wraz	z	mon-
strancją,	 nawiązującą	 do	wizerunku	Matki	Bożej,	 powstają	
w	pracowni	gdańskiego	artysty	Mariusza	Drapikowskiego.	Oł-
tarze	swoim	niezwykłym	pięknem	służą	oddaniu	czci	żywemu	
Bogu	oraz	pogłębianiu	duchowych	owoców	i	łask,	jakie	płyną	
ze	spotkania	z	Jezusem	Eucharystycznym.	Pierwsze	centrum	
modlitwy	o	pokój	w	dziele	 „12	Gwiazd”	powstało	w	kapli-
cy	 przy	 IV	 stacji	Drogi	Krzyżowej	w	 Jerozolimie.	Tam	od	
25	marca	2009	roku	trwa	całodzienna	adoracja	Najświętszego	
Sakramentu	w	ołtarzu	nazwanym	„Tryptyk	Jerozolimski”.	Na-
stępnym	miejscem	nieustającej	modlitwy	w	intencji	pokoju	na	
świecie	stało	się	sanktuarium	Królowej	Pokoju	w	Medziugorju.	
Znakiem	przyłączenia	 tego	miejsca	 do	 dzieła	 „12	Gwiazd”	
było	przekazanie	22	czerwca	2011	roku	monstrancji	jako	daru	
pielgrzymów	całego	świata	i	wotum	dziękczynienia	za	otrzymy-
wane	łaski.	Kolejna	„Gwiazda”	swoje	miejsce	znalazła	w	Azji	
Centralnej,	 na	 północy	Kazachstanu,	w	 sanktuarium	Matki	
Bożej	Królowej	Pokoju	w	Oziornem,	gdzie	2	lipca	2014	roku	
rozpoczęto	 adorację	Najświętszego	 Sakramentu	w	 ołtarzu	
„Gwiazda	Kazachstanu”.

Dotychczasowe	ołtarze	 adoracji	 zostały	 pobłogosławione	
przez	Ojca	Świętego	Benedykta	XVI	na	Watykanie.	Następnie	
peregrynowały	po	licznych	kościołach	w	Polsce	i	za	granicą,	
ukazując	drogę	do	prawdziwego	Źródła	Pokoju,	jakim	jest	Je-
zus	Chrystus.	Dzieło	„12	Gwiazd”	rozwija	się	także	na	innych	
kontynentach.	Do	projektu	została	włączona	Bazylika	Matki	
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Bożej	Pokoju	w	Yamoussoukro	na	Wybrzeżu	Kości	Słonio-
wej.	Ołtarz	„Donum	Caritas	et	Pax”,	przeznaczony	dla	 tego	
miejsca,	odbył	już	peregrynację	na	Jasnej	Górze,	w	Straszynie,	
Krakowie,	Szczecinie,	Wrocławiu,	Luboniu,	Warszawie,	gdzie	
trwała	adoracja	Najświętszego	Sakramentu	w	intencji	pokoju	ze	
szczególną	prośbą	o	pokojowe	relacje	między	Chrześcijanami	
a	Muzułmanami	na	kontynencie	afrykańskim.	Obecnie	trwają	
prace	 nad	 powstaniem	 centrum	modlitwy	o	 pokój	w	Sank-
tuarium	Matki	 Słowa	w	Kibeho	w	Rwandzie.	W	 sierpniu	
2014	roku	delegacja	Stowarzyszenia	odwiedziła	Sanktuarium	
Matki	Bożej	Różańcowej	w	Namyang	w	Korei,	którego	cha-
ryzmatem	 jest	modlitwa	 różańcowa	oraz	 adoracja	Najświęt-
szego	Sakramentu	w	intencji	pokojowego	zjednoczenie	Korei.	
Biskup	diecezji	Suwom,	Maciej	RI	Iong-hoon,	wyraził	zgodę	
na	włączenie	Sanktuarium	w	Namyang	do	dzieła	„12	Gwiazd	
w	Koronie	Maryi	Królowej	Pokoju”.	Patronat	nad	tym	dziełem	
wieczystej	adoracji	Najświętszego	Sakramentu	objął	ks.	kard.	
Stanisław	Dziwisz.

Drodzy	bracia	i	siostry,	zanim	ołtarz	adoracyjny	zawędruje	
do	Afryki,	do	Wybrzeża	Kości	Słoniowej,	do	Bazyliki	Matki	
Bożej	Pokoju	w	Yamoussoukro,	gdzie	przybywać	będą	afry-
kańscy	katolicy,	gromadźmy	się	my	przed	nim,	by	Pan	Jezus,	
Książę	Pokoju,	nam	błogosławił	i	by	udzielał	pokoju	naszym	
sercom	i	wszystkim	narodom	świata.	Amen.
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Umocniona wiara impulsem 
do świadectwa

Dzierżoniów, 16 marca 2015 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Jerzego

1. Urzędnik królewski człowiekiem wiary

Ewangelia	 dzisiejsza	 nas	 prowadzi	 do	Kany	Galilejskiej.	
Kana	Galilejska	leży	w	Galilei.	Przypomnijmy	sobie,	że	Ziemia	
Święta	ma	 takie	 trzy	regiony,	 trzy	krainy:	Judea,	w	centrum	
Judei	leży	Jerozolima,	to	jest	największe	miasto;	jest	Samaria	
z	miastem	Sychar	po	środku	i	na	północy	jest	Galilea.	Pan	Je-
zus	w	tych	trzech	regionach	działał.	Dzisiejszy	fragment	mówi	
o	tym,	jak	Jezus	opuścił	Judeę	i	przybył	do	Galilei,	do	Kany	
Galilejskiej,	tam	gdzie	uczynił	pierwszy	cud,	gdzie	przemienił	
wodę	w	wino	podczas	wesela.	I	oto	dowiedział	się	urzędnik	
królewski,	który	mieszkał	w	Kafarnaum	o	przybyciu	Jezusa.

Miasto	Kafarnaum	leży	na	północnej	stronie	jeziora	Gali-
lejskiego.	Dzisiaj	ono	jest	wymarłe,	mamy	tam	tylko	świątynię	
na	miejscu	domu,	gdzie	mieszkał	św.	Piotr	i	ruiny	synagogi,	
a	tak	to	prawie	mieszkańców	dzisiaj	nie	ma,	ale	za	czasów	Pana	
Jezusa	było	 to	 spore	miasto,	mieszkał	 tam	Piotr	 i	 jakiś	czas	
też	Pan	Jezus	u	św.	Piotra	i	stamtąd	wyruszał	na	nauczanie	do	
różnych	pobliskich	miejscowości.	Ale	wróćmy	do	powieści.	
I	ten	urzędnik	królewski,	mieszkający	w	Kafarnaum,	przeszedł	
kilkadziesiąt	kilometrów	do	Kany	Galilejskiej,	bo	dowiedział	
się,	że	tam	będzie	Jezus.	Z	pewnością	o	Nim	już	wiele	słyszał,	
że	 czynił	 cuda,	 że	 jest	 prorokiem.	Ten	 urzędnik	 królewski	
miał	chorego	syna,	zostawił	go	prawie	umierającego	w	domu	
i	poszedł	szukać	Jezusa,	żeby	Go	sprowadzić	do	domu,	żeby	
uzdrowił	dziecko.	Jezus,	gdy	go	zobaczył	i	gdy	usłyszał	prośbę,	
żeby	przyjść	i	uzdrowić	jego	syna	umierającego,	powiedział:	
„Jeżeli	znaków	i	cudów	nie	zobaczycie,	nie	uwierzycie”.	Tymi	
słowami	się	nie	zmartwił	ten	urzędnik	królewski,	ale	pokazał,	
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że	jest	wierzący,	że	bardzo	w	Jezusa	wierzy.	I	gdy	Jezus	mu	
powiedział:	„Idź	syn	twój	żyje”,	to	ten	urzędnik	nie	zwątpił,	
nie	potraktował	tych	słów	Jezusa,	jakoby	Pan	Jezus	chciał	go	
zbyć,	chciał,	żeby	sobie	poszedł,	ale	uwierzył	w	to,	co	Jezus	
powiedział.	I	bez	słowa	komentarza,	bez	szemrania	skierował	
swoje	kroki	 ku	domowi.	Okazało	 się,	 że	gdy	był	 już	blisko	
wyszli	mu	naprzeciw	słudzy,	domownicy,	z	radosną	wieścią,	
że	syn	wyzdrowiał.	Ojciec	zapytał,	o	której	godzinie	się	mu	
polepszyło	i	mu	powiedziano	godzinę.	Ten	sobie	uświadomił,	
że	była	to	chwila,	kiedy	Jezus	powiedział	do	niego:	„Idź	syn	
twój	 żyje”.	Dowiedzieliśmy	 się	 przy	 okazji,	 że	wtedy	 cała	
rodzina	tego	urzędnika	królewskiego	uwierzyła	w	Jezusa,	gdy	
doświadczyła	tego	cudu.

Droga	młodzieży,	ten	urzędnik	królewski	jest	dla	nas	wzorem	
człowieka	wierzącego.	Możemy,	patrząc	na	niego,	odpowiedzieć	
sobie	na	pytanie	–	co	to	znaczy	wierzyć?	–	Wierzy	się	zawsze	
komuś.	Ważne	jest	bardzo,	jak	nas	uczył	papież	Benedykt	XVI,	
w	jakie	prawdy	wierzymy,	bo	trzeba	wiedzieć	w	co	się	wierzy.	
My	te	prawdy	wyznajemy	w	każdą	niedzielę	w	Składzie	Apo-
stolskim	jak	mówimy	Credo:	„wierzę”,	 to	 te	prawdy	wymie-
niamy,	w	które	wierzymy.	Jest	to	ważne,	ale	jeszcze	ważniejsze	
jest	zawierzenie	osobie,	zawierzenie	Bogu.	W	tym	przypadku	
ewangelicznym,	to	było	zawierzenie	Synowi	Bożemu,	proro-
kowi	z	Nazaretu,	który	powiedział:	„Idź	syn	twój	żyje”.	I	ten	
urzędnik	nie	dyskutował,	ale	zawierzył	i	wygrał.	Spełniło	się	to	
o	co	prosił,	wprawdzie	nie	na	taki	sposób	jak	to	sobie	wyobra-
żał,	że	Pan	Jezus	pójdzie	do	domu,	że	zobaczy	chorego,	położy	
ręce.	Pan	Jezus	nie	musiał	tego	czynić.	A	więc	zmienił	tę	drogę	
uzdrowienia,	którą	sobie	wymyślił	urzędnik	królewski,	ale	ta	
zmiana	była	na	 lepsze.	Syn	wyzdrowiał	bez	przyjścia	Jezusa	
na	miejsce	i	także	cała	rodzina	uwierzyła,	pokochała	Jezusa.

2. Bierzmowanie – czasem wzmocnienia wiary

Droga	młodzieży,	 to	 bardzo	 dobry	 fragment	 Ewangelii	
na	 dzisiejsze	 bierzmowanie,	 bo	wy	 dzisiaj	 przez	 przyjęcie	
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	darów	Ducha	Świętego	macie	stać	się	świadkami	Pana	Jezusa.	
Otrzymujecie	zadanie,	żeby	być	rycerzami	Pana	Jezusa,	żeby	
pokazywać	innym,	co	to	znaczy	wierzyć.	Właśnie	na	tym	przy-
kładzie	urzędnika	królewskiego	mamy	pięknie	uwidocznione,	
co	to	znaczy	wierzyć.	Zawierzyć	to	ufać	temu,	co	mówi	Pan	
Jezus,	a	to	co	On	mówi	jest	zawsze	prawdziwe,	czasem	trudne,	
czasem	nie	 do	końca	 zrozumiałe,	 ale	 kto	 zawierzy	w	 to,	 co	
Jezus	mówił	i	jest	posłuszny	Jego	wskazaniom,	ten	wygrywa.	
Wygrywa	życie	doczesne	i	życie	wieczne.

Droga	młodzieży,	nie	wiem	w	jakim	stanie	jest	w	tej	chwili	
wasza	wiara,	ale	bierzmowanie	jest	po	to,	żeby	wiarę	odbudo-
wać,	odbudować	także	przyjaźń	z	Panem	Bogiem	przez	modli-
twę,	przez	udział	w	Eucharystii,	bo	właśnie	w	wierze	jest	nie	
tylko	akceptacja	prawd,	w	które	wierzymy,	nie	tylko	zaufanie	
do	Pana	Boga,	 ale	 także	 jest	 także	w	wierze	 nasza	osobista	
więź,	dialog,	 rozmowa	z	Panem	Bogiem.	Nie	ma	wiary	bez	
modlitwy.	Jeśli	ktoś	mówi,	że	jest	wierzący	ale	niepraktykujący,	
to	jest	kłamcą.	Nie	można	być	wierzącym	bez	modlitwy,	bez	
rozmowy	z	Bogiem,	nie	można	być	uczniem	Pana	Jezusa	bez	
świętowania	niedzieli,	bez	świętowania	Eucharystii	niedzielnej.	
I	dlatego,	droga	młodzieży,	macie	wspaniałą	okazję	by,	przyj-
mując	sakrament	bierzmowania,	swoją	wiarę	pogłębić	i	ożywić	
i	tą	wiarą	się	dzielić	i	świadczyć	o	tym,	że	wierzycie.

Na	przełomie	 lat	osiemdziesiątych	 i	dziewięćdziesiątych,	
gdy	 byłem	 rektorem	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	
i	należałem	do	Kolegium	Rektorów	Wyższych	Uczelni	miasta	
Wrocławia,	a	było	tych	uczelni	trzynaście,	jedną	z	tych	uczelni	
była	Wyższa	Szkoła	Oficerska	 im.	Tadeusza	Kościuszki,	 do	
dzisiaj	 ona	 jeszcze	we	Wrocławiu	 funkcjonuje.	Gdy	 byłem	
rektorem,	to	rektorem	tejże	szkoły	był	gen.	Ryszard	Lackner,	
bardzo	 prawy	 człowiek,	 ale	 ponieważ	 był	wojskowym,	 to	
w	czasach	komunistycznych	nie	wolno	mu	było	posyłać	dzieci	
na	katechizację	do	kościoła.	I	kiedyś	mi	opowiadał	o	swoim	
synu,	który	w	wieku	dwudziestu	lat	przyszedł	do	niego	i	mówi:	
„Tatusiu	przyjąłem	I	Komunię	Świętą”.	Bo	nie	poszedł	do	Ko-
munii	Świętej	z	rówieśnikami	w	szkole,	bo	to	mogło	zaszkodzić	
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ojcu.	I	ojciec	się	tym	ucieszył	i	zapytał:	„Jak	to	się	stało?”.	Syn	
opowiedział:	„Przed	dwoma	laty	poznałem	dziewczynę,	którą	
znasz,	prowadziliśmy	rozmowy	na	różne	tematy,	także	na	temat	
religii.	Ona	się	dowiedziała,	że	ja	jeszcze	nie	byłem	u	spowiedzi	
i	Komunii	Świętej	i	powiedziała	tak	–	ja	ci	pomogę”.	Poszła	
do	swojego	katechety,	wzięła	odpowiednie	materiały,	zapytała	
jaki	materiał	obowiązuje	do	 I	Komunii	Świętej	 i	 zaczęła	go	
uczyć.	On	opanował	materiał	i	w	międzyczasie	chodziła	z	nim	
do	kościoła	na	Mszę	Świętą	i	mu	objaśniała	liturgię.	I	tak	go	
przygotowała,	że	ten	chłopiec,	syn	generała,	poszedł	do	kon-
fesjonału,	powiedział	w	czym	jest	rzecz,	opowiedział	sytuację	
życiową,	wyspowiadał	się	i	przyjął	Komunię	Świętą.	Opowia-
dam	 to	dzisiaj,	 by	wam	pokazać,	 że	można	być	eleganckim	
apostołem.	Ta	dziewczyna,	która	może	się	zakochała	w	 tym	
chłopcu,	chciała	żeby	on	też	wierzył	tak	jak	ona,	by	dla	niego	
Pan	Jezus	był	też	tak	ważny	jak	dla	niej	i	wszystko	zrobiła,	by	
mu	pomóc,	 żeby	 go	 uczynić	 prawdziwym	chrześcijaninem.	
Powtarzam,	ta	dziewczyna	to	przykład	apostołki,	która	mając	
jeszcze	sakrament	bierzmowania,	potrafiła	świadczyć	o	Jezusie	
Zbawicielu,	który	był	dla	niej	najważniejszym	Wychowawcą,	
najważniejszym	Nauczycielem.

Moi	 drodzy,	wy,	 gdy	 przyjmiecie	 dary	Ducha	Świętego,	
powinniście	też	wewnętrznie	się	do	Pana	Boga	przybliżyć.	My	
dorośli	wiemy,	że	w	waszym	wieku	są	różne	problemy	z	wiarą,	
z	modlitwą,	my	też	byliśmy	w	waszym	wieku.	Też	przecho-
dziłem	przez	 ten	 czas,	 gdy	byłem	nastolatkiem	 i	 też	 różnie	
bywało.	Nas	wtedy	 indoktrynowano	myślą	marksistowską,	
komunistyczną,	nie	było	to	takie	łatwe,	bo	mieliśmy	różnych	
nauczycieli.	Niektórzy	 byli	 eleganccy,	 potrafili	 przemywać	
treści	religijne,	ale	niektórzy,	zwłaszcza	tacy,	którzy	liczyli	na	
kariery,	to	uważali	i	w	sprawach	religijnych	byli	ostrożni,	żeby	
im	to	nie	zaszkodziło	zajść	wyżej.

Droga	młodzieży,	będziemy	się	modlić	za	was,	żeby	Duch	
Święty	was	wewnętrznie	przemienił,	ogarnął,	 żeby	poruszył	
wasze	 serca,	 byście	byli	mądrzejsi	 i	 lepsi,	 żebyście	potrafili	
przechodzić	kryzysy	i	nie	dali	się	zwieść	tym	różnym	ludziom,	
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którzy	 na	was	 polują,	 żeby	Was	 złapać	 dla	 siebie.	 Jesteście	
ochrzczeni,	przyjmujecie	Komunię	Świętą,	dzisiaj	otrzymacie	
pieczęć	bierzmowania	i	należycie	do	Chrystusa.	Pamiętajcie,	
waszym	Nauczycielem	życia,	waszym	Przewodnikiem	odtąd	
jest	jeszcze	pełniej	Jezus	Chrystus.

Jeszcze	 raz	 się	 odwołajmy	do	 tego	 ewangelicznego	 zda-
rzenia,	popatrzmy	na	tego	urzędnika	królewskiego,	jaką	miał	
wiarę	i	nie	zawiódł	się.	Wy	też	się	nie	zawiedziecie.	Czasem,	
jak	wam	Pan	Bóg	szyki	pomiesza	–	tak	jak	temu	urzędnikowi	
pomieszał	szyki,	bo	nie	poszedł	do	chorego	tylko	na	odległość	
uzdrowił	syna	–	też	się	nie	zawiedziecie.	Bóg	też	czasem	nam	
zmienia	scenariusze,	które	sobie	wymyślimy.	Bóg	się	nie	godzi	
na	nasze	wizje	nie	dlatego,	że	jest	naszym	wrogiem	czy	żeby	
nam	dokuczyć,	ale	dlatego,	żeby	nam	jeszcze	coś	więcej	dać.	
Bo	On	wie	więcej	i	widzi,	dalej	niż	my.	Kto	zawierzy	Bogu	to	
wygrywa	i	życie	doczesne,	i	życie	wieczne.

Zakończenie

Dlatego	kochana	młodzieży,	kończąc	te	homilię	dotyczącą	
głównie	wiary	pamiętajmy,	ponieważ	taki	temat	wyrósł	z	Ewan-
gelii	dzisiaj	odczytanej,	że	rzeczywistość	wiary	jest	ważna	dla	
nas	w	każdym	czasie	i	ma	szczególne	znaczenie	przy	bierzmo-
waniu,	by	się	nasza	wiara	odrodziła.	Wiara	jako	zaufanie,	jako	
głębsze	rozkochanie	się	w	Panu	Bogu,	jako	podjęcie	rozmowy	
swoimi	słowami,	jako	większa	tęsknota	za	Komunią	Świętą,	
za	Eucharystią.

Będziemy	się	o	to	modlić,	żeby	coś	takiego	się	w	Waszych	
sercach	stało	dla	waszego	dobra,	dla	Waszej	błogosławionej,	
dobrej	 przyszłości,	 bo	bez	Boga	nie	ma	przyszłości.	 Papież	
Benedykt	XVI	powtarzał	tak	często:	„Gdzie	jest	Bóg,	tam	jest	
przyszłość”.	I	nasz	Papież	też	młodzieży	takie	piękne,	może	
trudne,	drogi	wskazywał	i	młodzież	mu	zaufała.	Ci,	którzy	mu	
zaufali,	 dzisiaj	 go	wspominają,	 składają	 świadectwa	 co	mu	
zawdzięczają.	I	wy	też	nie	dajcie	się	tym	różnym	anonimowym	
ludziom,	którzy	na	Was	polują,	złapać,	jakimś	satanistom,	tak-
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że	tym,	którzy	się	w	Internecie	ogłaszają.	Internet	to	jest	taki	
anonimowy	wychowawca,	my	nie	wiemy,	kto	stoi	za	tym,	nie	
widzimy	człowieka,	widzimy	tylko	tekst	i	te	teksty	są	różne.	
Nie	dajmy	się	ogłupiać,	pamiętajmy,	że	jak	trwamy	przy	Bogu,	
to	wszystko	się	w	życiu	układa.	Amen.

Maryja jako Matka Wyzwolenia
Świdnica, 18 marca 2015 r.

Msza św. w związku z przybyciem z Krakowa obrazu Matki Bożej 
Świętojańskiej, Matki Bożej od Wykupu Niewolników, Matki Wyzwolenia, 

z okazji 50. rocznicy jego koronacji 
Kaplica w domu zakonnym Sióstr Prezentek

1. Zniewolenie zewnętrzne i wewnętrzne

Słowa	dzisiejszego	Pierwszego	Czytania	pochodzą	z	czasów	
niewoli	babilońskiej,	w	jakiej	przebywał	naród	izraelski	w	la-
tach	587-538	przed	Chrystusem.	Prorok	Izajasz	przekazywał	
narodowi	 od	Boga	 słowa	 otuchy	 i	 pocieszenia,	 zapowiadał	
rychłe	wyjście	z	niewoli.	„Wyjdźcie	na	wolność...	Zabrzmijcie	
weselem,	niebiosa!	Raduj	się	ziemio!	Góry,	wybuchnijcie	rado-
snym	okrzykiem!	Albowiem	Pan	pocieszył	swój	lud,	zlitował	się	
nad	jego	biednymi”	(Iz	49,9a.13).	Bóg	zapowiadał	w	ten	sposób	
nie	tylko	koniec	niewoli	babilońskiej,	ale	i	wyzwolenie	z	grze-
chów	w	czasach	mesjańskich	i	wyzwolenie	od	śmierci	przez	
zmartwychwstanie.	Prorok	Izajasz	tłumaczył,	że	popadnięcie	
w	niewolę	polityczną	było	konsekwencją	niewierności	narodu	
a	zarazem	środkiem	i	okazją	do	jego	oczyszczenia	i	nawrócenia.	
W	izajaszowym	pocieszeniu	kryje	się	pewnego	rodzaju	apologia	
Boga,	któremu	Żydzi	żalili	się,	że	ich	opuścił.	Tymczasem	tra-
giczny	dopust	niewoli	był	jedynie	Bożym	upomnieniem,	które	
miało	przyczynić	się	do	nawrócenia	narodu.	Na	słowa	Izraela:	
„Pan	mnie	opuścił,	Pan	o	mnie	zapomniał”,	Bóg	odpowiedział:	
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„Czyż	może	niewiasta	 zapomnieć	 o	 swym	niemowlęciu,	 ta,	
która	kocha	syna	swego	łona?	A	nawet	gdyby	ona	zapomniała.	
Ja	nie	zapomnę	o	tobie!”	(Iz	49,14-15).	Pamiętajmy,	te	słowa	
odnoszą	się	także	do	nas.

W	oparciu	o	wydarzenie	w	dziejach	Izraela,	przypomnijmy	
sobie,	 że	 jako	 ludzie	 popadamy	od	 czasu	do	 czasu	w	 rożne	
niewole:	 zewnętrzne	 i	wewnętrzne.	Naród	 izraelski	 popadł	
w	niewolę	grzechu,	zaczął	czcić	obcych	bogów,	nie	słuchał	Boga	
Izraela.	Wpadł	więc	w	niewolę	wewnętrzną,	a	potem	Bóg	do-
puścił	na	niego	niewolę	zewnętrzną.	Żydzi	zostali	uprowadzeni	
ze	swego	kraju	do	niewoli	babilońskiej.	Bóg	potem	pozwolił	
im	wyjść	z	niewoli	wewnętrznej.	Naród	zrozumiał	swój	błąd,	
nawrócił	się	i	przyszła	też	wolność	zewnętrzna.

W	naszej	historii	narodowej	zdarzyło	się	coś	podobnego.	Pod	
koniec	XVIII	wieku	utraciliśmy	wolność	zewnętrzną.	Państwo	
polskie	znikło	z	mapy	Europy.	Zaborcy	podzielili	się	naszym	
terytorium.	Naród	jednak	nie	stracił	niewoli	wewnętrznej.	Nie	
dał	sobie	do	końca	zniewolić	swego	ducha.	Odradzał	się	ducho-
wo	w	powstaniach,	w	dziełach	kultury:	w	muzyce,	literaturze,	
malarstwie,	 rzeźbie.	Po	124	latach	niewoli	narodowej	otrzy-
maliśmy	wolność	zewnętrzną,	odzyskaliśmy	niepodległość.

Dzisiaj	cieszymy	się	wolnością	zewnętrzną,	ale	martwi	nas	
częściowa	utrata	wolności	wewnętrznej.	Wielu	ludzi	wpadło	
w	 niewolę	 pieniądza.	 Inni	wpadli	w	 niewolę	 zakłamania,	
w	niewolę	poprawności	politycznej,	w	niewolę	swoich	partii,	
tak	że	nie	rzadko	działają	wbrew	swemu	sumieniu;	za	pieniądze	
sprzedają	prawdę,	za	marne	grosze	dają	się	wprowadzić	w	różne	
zniewolenia.	Lansowana	jest	dzisiaj	tzw.	wolność	„od”:	wolność	
od	nakazów,	zakazów,	wolność	od	zobowiązań,	od	przykazań,	
od	 religii,	 od	 norm	etycznych,	 od	Pana	Boga,	 od	Kościoła,	
a	nawet	w	wolność	od	Ojczyzny.	Taka	wolność	przeradza	się	
często	w	swawolę.	Tego	rodzaju	wolność	wyraża	się	w	haśle:	
„Róbta	 co	 chceta”.	W	 chrześcijaństwie	 opowiadamy	 się	 za	
wolnością	 „do”.	Wolnością	 do	 dobra,	 do	wartości.	 Św.	 Jan	
Paweł	II	uczył	nas,	że	wolność	jest	nam	dana,	ale	i	zadana,	że	
wolność	nie	jest	dana	na	zawsze,	że	można	ją	utracić,	Wolność	
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jest	miarą	naszej	osobowej	godności.	Wolność	powinna	być	na	
służbie	prawdy,	dobra	i	piękna.	Wolność	winna	być	zależna	od	
prawdy	i	od	miłości.

Kiedyś	 komuniści	 pozbawiali	 swoich	wrogów	 ideowych	
wolności	zewnętrznej,	dziś	można	zauważyć,	jak	liberałowie	
chcą	 ograniczać	wolność	wewnętrzną.	 Stwierdził	 to	m.	 in.	
Aleksander	Sołżynicyn,	który	na	Uniwersytecie	w	Harwardzie	
w	Stanach	Zjednoczonych,	wyznał,	iż	miał	wrażenie,	że	przyje-
chał	z	kraju	zniewolonego	do	kraju	wolnego,	ale	zauważył,	że	
w	USA	zastał	również	niewolę,	spowodowaną	odchodzeniem	
od prawdy i od dobra.

Moi	drodzy,	wszelkie	objawy	zniewolenia	mają	swoje	korze-
nie	w	grzechu,	który	pomniejsza	człowieka	i	zagradza	drogę	do	
pełnego	rozwoju	w	kierunku	wolności.	Chrystus	mówi:	„Każ-
dy,	kto	popełnia	grzech,	jest	niewolnikiem	grzechu”	(J	8,34).	
Każda	niewola,	każde	zniewolenie	jest	złem	i	trzeba	z	niego	
się	wyzwalać.	Wiemy	z	doświadczenia,	że	sami	nie	damy	rady.

2. Bóg uwalniający nas z niewoli

Naszym	pierwszym	i	najważniejszym	wyzwolicielem	jest	
Bóg.	Człowiek	sam,	o	własnych	siłach,	nie	jest	w	stanie	wyzwo-
lić	się	z	grzechu,	nie	jest	w	stanie	wyjść	z	niewoli	wewnętrznej	
a	także	często	i	z	niewoli	zewnętrznej.	Jest	tu	potrzebne	Boże	
wsparcie.	W	Piśmie	Świętym	czytamy:	 „Szukałem	pomocy	
u	Pana,	a	On	mnie	wysłuchał	i	wyzwolił	od	wszelkiego	ucisku...	
Pan	jest	blisko	ludzi	skruszonych	w	sercu,	ocala	upadłych	na	
duchu”	(Ps	34);	„Ty	rozerwałeś	moje	kajdany”	(Ps	116,16b).

Bóg	 nas	wyprowadza	 z	 niewoli	 grzechu	 przez	 Jezusa	
Chrystusa.	Chrystus	nas	wyzwala	przez	prawdę	i	przez	miłość.	
Prawda	–	to	Jego	Ewangelia;	miłość	–	to	Jego	męka	i	śmierć	
na	krzyżu.	Chrystus	powiedział:	„Poznacie	prawdę,	a	prawda	
was	wyzwoli”	(J	8,32).	Podczas	nabożeństwa	Drogi	Krzyżowej	
mówimy	zwykle	przy	każdej	stacji:	„Kłaniamy	Ci	się,	Panie,	
Jezu	Chryste	 i	 błogosławimy	Tobie,	 żeś	przez	krzyż	 i	mękę	
swoją	świat	odkupić	raczył”.
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Bóg	Ojciec	przez	Chrystusa	w	Duchu	Świętym	uwalnia	nas	
od	grzechu.	Bóg	pomaga	nam	wychodzić	z	niewoli	różnych	na-
łogów,	z	różnych	złych	przyzwyczajeń.	Pan	Jezus	w	dzisiejszej	
Ewangelii	zapowiada	wyprowadzenie	nas	z	niewoli	śmierci:	
„Albowiem	 jak	Ojciec	wskrzesza	 umarłych	 i	 ożywia,	 tak	
również	Syn	ożywia	tych,	których	chce”	(J	5,	21);	„Zaprawdę,	
zaprawdę	powiadam	wam,	że	nadchodzi	godzina,	nawet	już	jest,	
kiedy	to	umarli	usłyszą	głos	Syna	Bożego,	i	ci,	którzy	usłyszą,	
żyć	 będą”	 (J	 5,25);	 „Nadchodzi	 bowiem	godzina,	w	 której	
wszyscy,	którzy	spoczywają	w	grobach,	usłyszą	głos	Jego:	a	ci,	
którzy	pełnili	dobre	czyny,	pójdą	na	zmartwychwstanie	życia;	
ci,	którzy	pełnili	złe	czyny,	na	zmartwychwstanie	potępienia”	
(J	5,28-29).

3. Maryja pomaga nam wychodzić z niewoli zła

W	trzeciej	 części	 naszej	 refleksji	 chcemy	dopowiedzieć,	
że	w	procesie	wychodzenia	z	niewoli	zła	pomaga	nam	zawsze	
Maryja.	Wśród	wielu	 tytułów,	 jakie	wierzący	 chrześcijanie	
przypisali	Maryi	–	Matce	Chrystusa	 i	Matce	Kościoła	–	 jest	
tytuł	 „Matka	wolności”.	Tak	Maryję	 nazwał	 ks.	 arcybiskup	
Karol	Wojtyła	9	maja	1965	r.,	a	więc	prawie	50	lat	temu,	pod-
czas	koronacji	obrazy	Matki	Bożej	Świętojańskiej,	nazywanej	
inaczej	„Matką	Bożą	od	Wykupu	Niewolników”.	Ozdabiając	
papieskimi	 koronami	 czczony	od	wieków	w	kościele	Sióstr	
Klarysek	pw.	św.	Jana	Chrzciciela	i	św.	Jana	Ewangelisty,	ów-
czesny	metropolita	krakowski,	późniejszy	papież	Jan	Paweł	II,	
w	modlitwie	do	Maryi	nazwał	Ją:	„Matką	wolności”.

Dobrze	wiemy,	zarówno	z	nauki	Kościoła,	jak	i	z	naszego	
religijnego	doświadczenia,	że	Matka	Boża	 jest	pośredniczką	
wszelkich	 łask	 i	 tych	odnoszących	się	do	naszego	życia	du-
chowego,	jak	i	tych	odnoszących	się	do	życia	biologicznego,	
cielesnego.	Maryja	dopomaga	nam	w	wychodzeniu	z	różnych	
niewoli,	w	jakie	popadamy.	Świadczą	chociażby	o	tym	zare-
jestrowane	cuda,	które	są	opisane	w	kronikach	przechowywa-
nych	u	Sióstr	Prezentek	w	Krakowie.	Do	dziś	możemy	oglądać	



270

	wiszące	w	kościele	 św.	 Jana,	w	ołtarzu	 przy	 obrazie	Matki	
Bożej,	kajdany,	które	zostawił	w	1633	roku	jeniec	skazany	na	
śmierć,	uwolniony	cudownie	za	przyczyną	Maryi.

Drodzy	bracia	i	siostry,	wpatrujemy	się	dzisiaj	tutaj,	u	Sióstr	
Prezentek	w	Świdnicy,	w	cudowny	obraz	Świętojańskiej	Mat-
ki	Bożej	od	Wykupu	Niewolników,	nazwany	przez	św.	Jana	
Pawła	 II	 „Matką	wolności”.	 Przed	 tym	obrazem	modlił	 się	
23	lutego	1684	roku	król	Jan	III	Sobieski,	dziękując	Maryi	za	
odniesione	zwycięstwo	pod	Wiedniem.	Przed	tym	wizerunkiem	
zgiął	kolana	24	marca	1794	roku	Tadeusz	Kościuszko,	w	dniu	
przysięgi	na	Rynku	Krakowskim	i	prosił	o	wolność	kraju,	gdy	
kajdany	 niewoli	 krępowały	 naród.	Ten	 cudowny	wizerunek	
ukoronował	papieskim	koronami	ks.	abp	Karol	Wojtyła,	metro-
polita	krakowski	w	dniu	9	maja	1965	roku	na	Skałce	podczas	
uroczystości	ku	czci	św.	Stanisława	Biskupa	i	męczennika.	Była	
to	 dla	 niego	pierwsza	koronacja	w	 jego	posłudze	biskupiej,	
kardynalskiej	i	papieskiej.

Dzisiaj,	przed	tym	świętym	obrazem	jesteśmy	my.	W	jego	
obecności	sprawujemy	wielkopostną	Eucharystię.	Prośmy	po-
kornie	Matkę	Bożą,	Matkę	wolności,	abyśmy	nigdy	nie	popadli	
w	niewolę	grzechu,	abyśmy	jak	najszybciej	wychodzili	z	każdej	
niewoli	i	zawsze	się	cieszyli	wolnością	dzieci	Bożych.	Amen.

Naśladować styl życia i wiary św. Józefa
Łagiewniki, 19 marca 2015 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego  
wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Józefa

1. Święty Józef – Oblubieniec Maryi

Przeżywamy	dzisiaj	radosny	dzień	–	uroczystość	św.	Józefa.	
Dla	was	to	jest	zarazem	dzień	odpustu	parafialnego.	Odpust	pa-
rafialny,	to	jest	dzień	amnestii,	można	otrzymać	łaskę	darowania	
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kary	doczesnej	za	grzechy.	W	sakramencie	pokuty	otrzymujemy	
miłosierdzie	Boże,	zbawienie	grzechów,	ale	pozostaje	kara	do	
wypełnienia,	do	odpokutowania	i	jak	uzyskujemy	odpust,	to	ta	
kara	doczesna,	którą	musielibyśmy	potem	w	czyśćcu	odbyć,	jest	
nam	zlikwidowana,	wymazana	darem	odpustu.	Dlatego	warto	
zawsze	z	tej	łaski	odpustu	skorzystać.

Moi	drodzy,	macie	pięknego	patrona.	W	pieśni	o	św.	Józefie	
śpiewamy:	„On	w	świętości	i	czystości	po	Maryi	pierwszym	
był”.	Rzeczywiście	jest	pierwszym	po	Maryi.	Maryja	jest	naj-
świętszą	ze	wszystkich	świętych,	mówimy	„Najświętsza	Maryja	
Panna”,	a	Jej	Oblubieniec	Józef	zaraz	znajduje	się	przy	Niej.

Moi	 drodzy,	 przypomnijmy	 sobie	 sylwetkę	 św.	 Józefa.	
Wiemy,	że	jest	to	święty	milczący,	ewangeliści	nam	nie	zapisali	
żadnego	jego	słowa,	napisali	o	nim.	Najpierw	zauważmy,	że	Jó-
zef	był	mężem	Maryi,	byli	zaślubieni,	byli	małżonkami,	dlatego	
św.	Łukasza	pisze:	„Do	Maryi	poślubionej	mężowi	imieniem	
Józef”.	Maryja	była	małżonką	Józefa,	ale	to	było	małżeństwo	
szczególne	ze	względu	na	to,	że	Maryja	podczas	zwiastowania	
została	wybrana	na	Matkę	Syna	Bożego.	Św.	Józef	był	potem	
świadkiem	Bożego	narodzenia.	Jezus	się	rodził	w	osamotnieniu,	
nie	 znalazło	 się	miejsce	w	gospodzie,	 nie	 było	wtedy	poro-
dówek,	nie	było	szpitali,	przyszedł	na	świat	w	sposób	ubogi	
w	szopie	betlejemskiej	w	obecności	Maryi	i	Józefa.	Od	samego	
początku	Józef	stanął	przy	Dzieciątku	i	przy	swojej	wybranej	
Maryi	i	był	potem	Opiekunem	Pana	Jezusa.	Gdy	Dziecię	Boże	
się	narodziło	z	pewnością	Józef,	jako	Opiekun,	najpierw	zaniósł	
Go	na	nadanie	imienia	ósmego	dnia	po	narodzeniu,	a	potem	było	
ofiarowanie	w	świątyni	czterdziestego	dnia	i	także	był	obecny,	
gdy	był	pokłon	pasterzy,	mędrców.	Gdy	otrzymał	informację	
z	nieba,	że	życie	Jezusa	jest	zagrożone	to	zabrał	Dziecię	z	matką	
Jego	Maryją	i	powędrował	do	Egiptu,	by	chronić	Syna	Bożego,	
którego	Herod	chciał	zniszczyć	już	na	początku,	gdy	był	ma-
łym	Dzieciątkiem.	Gdy	Herod	zmarł	Święta	Rodzina	wróciła	
do	Nazaretu	i	 tam	przez	trzydzieści	 lat	Pan	Jezus	przeżywał	
te	lata	przygotowania	do	późniejszej	misji	zbawczej	z	Maryją	
i	z	Józefem.	Wtedy,	w	tym	czasie	Józef		odszedł	do	wieczności,	
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bo	jak	Jezus	podjął	publiczną	działalność,	gdy	było	na	początku	
wesele	w	Kanie	Galilejskiej,	już	nie	ma	wzmianki	o	tym,	żeby	
tam	był	św.	Józef.	Moi	drodzy,	możemy	sobie	wyobrazić,	że	
odejście	św.	Józefa	z	tej	ziemi	było	szczególne,	że	żegnały	go	na	
tej	ziemi	najważniejsze	Osoby	–	Jezus	Zbawca	świata	i	Maryja.	
Gdy	zwiedzamy	kościół	św.	Józefa	w	Krzeszowie,	tam	są	takie	
piękne	sceny	z	życia	św.	Józefa.	Jest	też	scena	ukazująca	śmierć	
świętego.	 Jest	 Jezus	przy	 łożu	 śmierci,	 jest	Maryja,	 żegnają	
swojego	Oblubieńca,	opiekuna	do	wieczności.

2. Wypróbowane wstawiennictwo św. Józefa

Moi	drodzy,	kult	św.	Józefa	został	podjęty	bardzo	szybko	
i	dzisiaj	jest	on	bardzo	znany.	Można	powiedzieć,	że	ten	kult	
narasta,	poszerza	się	i	pogłębia.	W	Polsce	znane	miejsce,	gdzie	
św.	 Józef	 jest	 najbardziej	 czczony	 –	 jest	 to	miasto	Kalisz,	
a	w	 świecie	 sanktuarium	 światowe	 św.	 Józefa	 znajduje	 się	
w	Kanadzie	w	Montrealu.

Przypomnijmy	sobie,	że	do	Kalisza	każdego	roku,	od	czasów	
wybuchu	wojny	światowej,	29	kwietnia	przyjeżdżają	pielgrzym-
ki,	zwłaszcza	są	to	pielgrzymki	kapłanów.	Do	niedawna	byli	to	
kapłani,	którzy	zostali	uratowani	w	sposób	cudowny	w	obozie	
w	Dachau.	Bo	z	pewnością	wiecie,	gdy	pierścień	aliantów	się	
zacieśniał,	Niemcy	widzieli,	że	są	już	przegrani,	wtedy	mieli	
zamiar	tuż	przed	wejściem	Amerykanów	do	obozu	w	Dachau	
wszystkich	więźniów	zniszczyć,	wystrzelać	i	spalić,	ale	kapłani,	
który	tam	byli,	a	było	ich	w	sumie	1800,	najwięcej	Polaków,	
złożyli	ślubowanie	św.	Józefowi,	że	jeśli	przeżyją	obóz,	jeśli	im	
dane	będzie	wrócić	do	swoich	wspólnot	parafialnych,	to	będą	
pielgrzymować	do	Kalisza,	znanego	sanktuarium	poświęconego	
św.	Józefowi.	I	św.	Józef	wysłuchał	tych	próśb,	i	tą	obietnicę	
przyjął,	wstawił	się	u	Pana	Boga.	Stał	się	cud,	bo	Amerykanie	
przyspieszyli	przybycie	do	obozu	koncentracyjnego	w	Dachau,	
przyszli	dwa	dni	wcześniej	i	Niemcy	już	nie	zdążyli	zniszczyć	
tych	kapłanów,	którzy	tam	byli.	Kapłani	wyszli	na	wolność	i	do	
dzisiaj	 są	wierni	 tym	przyrzeczeniom.	 Jak	byłem	młodszym	
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biskupem	i	w	Kaliszu	bywałem	29	kwietnia,	to	jeszcze	sporo	
żyło	tych	kapłanów,	którzy	byli	w	Dachau	uwięzieni	i	którzy	
co	roku	przyjeżdżali,	by	dziękować	św.	Józefowi	za	ocalenie	
życia.	Jeśli	to	dzisiaj	sobie	przypominamy,	to	po	to,	żeby	sobie	
uświadomić	jak	wielką	moc	u	Pana	Boga	ma	św.	Józef,	Wasz	
patron.	Kto	stawia	na	św.	Józefa,	to	stawia	na	mocnego	świę-
tego,	który	wiele	może.

3. Chrześcijańskie powołanie do posłuszeństwa Bogu

Dla	młodzieży	tu	obecnej,	która	przyjmie	dary	Ducha	Świę-
tego,	chcemy	powiedzieć,	że	św.	Józef	jest	dla	nas	wszystkich	
wzorem.	Dla	was,	którzy	wyruszacie	w	życie	dojrzałe	jest	wzo-
rem	pokochania	Pana	Boga,	wzorem	wiary	i	miłości	do	Pana	
Boga.	Gdy	Józef	chciał	zostawić	Maryję,	bo	sobie	uświadomił,	
że	Dzieciątko,	które	Ona	nosi	nie	jest	jego	dzieckiem,	to	wte-
dy	wkroczył	w	jego	historię	anioł	i	powiedział:	„Nie	oddawaj	
Maryi,	nie	bój	się	wziąć	swojej	małżonki	do	siebie”.	I	Józef	jak	
się	zbudził	ze	snu,	uczynił	to,	co	mu	anioł	powiedział,	zostawił	
Maryję	przy	sobie	–	poddał	się	woli	Bożej.	Dla	niego	było	waż-
niejsze	to,	co	Pan	Bóg	chce,	a	nie	to,	co	on	sobie	zaplanował.	
Każdy	człowiek	wierzący,	który	chce	poprawnie	wierzyć	też	
musi	swoje	plany	zmieniać,	jeżeli	się	one	nie	zgadzają	z	planem	
Pana	Boga	wobec	nas,	bo	wiara	polega	na	posłuszeństwie.	Warto	
Pana	Boga	słuchać.

Dzisiaj	to	mówimy	dziewczętom	i	chłopcom,	którzy	mają	
przyjąć	dary	Ducha	Świętego,	 żebyście	 słuchali	Pana	Boga,	
bo	dzisiaj	na	was	polują	źli	ludzie,	którzy	chcą	was	duchowo	
zniszczyć,	którzy	wam	będą	oferować	różne	używki,	swobodę	
seksualną,	będą	was	namawiać	do	narkotyków,	do	alkoholu,	
do	 uprawiania	 seksu,	 do	 nieposłuszeństwa	 rodzicom.	To	 są	
diabelskie	metody	niszczenia	ludzi,	bo	diabeł	nigdy	nie	weź-
mie	człowieka	w	obronę,	ale	jeśli	do	człowieka	dostępuje,	to	
po	to,	żeby	go	zniszczyć.	Przystępuje	jako	anioł	i	zawsze	to	co	
proponuje,	to	jest	w	pięknym	opakowaniu	podane,	żeby	ludzi	
chwycić	i	niektórzy	niestety	się	dają	złapać	na	ten	lep	szatański.	
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Szatanowi	podadzą	rękę	a	potem	cierpią,	potem	są	przegrani,	
potem	sobie	życie	odbierają.

Droga	młodzieży,	mamy	 jednego	Nauczyciela,	 jednego	
Mistrza	 i	 jest	 nim	 Jezus	Chrystus.	Otrzymacie	 dary	Ducha	
Świętego	po	 to,	 żebyście	 byli	 Jego	 świadkami,	 żebyście	 do	
Niego	się	przyznawali,	żebyście	przychodzili	na	Eucharystię	
niedzielną,	bo	Jego	zbawcza	ofiara,	przez	którą	nam	wysłużył	
zbawienie,	uwolnienie	od	grzechów	się	uobecnia	w	każdej	mszy	
świętej.	Dlatego	po	bierzmowaniu	powinna	się	polepszyć	Wasza	
modlitwa,	Wasz	udział	we	Mszy	Świętej	i	w	ogóle	Wasza	przy-
jaźń	z	Panem	Bogiem,	żebyście	zostali	porwani	darami	Ducha	
Świętego	bliżej	Pana	Boga,	żeby	pokonać	te	wszystkie	kryzysy,	
które	przychodzą.	Ja	też	byłem	w	waszym	wieku	i	też	czasem	
mi	się	nie	chciało	modlić,	chodzić	do	kościoła,	do	spowiedzi,	
ale	mama	pilnowała	i	mamy	słuchaliśmy.	Czasem	z	trudem,	ale	
dzisiaj	widzimy,	jakie	to	było	ważne,	żeby	słuchać	tych,	którzy	
są	bliżej	Pana	Boga,	którzy	są	starsi,	mądrzejsi.

Dlatego	droga	młodzieży,	niech	ten	dzisiejszy	dzień	się	za-
pisze	w	Waszej	pamięci	tak	bardzo	ładnie	i	zapamiętajcie	sobie,	
że	przyjęliście	sakrament	bierzmowania,	przyjęliście	tę	pieczęć	
Ducha	Świętego	w	dzień	Waszego	odpustu,	w	dzień	gdy	kościół	
czci	św.	Józefa.	Dlatego	w	Jego	stylu	bądźcie	poddani	Bogu,	
w	Jego	stylu	w	Boga	wierzcie,	bądźcie	posłuszni,	a	wszystko	
wygracie	–	i	życie	doczesne	i	wieczne.	Amen.
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Święty Józef nauczycielem dojrzałej wiary
Dzierżoniów, 19 marca 2015 r.

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

1. Święty Józef – człowiek pozytywnego milczenia

W	homilii	obecnej	chciałbym	poruszyć	trzy	watki	związa-
ne	z	sylwetką	św.	Józefa,	patrona	dnia	dzisiejszego	–	wątek	
milczenia,	wątek	wiary	 i	wątek	pracy.	Myślę,	że	 te	refleksje	
mogą	być	przydatne	dla	młodzieży,	która	za	chwilę	otrzyma	
dary	Ducha	Świętego.

Najpierw	wątek	milczenia	–	św.	Józef	jest	człowiekiem	mil-
czącym,	nie	mamy	w	Ewangelii	odnotowanego	żadnego	jego	
zdania,	jedynie	o	nim	i	to	niewiele.	Sam	Józef	jest	milczący.	To	
było	milczenie	bardzo	pozytywne,	to	była	kontemplacja	Boga	
i	to	było	rozważanie	w	sercu	tego,	co	Bóg	mówi.	A	Bóg	do	niego	
kilkakrotnie	mówił	poprzez	anioła,	swojego	posłańca,	żeby	go	
pouczał,	żeby	wyjaśnić	sens	tego,	co	się	dzieje,	sens	tego,	że	
Maryja	stała	się	brzemienna	nie	za	jego	sprawą	–	męża	Józe-
fa,	tylko	za	sprawą	Ducha	Świętego.	Trzeba	było	interwencji	
Bożej,	żeby	to	wyjaśnić.	I	św.	Józef	to	wszystko	przyjmował	
w	milczeniu,	cichości,	był	nastawiony	na	słuchanie	 tego,	co	
mówi	Pan	Bóg.

Moi	 drodzy,	milczenie	 jest	 bardzo	ważne,	 ale	 zwróćmy	
uwagę,	że	nie	każde	milczenie	jest	dobre,	bo	są	przynajmniej	
dwie	odmiany	milczenia,	które	jest	złe,	którego	nie	powinniśmy	
praktykować.	Na	przykład	milczenie	ze	złości.	W	niektórych	
małżeństwach	czasem	trwają	ciche	dni	–	tato	z	mamą	nie	roz-
mawia	dzień,	dwa,	czasem	tydzień,	czasem	dłużej.	Takie	ciche	
dni	się	zdarzają	i	takie	milczenie	nie	jest	dobre,	bo	ono	nie	jest	
wyrazem	miłości,	nie	jest	wyrazem	serdeczności,	ale	jest	prze-
jawem	złej	postawy.	Druga	forma	negatywnego	milczenia	jest	
taka,	że	w	sytuacji	kiedy	trzeba	coś	powiedzieć,	to	ktoś	milczy.	
Na	przykład,	dzieje	się	zło,	albo	ktoś	mówi	nieprawdę,	kłamie	
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w	żywe	oczy	i	my	nie	reagujemy,	milczymy	–	to	jest	też	wtedy	
milczenie niedobre.

U	Ojców	Kościoła	 czytamy	 też	 takie	 uwagi	 dotyczące	
pasterzy	kościoła	–	biskupów,	kapłanów	i	tam	jest	nazwa	taka	
ostra	–	jeżeli	kapłani	nie	reagowali,	jak	coś	się	złego	dzieje,	to	
ojcowie	nazywali	takich	pasterzy	„milczącymi	psami”.	Bardzo	
ostre	powiedzenie,	ale	ono	jest	zapisane	i	dlatego	można	o	nim	
wspomnieć.	To	jest	też	rodzaj	milczenia	negatywnego.

Milczenie	może	być	też	pozytywne	i	ono	jest	wielką	cnotą,	
bardzo	się	Bogu	podoba	–	to	właśnie	milczenie	józefowe.	Ono	
było	takim	dobrym	sposobem	prowadzenia	rozmowy	z	Bogiem,	
bo	Pan	Bóg	nie	 chce	 nas	 zawsze	widzieć	 rozgadanymi,	 ale	
skupionymi.	Jak	przyjdziemy	na	adorację	Najświętszego	Sa-
kramentu,	to	lubimy	się	modlić	w	ciszy,	patrzymy	na	Jezusa,	to	
wystarczy	nawet,	jak	nic	nie	mówimy	tylko	przyjdziemy,	usią-
dziemy,	popatrzymy.	Święte	milczenie	przed	Panem	Bogiem,	
które	jest	modlitwą.	Papież	powiedział	kiedyś:	milczenie	bywa	
takie,	które	jest	modlitwą	i	o	takie	milczenie	chodzi.

Droga	młodzieży,	nie	bądźcie	ciągle	rozgadanymi,	umiejcie	
słuchać,	umiejcie	czasem	zamilczeć,	nie	ze	złości	ale	z	miłości,	
z	szacunku.	Zobaczcie	jak	czasem	np.	redaktor	Lis	prowadzi	
te	 dyskusje,	 to	 sam	przerywa	 i	 czasem	 trudno	 się	 do	końca	
wypowiedzieć,	myśl	dokończyć	bo	przeszkadzają.	Takie	jest	
rozgadanie	i	ono	nie	zawsze	świadczy	o	głębokości	ludzkiego	
ducha,	takie	nieustanne	mówienie,	a	brak	wyciszenia	i	postawy	
słuchania.	To	pierwszy	wątek,	wątek	milczenia	takiego	sakral-
nego,	które	jest	modlitwą.

2. Święty Józef – mąż wiary wyrażonej w posłuszeństwie

Drugi	wątek,	który	bierzemy	od	św.	Józefa,	to	jest	wątek	
wiary.	Nieprzypadkowo	dzisiaj	drugie	czytanie	mówiło	nam	
o	Abrahamie,	który	dotąd	jest	uważany	za	Ojca	wiary,	bo	w	jego	
życiu	 było	wiele	 prób	wiary	 i	 te	wszystkie	 próby	Abraham	
przeszedł,	okazał	się	wiernym	Panu	Bogu.	Nawet	wtedy,	gdy	
się	syn	Izaak	narodził	w	późnej	starości	i	gdy	Pan	Bóg	zażą-
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dał,	żeby	tego	syna	złożyć	w	ofierze,	Abraham	nie	zastanawiał	
się,	ale	chciał	wykonać	Boże	polecenie.	Już	wszystko	było	na	
drodze	wiodącej	do	złożenia	tego	syna	w	ofierze,	ale	u	kresu	
Bóg	się	wycofał,	zmienił	swój	zamiar,	bo	to	była	tylko	próba	
i	ten	syn	nie	zginął.	Bóg	pozostał	wierny	swoim	obietnicom.	
To	jest	ważne,	że	Abraham	nie	zwątpił	w	obietnicę	Boga	i	był	
do	końca	Mu	posłuszny.

A	popatrzmy	–	św.	Józef	miał	swoje	plany,	chciał	Maryję	
zostawić,	bo	Dziecię,	które	nosiła	nie	było	 jego	dziecięciem	
i	Pan	Bóg	zareagował:	 „Józefie	nie	mój	 się	wziąć	do	 siebie	
swojej	małżonki	albowiem	z	Ducha	Świętego	jest	to	Dziecię	
poczęte”.	Ewangelista	mówi:	 „Józef	 zbudziwszy	 się	 ze	 snu	
uczynił	tak	jak	mu	anioł	polecił”,	czyli	okazał	się	posłuszny	
Bogu	i	nie	przegrał.	Nigdy	posłuszeństwo	Panu	Bogu	nie	jest	
czymś	przegranym,	kto	słucha	Boga	jest	zawsze	zwycięzcą.

Dzisiaj	wam,	droga	młodzieży,	w	 imieniu	 rodziców	 i	 in-
nych	kapłanów,	powtarzam,	że	kto	słucha	Boga	nie	jest	nigdy	
przegrany,	jest	zawsze	zwycięzcą.	Zawsze	trzeba	Boga	słuchać,	
nawet	wtedy,	gdy	my	się	o	coś	modlimy	i	Pan	Bóg	jakby	milczał,	
jakby	nie	dawał	tego,	co	chcemy.	Bóg	ci	da,	może	nie	wtedy,	
kiedy	tego	chcesz	tylko	w	innym	momencie,	może	nie	w	taki	
sposób	w	jaki	sobie	wymyślisz,	ale	w	inny	sposób.	Czasem	daje	
w	sposób	obfitszy,	pełniejszy.	Wiara	polega	na	zaufaniu:	„Jezu,	
ufam	Tobie,	Jezu	Ty	jesteś	najważniejszy,	Ty	jesteś	pierwszym	
moim	Mistrzem,	Ty	jesteś	pierwszym	moim	Wychowawcą,	Ty	
jesteś	moim	Zbawicielem,	Twoja	miłość	 nigdy	nie	 zawodzi	
dlatego	jestem	Twój,	dlatego	chcę	Cię	mieć	na	ziemi	i	potem	
w	wieczności	jako	pierwszego	Przyjaciela”.

Droga	młodzieży,	to	jest	wiara,	tak	było	u	św.	Józefa	i	tak	
było	 u	Maryi.	Gdy	Maryja	 poszła	 do	Elżbiety	 to	 usłyszała:	
„Błogosławiona	 jesteś	 żeś	 uwierzyła,	 że	 staną	Ci	 się	 słowa	
powiedziane	Ci	od	Pana”.	Wielka	pochwała	wiary	Maryi,	ale	
św.	Józefa	też	możemy	pochwalić,	że	zrezygnował	z	planów	
swoich	a	dostosował	się	do	planów	Bożych.	I	dla	nas	wezwanie,	
byśmy	zawsze	się	dostosowali	do	planów	Bożych	 i	potrafili	
plany	nasze	ludzkie	korygować,	jeżeli	sobie	uzmysłowimy,	że	
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Pan	Bóg	chce	czegoś	innego	niż	my	to	sobie	wymyślimy.	Nie	
przegramy,	jak	Pana	Boga	posłuchamy.	A	więc	droga	młodzieży,	
wiara	nie	polega	tylko	na	tym,	żeby	znać	prawdy	wiary,	to	jest	
też	ważne,	uczymy	się	tego	na	katechizacji,	ale	żebyśmy	ufali	
Chrystusowi.	„Jezu,	ufam	Tobie,	Ty	masz	słowa	życia	wiecz-
nego	i	Ciebie	chcę	słuchać”.	Posłuszeństwo	Bogu	jest	istotnym	
elementem w wierze.

3. Święty Józef – patron ofiarnej pracy

I	trzeci	wątek,	który	wiąże	się	ze	św.	Józefem	i	który	jest	też	
dla	nas	ważny,	to	jest	wątek	pracy.	Św.	Józef	był	cieślą,	Jezus	
z	pewnością	mu	pomagał	przy	warsztacie	stolarskim.	Przecież	
Jezus	zaczął	publicznie	działać,	przyjął	chrzest	od	Jana,	gdy	
miał	 trzydzieści	 lat,	a	 te	 trzydzieści	 lat	spędził	w	Nazarecie.	
Jak	wrócił	z	Egiptu,	gdy	opiekun	św.	Józef	obronił	Go	przed	
śmiercią,	którą	chciał	mu	zadać	jako	dziecięciu	Herod,	osiedli	
w	Nazarecie	i	tam	była	modlitwa	i	praca.	Św.	Józef	nie	pracował	
dla	pochwały,	nie	pracował,	żeby	zbić	majątek,	tylko	pracował	
dla	większej	chwały	Bożej,	pracował	dla	uświęcenia.

Przez	pracę	 się	można	uświęcać.	Popatrzmy	na	 św.	 Jana	
Pawła	II.	On	też	łączył	pracę	z	modlitwą.	Kardynał	Dziwisz,	
który	na	co	dzień	patrzył	na	Papieża,	także	z	dala	od	ludzi,	od	
tłumów,	w	 salonach	 papieskich	 prywatnych,	 powiedział,	 że	
Papież	przeplatał	modlitwę	z	pracą.	Jak	przerwał	pracę,	mo-
dlił	się,	potem	znowu	pracę	podejmował.	Powiedział,	że	jego	
praca,	a	była	 to	wielka	praca	–	 tyle	pisał,	miał	 tyle	spotkań,	
powiedział,	że	on	się	pracą	też	modlił,	oddawał	Bogu	cześć.	
Dlatego	droga	młodzieży,	gdy	się	rano	budzimy,	gdy	chcemy	
zacząć	 dzień	 z	Bogiem	 to	warto	 powiedzieć:	 „Panie	Boże,	
wszystko	dla	Ciebie,	wszystko	 to	co	powiem,	 to	co	uczynię	
niech	będzie	wykonane	na	większą	chwałę	Bożą”.	Św.	Paweł	
daje	wskazówkę:	„Czy	jecie,	czy	pijecie,	czy	cokolwiek	innego	
czynicie,	wszystko	na	chwałę	Bożą	czyńcie”.	To	jest	praca.

My	wiemy,	że	praca	jest	dzisiaj	wielkim	bólem	dla	nas.	Gdy	
młodzież	skończy	szkołę	średnią,	to	ucieka	z	małych	miast	do	
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dużych	na	studia,	a	po	studiach	ucieka	za	granicę.	Wykształco-
na	młodzież	w	Ojczyźnie	swojej	nie	odnajduje	perspektyw	na	
stworzenie	sobie	godnych	warunków	do	życia.	Taki	jest	czas,	
ale	jak	się	będziemy	modlić	i	trwać	przy	Bogu,	to	doświadczenie	
trudne	minie	i	będzie	kiedyś	lepiej,	Bóg	nas	nie	zostawi,	nie	
zostawi	nas	na	 lodzie.	Matka	Boża	 jest	 taka	nam	bliska,	nie	
traćmy	Jej	z	oczu,	nie	dajmy	w	sobie	utracić,	okraść	się	z	tej	
miłości	do	Matki	Bożej.

Papież	Franciszek	ostatnio	powiedział,	że	ludzie	się	czasem	
dają	okradać	z	wiary,	z	uczciwości,	z	pracowitości,	z	serdecz-
ności.	Nie	wolno	się	dać	okraść,	bo	nas	wiele	osób	chce	okraść.	
I	też	nie	dajmy	się	takiej	bylejakości,	nie	ulegajmy	bylejakości	
i	nie	dajmy	się	okradać	z	solidności.	To	co	czynimy,	czyńmy	
jak	najlepiej.	Jak	ci	mama	każe	zmyć	naczynia,	to	nie	byle	jak,	
jak	masz	jakieś	zadanie	wykonać	do	szkoły,	to	też	nie	byle	jak,	
ale	się	przyłóż,	jak	trzeba	wykonać	jakąś	pracę	w	ogródku	czy	
w	kuchni	coś	pomóc	przy	gotowaniu,	to	robić	to	nie	z	musu,	
nie	z	kwasem	na	ustach,	nie	z	agresją,	złością,	ale	z	radością,	
z	miłością.	Z	naszej	pracy	ktoś	korzysta,	nasza	praca	jest	zawsze	
zaadresowana	do	kogoś,	 to	 jest	 czyn	miłości.	Św.	 Józef	nas	
właśnie	uczy	takiej	dobrej	pracy,	cichej	pracy	wykonywanej	
na	pożytek	ludziom	i	Bożą	chwałę.

Zakończenie

To	te	trzy	wątki,	zapamiętajmy	sobie	–	szczególnie	młodzież,	
która	 idzie	w	świat	dalej,	ale	dzisiaj	będzie	bogatsza	o	dary	
Ducha	Świętego,	żebyście	potrafili	modlić	 się,	ale	 też	cenili	
sobie	milczenie,	bo	modlitwa	najlepsza	jest	w	milczeniu.	Są	
ważne	wspólne	modlitwa,	 liturgia,	 eucharystia,	 ale	wszyscy	
potrzebujemy	też	tego	sam	na	sam	z	Panem	Bogiem,	bo	każdy	
i	każda	z	nas	jest	inna,	jest	inny	i	dlatego	potrzebujemy	też	tego	
osobistego	trwania	przy	Panu	Bogu.	Milczenie,	słuchanie	Boga.	
I	 też	uczciwość	w	pracy,	 jakaś	solidność,	wypłyń	na	głębię,	
cokolwiek	czynisz	to	czyn	jak	najlepiej	potrafisz.

Niech	św.	Józef	was,	droga	młodzieży,	w	tym	wspomoże,	
byście	przez	życie	pięknie	przeszli,	pod	rękę	z	Panem	Jezusem	
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i	dopełniali	te	dary	Ducha	Świętego,	bo	je	trzeba	dopełniać.	Tak	
jak	się	komórkę	ładuje,	jak	się	bateria	wyczerpie,	bo	inaczej	
nie	będzie	działać,	trzeba	ją	podłączyć	do	gniazdka,	tak	samo	
i	dary	Ducha	Świętego	się	mogą	wyczerpać.	Gdzie	doładujemy	
te	dary	Ducha	Świętego?	–	Na	Mszy	Świętej,	na	Eucharystii,	to	
jest	to	gniazdko	dopływu	prądu	z	nieba	od	Pana	Boga	i	trzeba	
tu	przychodzić,	bo	nie	wszędzie	są	te	gniazdka	dopływu	Bo-
żej	 energii,	 a	Eucharystia	 jest	 czymś	pewnym,	 jest	pewnym	
miejscem	dopływu	energii,	którą	w	teologii	nazywamy	darami	
Ducha	Świętego.

Nie	zapomnijcie	o	tym	wszystkim	i	zawierzcie	też	św.	Józe-
fowi,	to	jest	patron	Waszego	bierzmowania,	niech	Was	prowadzi	
drogami	Ewangelii,	drogami	prawdy,	dobra	i	piękna.	Amen.

Dlaczego ludzie walczą z Bogiem?
Jasna Góra, 20 marca 2015 r.

Msza św. podczas XI Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów 
Diecezji Świdnickiej

1. Konflikt między Jezusem a faryzeuszami 
i starszyzną żydowską

Czcigodni	 bracia	 kapłani,	 na	 czele	 z	 księdzem	prałatem	
Markiem,	wikariuszem	 biskupim	 ds.	 katechezy	w	 diecezji	
świdnickiej;	 Szanowni	 dyrektorzy,	 nauczyciele	 i	 katecheci	
naszej	młodzieży;	drodzy	maturzyści	 z	diecezji	 świdnickiej;	
drodzy,	dzisiejsi	pielgrzymi	do	Jasnogórskiej	Matki	i	Królowej.	
Im	bliżej	jesteśmy	świąt	wielkanocnych,	tym	częściej	słyszymy	
w	liturgii	słowa	podczas	Eucharystii	o	narastającym	konflikcie	
między	 faryzeuszami	 i	 Jezusem	z	Nazaretu.	W	dzisiejszym	
przesłaniu	Bożego	słowa	ten	wątek	jest	wyraźnie	obecny.	Naj-
pierw	przytoczony	tekst	z	Księgi	Mądrości	mówi	nam	o	spisku	
przeciw	sprawiedliwemu:	„Mylnie	rozumując	bezbożni	mówili	
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sobie:	Zróbmy	zasadzkę	na	sprawiedliwego,	bo	nam	niewy-
godny:	sprzeciwia	się	naszym	sprawom,	zarzuca	nam	łamanie	
prawa,	wypomina	nam	błędy	naszych	obyczajów.	Chełpi	się,	
że	zna	Boga,	zwie	siebie	dzieckiem	Pańskim...	Dotknijmy	go	
obelgą	i	katuszą,	by	poznać	jego	łagodność	i	doświadczyć	jego	
cierpliwości.	Zasądźmy	go	na	śmierć	haniebną,	bo	jak	mówił,	
będzie	ocalony”	(Mdr	2,1a.12-22).	Słowa	te	odnosimy	do	Je-
zusa	Chrystusa.	W	Ewangelii	słyszeliśmy,	że	Jezus	przyszedł	
do	Galilei.	 „Nie	 chciał	 bowiem	chodzić	 po	 Judei,	 bo	Żydzi	
mieli	 zamierzali	Go	 zabić”	 (J,7,1).	 Jednakże,	 gdy	 nadeszło	
żydowskie	Święto	Namiotów	i	wielu	Izraelitów	z	całej	Judei	
i	Galilei	udało	się	do	Jerozolimy,	Jezus	także	przybył	do	świę-
tego	miasta,	jednakże	nie	jawnie,	ale	skrycie.	Tu	jednak	szybko	
został	rozpoznany.	Wielu	już	wiedziało,	że	jest	przygotowywany	
spisek	na	jego	życie.	Mimo	pogróżek,	Jezus	zaszedł	do	świątyni,	
by	nauczać.	Wrogowie	„zamierzali	Go	pojmać,	jednakże	nikt	
nie	 podniósł	 na	Niego	 ręki,	 ponieważ	godzina	 Jego	 jeszcze	
nie	nadeszła”	(J	7,30).	Wiemy,	że	za	jakiś	czas,	Jezus	został	
schwycony,	osądzony	i	powieszony	na	krzyżu.

Moi	 drodzy,	 słuchając	 dziś	 o	 prześladowaniu	 Jezusa,	 za-
stanówmy	 się	 przez	 chwilę,	 jak	dzisiejsi	 ludzie	 odnoszą	 się	
do	Pana	Boga,	czy	się	z	Nim	liczą,	czy	ko	kochają	i	słuchają,	
czy	też	nie	chcą	Go	mieć	ani	w	sercu	ani	w	życiu	publicznym;	
a	jeśli	Go	prześladują	i	odwracają	się	od	Niego,	to	dlaczego?

2. Sektory zabijania Boga dziś

Przyznajmy,	że	w	tak	wielu	sercach	ludzi	Bóg	jest	obecny.	
Tych	ludzi	widzimy	na	modlitwie	prywatnej,	ci	ludzie	przycho-
dzą	regularnie	do	świątyń,	w	niedziele	i	święta	a	nawet	w	dni	
powszednie,	by	uczestniczyć	we	Mszy	św.	Usiłują	też	Ewan-
gelią	kształtować	swoje	życie.	Są	jednak	i	tacy	ludzie,	którzy	
zapomnieli	o	Bogu,	którzy	pozostali	jedynie	chrześcijanami	czy	
katolikami	z	imienia.	Są	także	i	tacy,	którzy	przyłączyli	się	do	
tych,	którzy	z	Bogiem	i	Kościołem	wyraźnie	walczą.	O	takich	
ludziach	mówił	nam	dzisiaj	w	porannej	konferencji	redaktor	
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telewizyjny	Jan	Pospieszalski.	Media,	zwłaszcza	katolickie,	nas	
informują,	że	toczy	się	dziś	nadal	otwarta	walka	z	Bogiem,	że	
chce	się	Pana	Boga	usunąć	z	życia	publicznego.	Przyjrzyjmy	
się	dokładnie,	z	jakich	miejsc	chce	się	Boga	usunąć.

a) Bóg jest zabijany we wnętrzu człowieka

To	zabijanie	może	być	bardzo	powolne	świadome	a	czasem	
i	 nieświadome.	Dokonuje	 się	 ono	 przez	 zerwanie	 kontaktu	
z	Pismem	Świętym,	przez	zaniedbywanie	modlitwy	codziennej,	
a	więc	przez	wygaszanie	więzi	z	Bogiem,	przez	zaprzestanie	
uczęszczania	 na	 niedzielną	Eucharystię,	 przez	 zaniedbania	
w	przystępowaniu	do	Sakramentu	Pokuty.	U	niektórych	ludzi	
wygasa	potrzeba	Pana	Boga	w	ich	codziennym	życiu.	Żyją	oni	
według	hasła:	„Żyjmy	tak,	jakby	Boga	nie	było”.

b) Bóg bywa też zabijany w drugim człowieku, 
zwłaszcza w słabszym od siebie

Czasem	to	robią	jacyś	liberalni	nauczyciele,	ale	bywa	i	tak,	
że	 czynią	 to	 koleżanki	 i	 koledzy,	 a	 nawet	 ci,	 którzy	mienią	
się	być	naszymi	przyjaciółmi.	Czasem	wszystko	zrobią,	żeby	
ludzie,	z	którymi	się	spotykają	przestawali	wierzyć.	Pamiętam	
takie	spotkanie	opłatkowe	na	Uniwersytecie	Wrocławskim,	gdy	
jako	rektor	Papieskiego	Wydziału	Teologicznego	we	Wrocławiu	
zostałem	tam	zaproszony.	W	pewnym	momencie	podeszła	do	
mnie	z	opłatkiem	w	ręku	studentka.	Była	lekko	zdenerwowana,	
miała	łzy	w	oczach.	W	pierwszej	chwili	miała	kłopoty	ze	sfor-
mułowaniem	życzeń.	Coś	tam	powiedziała	i	po	chwili	dodała,	że	
jest	roztrzęsiona,	gdyż	przed	chwilą	składał	jej	życzenia	kolega,	
z	którym	od	jakiegoś	czasu	się	zaprzyjaźniła,	i	ten	powiedział	jej	
kolejny	raz,	żeby	w	końcu	skończyła	z	wiarą,	żeby	wyzwoliła	
się	z	religijnych	mitów,	upiorów.	Tak	to	chłopak	chciał	zabić	
w	niej	wiarę,	wypędzić	z	jej	serca	Pana	Boga.
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c) Bóg bywa dziś wyrzucany także z przestrzeni życia 
publicznego

Zabiegali	kiedyś	o	to	marksiści,	komuniści,	a	dziś	liberało-
wie,	lewacy,	potomkowie	tych	pierwszych.	To	usuwanie	Boga	
z	 przestrzeni	 życia	 publicznego,	 z	 nauki,	 kultury:	 z	 uczelni,	
z	 prawodawstwa,	 z	wychowania	 jest	 dziś	 praktykowane	 na	
szeroką	 skalę	 niemal	w	 całej	w	Europie,	 a	 także	w	Polsce.	
Widoczne	 są	wysiłki	 różnych	 instytucji,	 różnych	 ośrodków	
władzy,	by	w	świecie	panowało	to,	co	bezbożne,	co	przeciwne	
Bogu,	co	przeciwne	Kościołowi.	Co	jakiś	czas	wraca	w	Polsce	
walka	z	krzyżem,	z	emblematami	religijnymi,	jak	o	tym	także	
mówił	dziś	pan	redaktor.

3. Przyczyny dzisiejszej agresji przeciwko Bogu

Zastanówmy	się	jakie	mogą	być	przyczyny	tej	dzisiejszej	
agresji	przeciw	Bogu.	Wśród	tych	przyczyn	możemy	wymienić	
następujące:
a)	Niektórzy	odreagowują	w	ten	sposób	swoją	żałosną	służal-
czość	wobec	 ludzi	 niewiele	większych	od	 siebie,	 którzy	 się	
czegoś	dorobili,
b)	Inni	okazują	wrogość	wobec	Pana	Boga,	by	zagłuszyć	głos	
swego	sumienia,	które	przypomina	im	jakieś	wielkie	grzechy,
c)	Jeszcze	inni	czynią	to	w	imię	diabolicznej	pretensji,	że	to	
oni	nie	są	Bogiem,
d)	Są	i	tacy,	którzy	za	większe	pieniądze,	przechodzą	do	miejsc	
pracy,	gdzie	obowiązuje	walka	z	religią,	z	Kościołem.

Co	na	to	Pan	Bóg?	–	Jeśli	nieraz	jest	zabijany,	to	tylko	dla-
tego,	że	to	dopuszcza.	Trzeba	pamiętać,	że	Jezusa	ludzie	wie-
lokrotnie	chcieli	zabić.	Zabili	Go	jednak	dopiero	wtedy,	kiedy	
On	się	na	to	zgodził.	Jezus	dał	się	ukrzyżować	na	Golgocie.	
Niby	przegrał	całą	swoją	życiową	batalię.	Tak	to	też	rozumieli	
Jego	uczniowie	w	 czasie	 Jego	męki	 i	 śmierci,	 gdy	wszyscy	
niemal	z	lękiem	uciekli,	żeby	ich	nie	spotkało	to	samo,	co	ich	
Mistrza.	 Jednakże	 ta	 sytuacja	 nie	 trwała	 zbyt	 długo,	wszak	
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Chrystus	zmartwychwstał	i	obdarzył	swoich	uczniów	darami	
Ducha	Świętego.	I	to	dzieło	Jezusa	trwa.	Nikt	go	nie	pokona,	
gdyż	Jezus	powiedział:	 „Bramy	piekielne	go	nie	przemogą”	
(Mt	16,18b).

4. Nasza nadzieja w Maryi, naszej Matce i Królowej

Droga	młodzieży,	 przybywamy	dziś	 do	Maryi,	 która	 jest	
naszą	wspólną	Matką,	Matką,	która	się	nam	nie	starzeje	i	nigdy	
nie	umrze,	Matką,	która	nas	wszystkich	kocha.	Tutaj	nasi	pra-
ojcowie,	tutaj	poprzednie	pokolenia,	znajdowały	moc.	Tu	się	
duchowo	oczyszczali.	Tu	nadal	ciągle	przybywają	mieszkańcy	
naszej	polskiej	ziemi,	a	także	pielgrzymi	spoza	granic	Polski.	
Tu	się	duchowo	odradzają,	tu	pogłębiają	swoją	wiarę,	tu	na-
bierają	sił	do	życia.	Tutaj	tak	wiele	razy	był	św.	Jan	Paweł	II,	
jako	student,	jako	ksiądz,	jako	biskup,	kardynał	i	jako	papież.	
On	nas	zawsze	zachęcał,	abyśmy	tu	przybywali,	Tu	bowiem	
czujemy	się	wolni.	Tu	stajemy	się	zdrowsi	i	na	duchu	i	często	
także	na	ciele.

Dzisiaj	 jesteście	wy,	młodzi,	którzy	wybieracie	się	w	sa-
modzielne	życie,	których	czeka	w	najbliższym	czasie	egzamin	
dojrzałości,	a	wkrótce	potem	będzie	czas	ważnych	życiowych	
decyzji:	wybór	studiów,	poszukiwanie	pracy,	wybór	partnera	
czy	 partnerki	 do	małżeństwa.	To	 są	 bardzo	ważne	 decyzje,	
od	których	potem	zależy	nasze	wygrane	lub	przegrane	życie,	
życie,	które	tu	na	ziemi	jest	tylko	jedno,	którego	tu,	na	ziemi,	
nie	można	powtórzyć.

Dlatego	tu	jesteśmy	dzisiaj,	dlatego	tutaj	powinniśmy	przy-
bywać	w	przyszłości.	Tu	 jest	dom	naszej	Matki	 i	Królowej.	
Zobaczcie	ile	tu	zostawionych,	wiszących	na	ścianach	wotów,	
znaków	wdzięczności	tyluż	ludzi	za	laski	tu	otrzymane	za	przy-
czyną	Maryi.	Prośmy	dziś	Maryję,	by	nas	przytuliła	do	siebie,	
jak	najlepsza	nasza	Mama,	aby	nas	wzięła	za	rękę	i	prowadziła	
przez	życie,	abyśmy	nie	zdradzili	Jej	Syna,	naszego	Zbawiciela,	
aby	On	był	dla	nas	najważniejszy,	aby	był	dla	nas	wszystkich	
pierwszym	nauczycielem	i	najważniejszym	przyjacielem.
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Na	cmentarzu	w	Arlingthon	w	Stanach	Zjednoczonych,	na	
płycie	 grobowej	 prezydenta	Ameryki	 –	 Johna	Kennedy’ego	
wypisano	słowa	z	jego	inauguracyjnej	mowy:	„Nie	pytaj,	co	
może	zrobić	Ameryka	dla	ciebie,	ale	pytam,	co	ty	możesz	zrobić	
dla	niej”.	Droga	młodzieży,	jak	nie	powinniśmy	pytać,	co	mi	
może	dać	moja	mama,	czy	tato,	zapominając	o	pytaniu,	co	ja	im	
mogę	dać,	jak	mogę	im	życie	uczynić	łatwiejszym,	milszym?	–	
Podobnie	i	wobec	Matki	Bożej.	Nie	powinniśmy	jedynie	pytać,	
co	nam	Maryja	może	wyprosić,	w	czym	nam	może	pomóc,	
ale	z	naszej	strony	też	spróbujmy	Jej	coś	obiecać,	co	możemy	
uczynić	dla	naszej	wspólnej	mamy,	którą	 jest	Maryja,	czym	
moglibyśmy	 Ją	 ucieszyć,	 jakie	 postanowienie	moglibyśmy	
dziś	wobec	niej	podjąć	i	tu	Jej	zostawić.	Nie	przegapmy,	nie	
prześpijmy	tej	chwili.	Mamy	prawo	oczekiwać	od	Maryi	wiele,	
ale	też	coś	Matce	Bożej	zaofiarujmy.	Niech	zacieśni	się	nasza	
więź	z	Maryją,	wtedy	będziemy	w	stanie	być	większej	przyjaźni	
z	Bogiem.	Amen.

Z Maryją i przez Maryję, wierni Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie

Jasna Góra, 20 marca 2015 r.
Apel Jasnogórski 

Kaplica Cudownego Obrazu

Maryjo,	Jasnogórska	Matko	Kościoła!
Na	cmentarzu	w	Arlingthon	w	Stanach	Zjednoczonych	na	

płycie	 grobowej	 prezydenta	Ameryki	 –	 Johna	Kennedy’ego	
napisano	słowa	z	 jego	 inauguracyjnej	mowy:	„Nie	pytaj,	 co	
może	zrobić	Ameryka	dla	ciebie,	ale	pytaj,	co	ty	możesz	zrobić	
dla	niej”.

Maryjo,	nie	mamy	odwagi	pytać,	co	Ty	możesz	zrobić	dla	
nas,	wszak	Ty	sama	dobrze	to	wiesz,	ale	od	przeszło	pięćdzie-
sięciu	 lat,	 każdego	wieczoru,	 jako	Polacy,	 których	Ty	 jesteś	
Królową,	powtarzamy	Ci	tu,	na	Jasnej	Górze,	i	na	tylu	innych	
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miejscach	polskiej	ziemi,	a	 także	w	wielu	miejscach	świata,	
gdzie	biją	polskie	serca	–	powtarzamy	każdego	wieczoru	słowa:	
„Maryjo,	Królowo	Polski,	jestem	przy	Tobie,	pamiętam,	czu-
wam!”.	W	słowach	tych	kryje	się	nasz	skromny	gest	wdzięcz-
ności	i	miłości	do	Ciebie	za	Twoją	miłość	i	opiekę	nad	nami.

Maryjo,	nasza	Matko	i	Królowo!
Dzisiaj	jest	piątek,	dzień,	który	nam	przypomina	o	śmierci	

Twojego	Syna	za	nas	na	drzewie	krzyża.	Za	dwa	tygodnie	bę-
dzie	Wielki	Piątek	–	ten	najważniejszy	w	roku,	ten	jakby	rocz-
nicowy,	w	którym	będziemy	wszyscy	zaproszeni	na	Golgotę,	
pod	krzyż	Twojego	Syna.	Wiemy,	że	tam	byłaś,	milcząca,	jako	
Matka,	 przeszyta	mieczem	boleści.	To	miejsce	 z	 pewnością	
było	najtrudniejsze	dla	Ciebie	na	Ziemi,	o	wiele	 trudniejsze	
niż	stajnia	betlejemska,	niż	ucieczka	do	Egiptu	czy	zagubienie	
Jezusa	w	świątyni.

My	dziś	patrzymy	na	krzyż	z	wdzięcznością	wobec	Twojego	
Syna,	że	zgodził	się	oddać	swoje	życie	na	zgładzenie	naszych	
grzechów;	 patrzymy	 z	wdzięcznością,	 że	wisząc	 na	 krzyżu,	
oddał	nam	Ciebie,	abyś	była	także	naszą	Matką.	Nasza	miłość	
do	Jezusa	rozszerza	się	na	Ciebie,	gdyż	miałaś	szczególny	udział	
w	tej	miłości	Jezusa	do	nas,	gdyż	z	Jego	woli	stałaś	się	naszą	
Matką,	Matką	odkupionej	ludzkości.

Maryjo,	dziękujemy	Ci	także	za	to,	że	przyjęłaś	dzisiaj	na	
tym	miejscu	młodzież	maturalną	z	diecezji	 świdnickiej	 i	 le-
gnickiej	wraz	z	 jej	pasterzami,	katechetami	 i	nauczycielami.	
Bądź	dla	niej	Matką	na	wszystkich	ścieżkach	ich	życia.	Niech	
pokochają	drogę	prawdy,	uczciwości	i	świętości.	Niech	podą-
żają	przez	życie	za	Chrystusem.	Niech	uważają	Go	za	swego	
najlepszego	Nauczyciela,	Przewodnika	i	Przyjaciela.

Maryjo,	nasza	Matko,	często	podczas	Jasnogórskich	Apeli	
nawiązujemy	do	słowa	Bożego,	które	w	danym	dniu	dochodzi	
do	nas	przez	liturgię	Kościoła.	Dzisiaj	słyszeliśmy	słowa	ze	Sta-
rego	Testamentu,	które	dotyczyły	Twojego	Syna:	„Dotknijmy	
go	obelgą	i	katuszą,	by	poznać	jego	łagodność	i	doświadczyć	
jego	 cierpliwości.	Zasądźmy	go	na	 śmierć	 haniebną,	 bo	 jak	
mówił,	będzie	ocalony”	(Mdr	2,	19-20).
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Mamy	świadomość,	że	 ten	sąd	nad	Jezusem	trwa.	Słowa	
Księgi	Mądrości	są	dziś	bardzo	aktualne:	„Zróbmy	zasadzkę	na	
sprawiedliwego,	bo	nam	niewygodny:	sprzeciwia	się	naszym	
sprawom,	zarzuca	nam	łamanie	prawa,	wypomina	nam	błędy	
naszych	obyczajów”	(Mdr	2,	12).

Maryjo,	mamy	w	pamięci	słowa	Twojego	Syna:	„Kto	was	
słucha,	Mnie	słucha,	a	kto	wami	gardzi	Mną	gardzi”	(Łk	10,	
16).	Dziś	powyższe	słowa	odnosimy	także	do	Kościoła,	który	
sprzeciwia	 się	 temu,	 co	 czynią	 bezbożni.	Tyle	 razy	Kościół	
upomina	się	o	szacunek	dla	życia,	od	poczęcia	aż	do	naturalnej	
śmierci;	dlatego	tyleż	razy	wyrażał	i	wyraża	sprzeciw	wobec	
aborcji,	zapłodnieniu	„in	vitro”,	czy	ostatnio	wobec	ratyfikacji	
„Konwencji	antyprzemocowej”.	Boli	nas,	jak	autorytety	dyżur-
ne	w	mediach	liberalnych	nazywają	to	fanatyzmem	religijnym.	
Boli	nas,	gdy	niekiedy	słyszymy	o	odradzaniu	się	demonów	
polskiego	patriotyzmu.

Jasnogórska	Matko,	gdy	 jesteśmy	atakowani,	 to	niekiedy	
zastanawiamy	się,	czy	 jako	ludzie	 także	dotknięci	słabością,	
jako	grzesznicy,	mamy	prawo	upominać	publicznych	grzeszni-
ków.	Sądzimy,	że	tak,	bowiem	Chrystus	nie	przekazał	władzy	
upominania	aniołom,	ale	swym	wybranym	uczniom,	którzy	też	
byli	grzesznikami.	Czynił	to	np.	św.	Paweł,	który	jako	pierwszy	
uważał	się	za	grzesznika.

Maryjo,	nasza	Królowo,	w	wielu	naszych	diecezjach	 jest	
wznawiana	i	rozszerzana	Krucjata	Różańcowa	w	intencji	Oj-
czyzny,	by	nas	nie	okradziono	z	wiary,	z	miłości	do	Pana	Boga,	
do	Kościoła,	do	Ojczyzny.

Chcemy	się	modlić	za	Ojczyznę,	by	odbudowała	zniszczoną	
gospodarkę,	by	młode	pokolenie	nie	musiało	szukać	przyszłości	
w	innych	krajach,	ale	w	swoim	ojczystym	domu.

Chcemy	się	modlić,	by	ludzie	bezbożni	nie	zatruwali	ducha	
narodu	różnymi	ideologiami,	mitami	i	manipulacjami,	by	nie	
udało	się	im	wygaszać	w	Polakach	pamięci.

Chcemy	błagać	Boga,	by	edukacja	młodego	pokolenia	w	ro-
dzinach	i	w	szkołach	była	oparta	na	wartościach	ewangelicznych	
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i	patriotycznych,	by	stanowione	prawo	przez	parlament	i	inne	
gremia	wyrastało	z	prawa	naturalnego	i	objawionego.

Maryjo,	wypraszaj	nam	na	dziś	i	jutro	Boże	światło	i	Bożą	
moc,	abyśmy	nieustannie	się	nawracali	i	wierzyli	w	Ewangelię.

Maryja opiekunką rodzin
Skępe, 21 marca 2015 r.

Msza św. w ramach Nowenny z racji 260. rocznicy koronacji  
Matki Bożej Skępskiej 

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej – Pani Skępskiej, 
Królowej Mazowsza i Kujaw

Wstęp

Drogi	ojcze	Dobromile,	gwardianie	i	kustoszu	tego	sank-
tuarium	wraz	 z	wszystkim	 ojcami	 i	 braćmi	 bernardynami;	
Czcigodni	 bracia	 kapłani	 tu	 obecni;	 drogie	 siostry	 zakonne;	
umiłowani	w	Panu	bracia	i	siostry,	w	ramach	trwającej	tu	No-
wenny	przygotowującej	was,	rozważymy	w	niniejszej	homilii	
trzy	wątki	 –	 jakie	 jest	 przesłanie	Zwiastowania	Pańskiego,	
w	jakiej	kondycji	religijno-moralnej	znajduje	się	współczesna	
rodzina	polska	i	jakie	są	najważniejsze	funkcje	rodziny.

1. Przesłanie Zwiastowania Pańskiego

Na	 naszej	wielkopostnej	 drodze	 zatrzymujemy	 się	 dziś	
przed	Maryją.	Dzisiejsza	Ewangelia	zaprowadziła	nas	do	Na-
zaretu.	Tam	„Słowo	stało	 się	ciałem”.	Maryja	zanim	powiła	
Jezusa	w	Betlejem,	przyjęła	Go	już	w	Nazarecie.	Spoglądamy	
na	Maryję	w	Nazarecie	rozmawiającą	z	aniołem.	Najpierw	na	
słowa	anielskiego	pozdrowienia	i	pochwały	odpowiedziała	mo-
dlitwą	milczenia:	„Ona	zmieszała	się	na	te	słowa	i	rozważała,	
co	miałoby	znaczyć	to	pozdrowienie”	(Łk	1,29).	Była	to	więc	
postawa	medytacji,	postawa	rozważania	Bożego	słowa.	Gdy	
anioł	jej	powiedział,	że	pocznie	w	swoim	łonie	zapowiadanego	
Mesjasza,	któremu	nada	imię	Jezus,	Maryja	zapytała:	„Jakże	
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się	to	stanie,	skoro	nie	znam	męża?”	(Łk	1,34).	Była	to	więc	
postawa	 zdrowego	 rozsądku,	 pragnienie	 poznania	 prawdy.	
Wreszcie,	gdy	anioł	jej	wyjaśnił	w	jaki	sposób	to	się	dokona,	
odpowiedziała:	„Oto	ja	służebnica	Pańska,	niech	mi	się	stanie	
według	twego	słowa”	(Łk	1,38).	Była	to	postawa	przyjęcia	woli	
Bożej,	deklaracja	podjęcia	służby	Bogu	i	ludziom.

Postawa	Maryi	ujawniona	w	scenie	zwiastowania	może	być	
dla	nas	wspaniałym	programem	na	życie.	Patrząc	na	zachowanie	
Maryi	podczas	zwiastowania,	możemy	sformułować	dla	siebie	
takie	oto	trzy	postulaty:

a)	 Powinniśmy	 być	 ludźmi	medytującymi	 słowo	Boże:	
„Ona...	 rozważała,	 co	miałoby	 znaczyć	 to	 pozdrowienie”.	
Rozważajmy	słowo	Boże,	szczególnie	to,	które	słyszymy	na	
liturgii	w	niedzielę.	Mamy	je	zabierać	do	naszej	pamięci	i	do	
naszych	serc	i	w	ciągu	tygodnia	do	niego	wracać	i	wprowadzać	
je	w	czyn.	W	dobie	manipulowania	słowem	ludzkim,	w	dobie	
manipulacji	i	agresji	stosowanej	przez	środki	społecznego	prze-
kazu,	nasza	refleksja	nad	słowem	Bożym	jest	dziś	szczególne	
potrzebna	i	ważna,

b)	Powinniśmy	być	ludźmi	dochodzącymi	prawdy:	„Jakże	
się	to	stanie,	skoro	nie	znam	męża?”.	Dopytujmy	się	o	prawdę.	
Trzeba	wiedzieć,	kto	dzisiaj	mówi	prawdę	a	kto	kłamie,	kto	
głosi	prawdę	a	kto	ideologię.	Nie	udawajmy,	że	wszystko	wie-
my	najlepiej.	Bądźmy	pokorni.	Stawianie	pytań	jest	wyrazem	
pokory.	Nie	wstydźmy	 się	 czasem	mówić:	 „nie	wiem”.	Nie	
wstydźmy	się	pytać.	Pytaj	żony,	pytaj	męża,	a	nie	 rozkazuj,	
nie	przesądzaj.	Poradź	się,	uzgadniaj	z	najbliższymi.	Nie	rób	
wrażenia,	że	wszystko	najlepiej	wiesz	i	potrafisz,

c)	Powinniśmy	być	ludźmi,	którzy	służą:	„Oto	ja	służebnica	
Pańska,	niech	mi	się	stanie	według	twego	słowa”.	Zwiastowa-
nie	Pańskie	przypomina	nam,	że	mamy	służyć.	Jest	to	bardzo	
trudne	zadanie,	bowiem	jest	w	nas	zakodowana	tendencja,	by	
rządzić	drugimi,	by	nimi	kierować,	a	nawet	nad	nimi	panować.	
Maryja	uczy	nas	służenia.	Służenia	uczy	nas	także	Chrystus.	
Sam	przecież	powiedział,	że	„Nie	przyszedł,	aby	Mu	służono,	
lecz	aby	służyć	i	dać	życie	swoje	na	okup	za	wielu”	(Mt	20,28).	
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Bądźmy	więc	sługami	jedni	drugich.	Jeśli	jesteś	żoną,	matką,	
babcią,	czy	możesz	powiedzieć,	że	jesteś	służebnicą	swojego	
męża,	 swoich	 dzieci,	wnuków?	 Jeśli	 jesteś	mężem,	 ojcem,	
dziadkiem,	czy	możesz	powiedzieć,	że	jesteś	sługą	twojej	żony,	
dzieci,	wnuków?	Umiejmy	być	przeto	darem	jedni	dla	drugich.

2. Kondycja religijno-moralna współczesnej rodziny 
polskiej

Drodzy	bracia	i	siostry,	Odwieczny	Syn	Boży,	który	w	czasie	
zwiastowania	stał	się	człowiekiem,	przyszedł	na	świat	w	rodzi-
nie,	gdzie	się	wychował	i	przygotował	do	wypełnienia	misji,	
z	jaką	Ojciec	wysłał	Go	na	świat.	Przypomnijmy,	że	rodzina	
jest	fundamentem	Kościoła	i	Narodu,	jest	najmniejszą	komórką	
życia	społecznego.	Od	jej	trwałości	i	kondycji	zależy	poziom	
duchowy	 i	moralny	całego	 społeczeństwa	 i	narodu.	Historia	
informuje,	 że	wielkie	 potęgi	 państwowe	upadały	wówczas,	
gdy	 rozkładała	 się	w	 nich	 rodzina.	Naród	Polski	 przetrwał	
trudny	czas	niewoli	narodowej	a	potem	ciężki	okres	okupacji,	
dzięki	rodzinie,	w	której	były	zachowywane	tradycje	religijne	
i	narodowe.	Można	powiedzieć,	że	rodzina	w	naszej	historii	
była	ostoją	katolickości	i	polskości.	Duża	liczba	rodzin,	dzięki	
heroicznemu	wysiłkowi	matek,	ojców	i	dzieci,	potrafiła	obro-
nić	się	przed	indoktrynacją	ideologiczną	i	stała	się	twórczym	
nośnikiem	chrześcijańskiej	kultury.

W	ostatnich	dziesiątkach	lat	polska	rodzina	przeszła	prze-
obrażenia,	związane	z	transformacją	ustrojową	naszego	kraju.	
W	dobie	tej	transformacji	pojawiły	się	nowe	zagrożenia.	Przede	
wszystkim	 nastąpiło	większe	 otwarcie	 się	 Polaków	na	 styl	
życia	nowoczesnych	społeczeństw	zachodnich,	w	których	ro-
dzina	przeżywa	głęboki	kryzys.	Przyniosło	to	nowe	zagrożenia	
w	postaci	relatywizmu	moralnego	i	spowodowało	osłabienie	
mechanizmów	obronnych,	 znamionujących	 polską	 rodzinę	
w	 przeszłości.	W	nowoczesnym	 społeczeństwie,	w	 którym	
lansuje	się	wartości	ekonomiczne,	bywają	bardziej	wychwalane	
te	osoby,	którym	powiodło	się	w	życiu	zawodowym,	aniżeli	te,	
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które	są	wzorowymi	matkami	lub	ojcami	rodzin.	Środki	spo-
łecznego	przekazu	lansują	bardziej	model	człowieka	sukcesu,	
biznesu,	niż	człowieka,	który	dba	o	właściwy	klimat	i	poziom	
życia	w	 rodzinie.	Ukazuje	 się	 raczej	kariery	zawodowe,	na-
tomiast	przemilcza	się	często	problem,	jaką	ceną	zostały	one	
okupione	w	życiu	rodzinnym.	Ponadto	w	różnych	programach	
telewizyjnych	promuje	się	wzory	postępowania	oparte	na	filozo-
fii	moralnego	relatywizmu,	permisywizmu	i	nihilizmu.	Z	opinii	
odpowiedzialnych	psychologów	i	pedagogów	wynika,	że	coraz	
częstsze	akty	agresji	wśród	dzieci	i	młodzieży	są	dokonywane	
pod	wpływem	zachowań	bohaterów	filmów,	które	gloryfikują	
siłę	i	przemoc	fizyczną.

Innym	 bolesnym	 zjawiskiem	wyznaczającym	 trudną	
kondycję	współczesnej	 rodziny	polskiej	 jest	 trudna	 sytuacja	
mieszkaniowa.	W	związku	z	tym	zanika	niekiedy	pojęcie	domu	
rodzinnego,	 tak	ważne	dla	człowieka.	Brak	własnego	domu,	
mieszkania	wpływa	hamująco	na	tworzenie	zdrowych	trady-
cji	życia	rodzinnego,	a	nierzadko	stanowi	powód	konfliktów	
i	przyczynia	się	do	rozpadu	rodziny.	Także	mogą	nas	martwić	
słabe	więzy	sąsiedzkie	i	postępująca	anonimowość	życia.	Młode	
rodziny,	zwłaszcza	wielkomiejskie,	żyją	w	wielkich	osiedlach,	
w	których	brakuje	więzów	sąsiedzkich,	co	w	chwilach	trudności	
i	kryzysów	może	prowadzić	do	osamotnienia,	a	nawet	załamania	
się	i	rozpadu	rodziny.	Innym	bardzo	niepokojącym	zjawiskiem	
w	sektorze	życia	rodzinnego	jest	negatywny	stosunek	do	życia	
i	mały	szacunek	dla	rodzicielstwa,	co	przejawia	się	w	fakcie	
zabijania	dzieci	nienarodzonych	i	promowania	rodzin	z	nielicz-
nym	potomstwem,	albo	w	ogóle	bez	niego.

Wskazując	na	niektóre	zagrożenia	życia	rodzinnego,	nie	wol-
no	nam	nie	widzieć	i	pozytywnych	tendencji,	jakie	ujawniają	się	
w	życiu	rodzin	naszego	kraju.	Widzimy	coraz	więcej	małżeństw	
i	 rodzin	 zaangażowanych	w	 życie	 religijne,	 zawiązujących	
różne	stowarzyszenia	o	charakterze	modlitewno-apostolskim	
na	czele	z	ruchami	obrony	życia.	Pomimo	wielu	negatywnych	
zjawisk,	badania	socjologiczne	wykazują,	że	wielu	ludzi	stawia	
dziś	 rodzinę	 na	 czele	 podstawowych	wartości	 społecznych	
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i	narodowych.	Mądrzy	ludzie	dobrze	wiedzą,	że	dobra	rodzina	
zapewnia	poczucie	pokoju	i	szczęścia	i	stanowi	najlepsze	miej-
sce	do	przygotowania	ludzi	młodych	do	założenia	ich	własnych	
rodzin	i	do	życia	w	społeczeństwie.

Kościół	 zawsze	 troszczył	 się,	 żeby	 nasze	 rodziny	 były	
podobne	 do	 Świętej	Rodziny	w	Nazarecie.	 Polsce	 biskupi	
w	ostatnim	czasie	zwracają	uwagę	na	różne	zagrożenia,	które	
czyhają	 na	współczesną	polską	 rodzinę.	Wspominają	 o	 roz-
wodach,	 o	mieszkaniu	młodych	 razem	bez	 ślubu,	 niekiedy	
nawet	 przy	 aprobacie	 rodziców,	 o	 lekceważeniu	 czystości	
przedmałżeńskiej.	W	związku	z	coraz	częstszą	legalizacją	na	
Zachodzie	małżeństw	homoseksualnych,	biskupi	przypominają,	
że	małżeństwo	to	związek	mężczyzny	i	niewiasty,	zawierany	na	
całe	życie.	Naszym	zadaniem	jest	nieustanne	przypominanie,	iż	
tylko	tak	rozumianą	wspólnotę	mężczyzny	i	niewiasty	wolno	
nazywać	małżeństwem.	Żaden	inny	związek	osób	nie	może	być	
przyrównywany	do	małżeństwa.	Chrześcijanie	decyzję	o	zawar-
ciu	małżeństwa	wypowiadają	wobec	Boga	o	wobec	Kościoła.	
Tak	 zawierany	 związek	Chrystus	 czyni	 sakramentem,	 czyli	
tajemnicą	uświęcania	małżonków,	znakiem	swojej	obecności	we	
wszystkich	sprawach,	a	jednocześnie	źródłem	specjalnej	łaski	
dla	nich.	Głębia	duchowości	chrześcijańskich	małżonków	po-
wstaje	właśnie	we	współpracy	z	łaską	sakramentu	małżeństwa.

Po	tej	krótkiej	charakterystyce	współczesnej	rodziny,	zwróć-
my	jeszcze	uwagę	na	podstawowe	zadania	i	funkcje	rodziny.

3. Podstawowe funkcje rodziny

Spośród	wielu	zadań	wyznaczonych	rodzinie	przez	Stwórcę	
zwróćmy	uwagę	na	dwie	najważniejsze	 jej	 funkcje:	 funkcję	
prokreacyjną	i	wychowawczą.

a) Funkcja prokreacyjna rodziny

Należy	przypomnieć,	iż	rodzina	jest	naturalnym	miejscem	
przychodzenia	 ludzi	na	świat.	Przez	rodzinę	 ludzkość	ciągle	
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odradza	się	i	odmładza.	Tylko	w	normalnej,	zdrowej	rodzinie	
dzieci	znajdują	odpowiednie	warunki	do	przyjścia	na	świat	i	do	
rozwoju	biologicznego,	moralnego	i	religijnego.	Niestety,	funk-
cja	prokreacyjna	dzisiejszej	rodziny	jest	ogromnie	zagrożona	
przez	aborcję	i	środki	antykoncepcyjne.	Ileż	emocji	wywołują	
dziś	dyskusje	wokół	tego	tematu	prowadzone	w	wielu	krajach,	
także	chrześcijańskich.	W	wielu	przypadkach	atakowane	jest	
z	wielką	pasją	stanowisko	Kościoła,	który	broni	życia	ludzkiego	
w	całej	jego	rozciągłości:	od	poczęcia,	aż	do	naturalnej	śmierci.	
Szczególnym	obrońcą	życia	ludzkiego	był	w	dzisiejszych	cza-
sach	św.	Jan	Paweł	II.	Nie	przepuścił	w	tym	względzie	żadnej	
okazji,	 by	 stawać	 zawsze	po	 stronie	 życia,	 szczególnie	 tego	
zagrożonego.	Pamiętamy	jego	słowa,	które	wielokrotnie,	przy	
różnych	okazjach,	wypowiadał:	 „naród,	 który	 zabija	własne	
dzieci,	jest	narodem	bez	przyszłości”.	Papież	przypominał,	że	
życie	ludzkie	jest	najwyższą	wartością	i	należy	go	ochraniać	
w	każdej	 sytuacji.	Wszelkie	 zaś	 praktyki	 aborcyjne,	 a	 także	
stosowanie	 antykoncepcji,	 są	 działaniami	 uwłaczającymi	
godności	osoby	 ludzkiej.	Żaden	zwierz	nie	wydrapuje	 sobie	
płodu	ze	swego	łona.	Zabijanie	poczętego	życia	jest	działaniem	
przeciw	naturze.	Jest	to	po	prostu	gwałt	na	naturze.	Kobieta	po	
takim	czynie	do	końca	życia	cierpi	na	syndrom	poaborcyjny.

Innym	problemem	w	dziedzinie	prokreacji	rodzinnej,	który	
ma	związek	z	aborcją,	jest	sprawa	liczby	dzieci	we	współczesnej	
rodzinie.	Kościół,	 głosząc	 zasadę	 odpowiedzialnego	 rodzi-
cielstwa,	opowiadał	się	zawsze	za	liczniejszym	potomstwem.	
Fakt	zmniejszania	się	dziś	ilości	dzieci	w	rodzinie	nie	zawsze	
jest	wynikiem	odpowiedzialnego	rodzicielstwa,	biorącego	pod	
uwagę	sytuację	materialną	danej	rodziny,	ale	często	bywa	kon-
sekwencją	postaw	konsumpcjonizmu	i	wygodnictwa	małżon-
ków.	Od	dwudziestu	kilku	lat	Polska	jest	krajem	wymierającym.	
Każdego	roku	ilość	pogrzebów	jest	wyższa	od	ilości	urodzeń.	
Jako	chrześcijaninie	winniśmy	–	na	różne	sposoby	–	pomagać	
rodzinie	właściwie	wypełniać	 to	ważne	 zadanie,	 jakim	 jest	
wydawanie	potomstwa	i	ochrona	życia	ludzkiego	w	całej	jego	
rozciągłości.
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b) Funkcja wychowawcza rodziny

Druga	zasadnicza	funkcja	rodziny,	to	funkcja	wychowawcza.	
Rodzina	jest	pierwszą	szkołą	wychowania	człowieka.	Nikt	nie	
powinien	 jej	w	 tym	wyręczać.	Kościół,	parafia,	szkoła,	pań-
stwo	mogą	 tylko	wspomagać	 jej	wysiłki	wychowawcze,	 ale	
nie	zastępować.	Właściwe	wychowanie	człowieka	w	rodzinie	
wymaga	 spełnienia	odpowiednich	warunków.	Potrzebna	 jest	
tutaj	atmosfera	miłości,	prawdy	i	religijności.

ba) Atmosfera miłości

Atmosfera	miłości	winna	znamionować	i	obejmować	relacje	
rodziców	do	dzieci,	małżonków	między	sobą,	dzieci	i	rodziców	
do	 seniorów	 (dziadków).	Najczęściej	 popełnianym	błędem	
w	dzisiejszym	wychowaniu	dzieci	jest	–	jak	się	wydaje	–	prze-
sadna,	 czasem	wprost	 bałwochwalcza,	miłość	 rodziców	do	
dziecka.	Polega	ona	na	tym,	że	dziecku	nie	stawia	się	żadnych	
wymagań;	spełnia	się	wszystkie	jego	–	czasem	dla	rodziców	bar-
dzo	kłopotliwe	–	zachcianki.	Uczy	się	go	brać	od	drugich,	a	nie	
poświęcać	się	dla	nich.	Rezultatem	takiej	postawy	rodziców	
jest	to,	że	dziecko	opuszcza	dom	rodzinny	nie	przygotowane	
do	samodzielnego	życia.	Opuszcza	 rodzinę	z	przekonaniem,	
że	wszystko	mu	się	od	innych	należy.	W	zderzeniu	z	trudnym	
życiem	często	załamuje	się,	nie	potrafi	sprostać	wymaganiom,	
jakie	ono	mu	stawia.	Ważne	jest	przeto,	aby	miłość	rodziców	
do	dziecka	była	złączona	ze	stawianiem	wymagań	i	uczeniem	
dziecka	życia	trudnego,	ofiarnego.	Ważną	rolę	wychowawczą	
spełnia	tu	także	miłość	wzajemna	małżonków	–	rodziców	do	
siebie	oraz	miłość	do	ich	rodziców	(dziadków).	Jeśli	miłość	ta	
kuleje,	to	zmniejsza	się	szansa	dobrego	wychowania	dziecka.	
W	księdze	Syracha	czytamy:	„Kto	czci	ojca,	zyskuje	odpusz-
czenie	grzechów,	a	kto	szanuje	matkę,	jakby	skarby	gromadził...	
Kto	szanuje	ojca,	długo	żyć	będzie...	Synu	wspomagaj	swego	
ojca	w	starości...	Miłosierdzie	względem	ojca	nie	pójdzie	w	za-
pomnienie”	(Syr	3,3-4.6a.12a.14a).	Także	św.	Paweł	daje	nam	
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ważne	wskazania:	„Jako	wybrańcy	Boży,	święci	i	umiłowani,	
obleczcie	się	w	serdeczne	miłosierdzie,	dobroć,	pokorę,	cichość,	
cierpliwość,	znosząc	jedni	drugich	i	wybaczając	sobie	nawza-
jem...	Mężowie,	miłujcie	żony	i	nie	bądźcie	dla	nich	przykrymi.	
dzieci,	bądźcie	posłuszne	rodzicom	we	wszystkim,	bo	to	jest	
miłe	Panu	(Kol	3,12-13a.19-20).

bb) Atmosfera prawdy

Inny	rys	środowiska	rodzinnego,	sprzyjający	dobremu	wy-
chowaniu,	to	postawa	życia	w	prawdzie	–	atmosfera	prawdy.	
Stworzenie	tej	atmosfery	w	domu	rodzinnym	jest	warunkiem	
przyjmowania	 przez	 dziecko	wszelkiej	 prawdy:	 prawdy	
w	szkole,	na	katechezie,	a	nawet	w	Kościele.	Zakłamanie	domu	
rodzinnego	wyżłabia	tak	głębokie	rysy	w	psychice	dziecka,	że	
nie	dadzą	się	one	potem	niczym	zatrzeć,	nie	ustąpią	nawet	pod	
wpływem	wytrawnych	wychowawców	 i	 pedagogów.	Zatem	
uczenie	 dziecka	 życia	w	prawdzie	ma	 zasadnicze	 znaczenie	
w	procesie	wychowania.	Winniśmy	dzieci	 i	młodzież	uczyć	
przyjmowania	informacji	z	mediów,	w	których	jest	tyleż	prze-
kłamań.	Przykładem	może	tu	być,	jakie	teksty	wypowiada	się	
pod	adresem	Radia	Maryja	i	Ojca	Tadeusza	Rydzyka.

c) Atmosfera religijności

W	Liście	św.	Pawła	do	Kolosan	czytamy:	„Słowo	Chrystusa	
niech	w	was	przebywa	z	całym	swym	bogactwem...	I	wszyst-
ko,	cokolwiek	działacie	słowem	lub	czynem,	wszystko	czyń-
cie	w	 imię	Pana	 Jezusa,	dziękując	Bogu	Ojcu	przez	Niego”	
(Kol	3,16a.17).	Słowa	te	wskazują	na	potrzebę	pielęgnowania	
w	 naszych	 rodzinach	 atmosfery	 religijnej.	Dom	 rodzinny	
i	w	tym	względzie	zakłada	fundament	pod	przyszłą	religijność	
człowieka.	Wprawdzie	 zdarzają	 się	 później	 różnego	 rodzaju	
konwersje	czy	awersje	religijne,	ale	są	one	na	ogół	rzadkie.	Ży-
cie	potwierdza	prawidłowość,	że	wartości	religijne	wyniesione	
z	domu	rodzinnego	bywają	najtrwalsze.	Nawet,	gdy	człowiek	
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w	dorosłym	życiu	 odejdzie	 nieco	 od	 ideałów	wyniesionych	
z	domu	rodzinnego,	to	łatwiej	mu	do	nich	wrócić.	Ma	po	prostu	
do	czego	powrócić.	Stąd	też	rodzi	się	postulat,	żeby	każda	ro-
dzina	chrześcijańska	stawała	się	domowym	Kościołem	i	przez	
to	była	ostoją	dla	całego	Kościoła	i	społeczeństwa

Pielęgnujmy	zatem	w	naszych	domach	wspólną	rodzinną	
modlitwę.	Niech	to	będzie	np.	modlitwa	różańcowa	–	przynaj-
mniej	jedna	dziesiątka	różańca.	Pielęgnujmy	regularny	udział	
w	niedzielnej	Eucharystii.	Prowadźmy	w	naszych	 rodzinach	
rozmowy	na	 tematy	 religijne.	Zachowujmy	dobre	 obyczaje	
religijne	i	patriotyczne.

Zakończenie

Drodzy	bracia	i	siostry,	polećmy	wszystkie	sprawy	dzisiej-
szych	rodzin,	zwłaszcza	 te	 trudne,	Matce	Chrystusa	 i	Matce	
Kościoła.	Ona	nam	urodziła	i	wychowała	Syna	Bożego,	Zba-
wiciela	świata.	Ona	jest	z	nami	w	Kościele,	jest	naszą	Matką	
i	Królową.	Zabierzmy	Ją	dzisiaj	na	nowo	do	naszych	rodzin,	
by	 strzegła	 naszych	domowych	ognisk.	 Jej	 zawierzajmy	na	
co	dzień	sprawy	naszych	rodzin,	a	dziś	tu,	w	Jej	sanktuarium,	
prośmy	o	lepszą	kondycję	duchową	rodzin	w	naszej	Ojczyźnie	
i	w	całym	Kościele.	Amen.
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Żyć dla innych
Bolesławów, 22 marca 2015 r.

Msza św. z racji odpustu parafialnego 
Kościół pw. św. Józefa

1. Pascha Chrystusa

Przeżywamy	V	niedzielę	Wielkiego	Postu.	Spoglądamy	na	
krzyż,	który	 jest	zasłonięty,	dopiero	go	odsłonimy	w	Wielki	
Piątek,	 gdy	 przyjdziemy	na	 świętą	 liturgię,	 by	 pochylić	 się	
nad	męką	 i	 śmiercią	zbawczą	Pana	Jezusa,	wtedy	będziemy	
adorować	krzyż	i	ten	krzyż	odsłonimy.

Moi	drodzy,	w	dzisiejszej	Ewangelii	Pan	Jezus	nam	mówi	
o	swoim	uwielbieniu	i	to	uwielbienie	będzie	specyficzne.	Jezus	
tłumaczy	nam,	na	czym	to	uwielbienie	będzie	polegało,	a	będzie	
ono	polegało	na	oddaniu	życia.	To	jest	dziwny	paradoks	–	od-
danie	życia	z	miłości	do	ludzi,	będzie	zarazem	uwielbieniem	
Jezusa	za	Jego	oddanie	życia,	za	Jego	miłość	do	ludzi.	I	oto	
Jezus	powiada:	„Nadeszła	godzina	aby	został	uwielbiony	Syn	
Człowieczy”.	To	uwielbienie	ilustruje	obrazem	wziętym	z	przy-
rody:	 „Zaprawdę,	 zaprawdę,	 powiadam	wam:	 Jeżeli	 ziarno	
pszenicy	wpadłszy	w	ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	
ale	jeżeli	obumrze,	przynosi	plon	obfity”.

Znamy	się	nieco	na	gospodarstwie,	na	produkcji	rolniczej	
i	wiemy	co	to	jest	zasiew,	co	to	jest	wschodzenie	zboża	i	co	to	są	
żniwa.	Rolnicy	wiedzą,	że	ziarno,	które	do	ziemi	wrzucamy,	ono	
w	odpowiednich	warunkach	obumiera,	ale	z	tej	śmierci	ziarna	
wyrasta	nowa	roślina,	zboże	wschodzi,	rośnie	i	potem	wydaje	
owoc	w	postaci	pięknych	kłosów,	a	więc	jest	śmierć,	z	której	
rodzi	się	życie.	I	Pan	Jezus	ten	obraz	odnosi	do	siebie,	Jego	
śmierć	krzyżowa,	oddanie	życia	jest	równocześnie	budzeniem	
się	nowego	życia,	jest	uwielbieniem,	jest	przejściem	do	życia	
uwielbionego.	To	jest	tak	zwana	Pascha	Chrystusa,	„pascha”	
czyli	przejście.	Święta	wielkanocne,	które	są	przed	nami,	są	
tak	zwanymi	świętami	paschalnymi,	bo	one	nam	przypominają	
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i	zarazem	uobecniają	Paschę	Chrystusa	czyli	przejście	z	Jego	
życia	 biologicznego,	 chciałoby	 się	 powiedzieć	 doczesnego	
w	życie	 zmartwychwstałe,	 do	 życia	 uwielbionego,	 pascha	–	
przejście	z	życia	do	życia.

Moi	drodzy,	to	przejście	Pana	Jezusa	ma	dla	nas	szczegól-
ne	przesłanie	–	żeby	można	było	żyć	po	Bożemu,	jako	nowy	
człowiek,	 przyjaciel	 Pana	Boga,	 to	 trzeba	 umrzeć.	W	 jaki	
sposób?	–	Umrzeć	dla	siebie,	dla	swojego	egoizmu,	dla	swojej	
miłości	własnej,	trzeba	zapomnieć	o	sobie,	a	pomyśleć	o	bliźnim	
i	chcieć	stawać	się	darem	dla	niego:	mąż	dla	żony,	żona	dla	
męża,	dziecko	dla	mamy,	mama	dla	dziecka	–	po	prostu	dla	tych	
ludzi,	z	którymi	żyjemy.	To	oznacza	to	nasze	przechodzenie	od	
śmierci	do	życia,	od	śmierci	wobec	naszego	egoizmu,	wobec	
koncentracji	wokół	samego	siebie,	a	na	otwarciu	się	na	Pana	
Boga	i	na	człowieka.

2. Święty Józef oddany pełnieniu woli Bożej i służbie 
drugiemu

Tutaj	widzimy	 św.	 Józefa	 jako	 człowieka,	 który	 potrafił	
umrzeć	dla	siebie,	zrezygnować	ze	swoich	planów,	zapomnieć	
o	tym	co	chciał,	a	dostosować	się	do	planów	Bożych.	Przypo-
mnijmy	sobie,	że	jak	zauważył,	że	Małżonka	Jemu	poślubiona	
jest	w	 stanie	 błogosławionym,	 gdy	wiedział,	 że	 to	 się	 nie	
dokonało	 za	 jego	współudziałem	–	 chciał	 Ją	 oddalić,	 chciał	
z	Niej	zrezygnować.	Jednak,	gdy	się	Mu	przyśnił	anioł,	gdy	
powiedział:	„Józefie,	nie	bój	się	przyjąć	Małżonki	do	siebie,	
bo	 to	 co	 się	w	niej	 poczęło,	 poczęło	 się	 z	Ducha	Świętego.	
	Józef,	zbudziwszy	się	ze	snu,	zrobił	to	co	mu	anioł	powiedział”.	
Można	powiedzieć,	że	umarł	dla	swoich	planów,	dla	swoich	
zamiarów,	przezwyciężył	siebie,	swój	plan,	swoją	miłość	do	
samego	siebie,	a	się	otworzył	na	to,	co	Bóg	chciał,	na	Boży	plan	
i	podjął	ten	plan.	Moi	drodzy,	całe	życie	od	tego	momentu,	gdy	
umarł	dla	siebie,	a	się	jakby	narodził	dla	Jezusa,	dla	Maryi	na	
nowo	–	potrafił	przeżyć	w	postawie	daru	dla	drugich.	Stał	się	
Opiekunem	Pana	Jezusa,	Jego	Żywicielem,	do	pewnego	stop-
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nia	Jego	Nauczycielem,	bo	przecież	cały	czas	podczas	życia	
ukrytego	byli	razem	w	Świętej	Rodzinie.

Moi	drodzy,	jeśli	byśmy	pytali	kto	z	ludzi	się	najbardziej	
upodobnił	do	Jezusa,	do	tego	umierania	dla	siebie,	a	rodzenia	
się	dla	drugich,	to	byśmy	powiedzieli,	że	Maryja,	bo	Ona	też	
przyjęła	wolę	Bożą,	by	 się	 stać	Matką	Mesjasza	 i	do	końca	
życia	była	służebnicą	Pańską.	To	co	powiedziała	w	Nazarecie	
było	dla	Niej	programem	życia	aż	po	krzyż,	po	śmierć	swojego	
Syna	na	Golgocie,	a	tu	z	nami	jest	św.	Józef,	Mąż	sprawiedliwy,	
który	też	umarł	dla	siebie,	zrezygnował	ze	swoich	planów,	by	
się	poświęcić	całkowicie	temu,	co	chciał	Bóg,	a	wiec	Jezusowi	
i	Maryi,	Rodzinie	świętej.

I	moi	drodzy,	my	 też	możemy	takimi	się	stawać	 i	 to	 jest	
pierwsze	przesłanie	św.	Józefa	dla	Was	czcicieli	Waszego	pa-
trona,	byście	potrafili	umierać	dla	swojego	egoizmu,	dla	miłości	
własnej,	nawet	dla	swoich	planów.	Jak	wiesz,	że	Bóg	czego	in-
nego	chce,	a	wola	Boża	jest	nam	znana,	my	ją	ciągle	poznajemy,	
jak	słuchamy	słowa	Bożego	w	kościele,	jak	słuchamy	kazań,	
jak	 słuchaliście	 nauk	 rekolekcyjnych,	 to	 jest	 rozpoznawanie	
woli	Bożej	 i	 jeżeli	my	się	podpiszemy	pod	tym	programem,	
który	stawia	nam	Bóg	przez	kapłanów,	przez	spowiedników,	to	
jesteśmy	na	drodze	św.	Józefa,	zaczynamy	się	Bogu	podobać.	
Chociaż	Pan	Bóg	nas	kocha	zawsze,	nawet	jak	błądzimy,	jak	
grzeszymy	to	może	nas	jeszcze	bardziej	kocha	wtedy,	bo	chce	
żebyśmy	wyszli	z	każdego	dołka	i	byli	przy	Nim.	Wielkie	prze-
słanie	dla	całego	kościoła,	dla	nas,	dla	Was	mających	św.	Józefa	
za	Patrona	wspólnoty	parafialnej	–	byśmy	umierali	dla	samych	
siebie,	a	żyli,	kwitli	dla	drugich,	by	innym	z	nami	było	dobrze.	
Nie	żeby	mnie	było	dobrze,	bo	to	jest	egoizm,	ale	tak	żyję,	tak	
myślę,	tak	mówię	i	tak	działam,	żeby	tobie	ze	mną	było	dobrze.	
Gdyby	taka	postawa	znamionowała	wszystkich	małżonków,	ile	
byłoby	 szczęścia	na	 ziemi,	 jakie	byłyby	 szczęśliwe	 rodziny,	
gdyby	nie	było	miłości	własnej,	tego	życia	dla	siebie.	Jak	to	
umieranie	dla	siebie	jest	to	żyjemy	dla	Boga,	dla	drugich	i	to	
jest	szczęściorodne.

W	naszej	diecezji	jest	takie	małżeństwo,	które	kiedyś	od-
wiedziłem	ze	wskazania	księdza	proboszcza	kiedy	byłem	na	
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wizytacji.	Odwiedzałem	kilka	osób	chorych	i	ksiądz	proboszcz	
mnie	zaprowadził	do	takiej	chorej	pani,	która	już	kilkanaście	
lat	 nie	wychodziła	 z	 łóżka,	 była	 obłożnie	 chora,	mężatka,	
a	koło	niej	stał	 jej	mąż,	który	 ją	obsługiwał	–	uśmiechnięty,	
pogodny.	Ona	 też	była	pogodzona	z	chorobą,	nie	narzekała,	
była	 tak	dziwnie	szczęśliwa,	 to	 jest	paradoks,	że	można	być	
w	cierpieniu,	w	chorobie	szczęśliwym.	Dlaczego?	–	Dlatego,	
że	miała	przy	sobie	męża,	który	nie	poszedł	szukać	młodszej	
gdy	ona	zachorowała,	tylko	został	przy	niej,	której	ślubował,	
że	jej	nie	opuści	aż	do	śmierci	i	nie	opuszcza,	i	jest.	I	to	jest	
to	umieranie	dla	siebie,	a	życie	dla	drugiego,	na	tym	polega	
wywyższenie	człowieka,	jeżeli	człowiek	dostąpi	takiej	łaski,	że	
to	zrozumie	to	staje	się	wywyższony.	Małżonki,	małżonkowie,	
przyjmijcie	tę	Ewangelię	od	św.	Józefa,	a	przede	wszystkim	od	
Pana	Jezusa,	ten	mechanizm	zdobywania	szczęścia,	żeby	nie	
żyć	dla	siebie,	ale	żyć	dla	drugich	w	małżeństwie,	w	sąsiedz-
twie,	wszędzie	tak	jak	to	uczynił	Jezus,	gdy	oddał	życie	za	nas,	
byśmy	mieli	grzechy	odpuszczone,	byśmy	nie	umarli	śmiercią	
wieczną.	W	tej	pierwszej	części	naszej	homilii	odkryliśmy	tę	
prawidłowość,	że	trzeba	umierać	dla	siebie,	dla	swoich	planów,	
dla	 swojego	 egoizmu,	miłości	własnej,	 żeby	 żyć	pełniej	 dla	
drugich	i	żeby	w	ten	sposób	poznać,	zakosztować	smaku	życia	
już	tu	na	ziemi.

3. Święty Józef skutecznym orędownikiem

W	drugiej	części,	z	racji	Waszego	odpustu,	chcemy	przy-
pomnieć	jak	ważny	jest	kult	św.	Józefa	i	nasze	przyjaźnienie	
się	z	nim,	bo	św.	Józef	nam	pomoże,	żebyśmy	byli	podobni	do	
Niego,	żebyśmy	mogli	 różne	dolegliwości	 tego	świata	prze-
zwyciężać.	Tu	chcę	przytoczyć	dwa	obrazy.

Najpierw	ten	znany	–	wiecie	o	tym,	że	od	czasów	II	wojny	
światowej	do	Kalisza	na	29	kwietnia	przyjeżdżają	kapłani,	daw-
niej	to	byli	przede	wszystkim	ci,	którzy	przeżyli	obóz	w	Dachau,	
a	potem	dołączyli	też	inni	kapłani	i	do	dzisiaj	tam	przyjeżdżają,	
do	sanktuarium	św.	Józefa	w	Kaliszu	–	centrum	kultu	św.	Józefa	
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w	Polsce.	Jesteśmy	wdzięczni	Telewizji	„Trwam”,	Radiu	Ma-
ryja,	ojcu	Tadeuszowi	Rydzykowi,	że	tam	w	każdy	I	czwartek	
miesiąca	jest	ze	swoimi	mediami,	by	umożliwić	modlitwę	do	
św.	Józefa	szerszemu	gremium,	bo	tyle	ludzi	się	łączy	przez	
te	media	toruńskie	z	tym,	co	się	dzieje	w	tym	ogólnopolskim	
sanktuarium	św.	Józefa.

Przypomnijmy,	jaki	ma	rodowód	ten	kult	św.	Józefa	w	Ka-
liszu,	 zwłaszcza	 te	 pielgrzymki	 kwietniowe	 kapłanów	 do	
sanktuarium	w	Kaliszu.	Moi	 drodzy,	w	 czasie	 czarnej	 nocy	
okupacyjnej	w	 obozie	w	Dachau,	 gdzie	 przebywało	 1800	
kapłanów,	w	tym	kilkaset	z	Polski,	gdy	patrzyli	na	codzienne	
palenie	ludzi,	zabijanie,	odchodzenie	z	tego	świata,	a	kapłani,	
zwłaszcza	młodzi	chcieli	wrócić	do	swoich	owczarni,	skąd	ich	
zabrano	 i	 osadzono	w	obozie	 koncentracyjnym,	 złożyli	 św.	
Józefowi	obietnicę,	że	jeżeli	wyjdą	cali	na	wolność,	przeżyją	
obóz,	to	będą	szerzyć	szczególny	kult	do	św.	Józefa	i	będą	go	
odwiedzać	w	sanktuarium	w	Kaliszu.	Wiemy	co	się	stało,	obóz	
w	Auschwitz	oswobodzili	czerwonoarmiści,	a	obóz	w	Dachau,	
który	jest	blisko	Monachium	oswobodzili	Alianci,	konkretnie	
Amerykanie	29	kwietnia	1945	roku.	Moi	drodzy,	było	tak,	że	
gdy	władze	obozowe	widziały,	że	już	nie	ma	szans	na	dłuższe	
trwanie	 bo	 się	 pierścień	 antyhitlerowski	 zacieśnia,	 postano-
wili	wysadzić	w	powietrze	i	wszystkich	więźniów	zniszczyć,	
plan	był	 gotowy,	 ale	 za	 interwencją	 św.	 Józefa	Amerykanie	
przybyli	 do	 obozu	 dwa	 dni	wcześniej.	Opowiadał	 nam	 jak	
to	wyglądało	ks.	bp	Ignacy	Jeż,	który	był	w	tym	obozie	i	 to	
słyszał:	 „Amerykanie	 są	 tutaj!”	 –	wielki	 okrzyk	w	 obozie	
słyszany	w	obozie	29	kwietnia	i	wolność.	Dlatego	trzeba	było	
dochować	przyrzeczenia	i	dlatego	te	pielgrzymki	trwają.	W	tym	
roku	Episkopat	prawie	w	całości	wyrusza	do	Dachau,	lecimy	
samolotami	z	trzech	lotnisk	z	Polski,	żeby	być	w	Dachau,	żeby	
przypomnieć,	 że	 tam	kapłani	ginęli,	kapłani,	których	dzisiaj	
się	ośmiesza,	z	których	się	szydzi,	żeby	przypomnieć	światu,	
że	kościół	ten	hierarchiczny	złożył	też	wielką	ofiarę	w	czasie	
okupacji,	w	czasie	czarnej	nocy	II	wojny	światowej.	Widzicie	
co	może	św.	Józef?
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I	przykład	z	podwórka	wrocławskiego.	Byłem	wicerektorem	
u	ks.	rektora,	który	się	nazywał	Józef	Majka.	Wielki	profesor,	
socjolog,	znawca	nauk	społecznych,	miał	w	1982	roku	zawał	
w	 lecie,	 ale	 go	przeżył	 i	 kiedyś	 na	przechadzce	w	ogrodzie	
seminaryjnym	mówi	mi	tak:	„Proszę	księdza,	ja	się	modlę	do	
św.	Józefa,	żebym	nie	chorował,	żebym	nie	leżał	długo,	nie	był	
dla	kogoś	kłopotem,	żebym	umarł	z	marszu	śmiercią	nagłą,	bo	
jestem	przygotowany	na	 każdą	 chwilę	 by	odejść”.	To	 sobie	
zapamiętałem	i	potem	to	sobie	przypomniałem	jak	19	marca,	
w	uroczystość	św.	Józefa	1993	roku	rano,	ks.	rektor	nie	przy-
szedł	na	śniadanie,	był	już	wtedy	na	emeryturze.	To	był	znak,	
że	nie	odprawił	Mszy	Świętej.	Poszliśmy	do	jego	mieszkania,	
mieszkał	w	seminarium	i	znaleźliśmy	go	martwym.	Dzień	wcze-
śniej	był	wieczorem	na	kolacji,	rozmawiał	normalnie	i	rano	już	
nie	przyszedł.	Jeszcze	dodam,	że	w	ostatnich	tygodniach	przed	
śmiercią	walczył	z	rakiem,	który	zaatakował	mu	przełyk,	siostry	
mu	podawały	jedzenie	płynne.	On	nie	chciał	umierać	na	lata,	
tylko	śmiercią	nagłą	chciał	odejść	i	to	był	chyba	zawał	i	odszedł.	
A	mówił:	„Modlę	się	do	św.	Józefa	o	dobrą	śmierć”.	Wiedział,	
że	 św.	 Józef	 jest	 także	Patronem	dobrej	 śmierci.	A	wszyscy	
umrzemy.	Starsi	 z	pewnością	wcześniej,	młodsi	później,	 ale	
wszyscy	musimy	z	tego	świata	odejść	i	mamy	dwóch	szcze-
gólnych	niebieskich	przyjaciół,	na	których	możemy	liczyć	–	na	
Maryję,	której	mówimy	codziennie	–	„Święta	Maryjo,	Matko	
Boża	módl	się	za	nami	grzesznymi	teraz,	gdy	mamy	kłopoty,	
zmartwienia	i	w	godzinę	śmierci	naszej”.	Jak	to	mówisz	co-
dziennie,	to	się	nie	bój	i	jak	się	modlisz	do	św.	Józefa	to	też	się	
nie	bój	śmierci,	będzie	dobrze.	Ze	śmierci	będzie	nowe	życie,	
przejście	z	życia	do	życia	o	wiele	lepszego.

Dlatego	moi	drodzy,	dziękujemy	dzisiaj,	że	mamy	takiego	
Patrona	–	św.	Józefa,	za	to,	że	tak	bardzo	się	upodobnił	do	Pana	
Jezusa	w	tym	zapominaniu	o	sobie	i	życiu	dla	drugich	i	że	jest	
Opiekunem,	Pomocnikiem	dla	ludzi	Kościoła,	także	dla	nas.	
Wierzmy	w	to	mocno,	naśladujmy	świętego	w	tym	umieraniu	
dla	siebie	i	życiu	dla	drugich	i	też	wzywajmy	jego	pomocy	na	
co	dzień.	Amen.
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Ocalające spotkanie 
z Jezusem i Maryją

Bolków, 22 marca 2015 r.
Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół pw. św. Jadwigi

1. Wielki Tydzień – najważniejsze dni w roku

Ewangelia	dzisiejsza	nas	prowadzi	do	Jerozolimy.	Już	nam	
mówi	o	świętach	jakie	Żydzi	przeżywali	na	pamiątkę	swego	
wyjścia	 z	Egiptu.	Te	 święta	 prawdopodobnie	 się	 odbywały	
w	okresie	wiosennym,	w	takim	jak	teraz	jesteśmy.	Składano	
w	 świątyni	w	ofierze	 baranki,	 obok	 świątyni	 jest	 sadzawka,	
zwierzęta	tam	były	przygotowywane	i	później	Bogu	ofiarowane.	
Wybierano	zawsze	najpiękniejsze	zwierzęta	czy	ptaki,	bo	to	co	
najpiękniejsze,	najzdrowsze	to	Bogu	było	ofiarowywane.	Były	
to	ofiary	krwawe,	które	Żydzi	składali	w	szczególny	sposób	
w Jerozolimie.

To	były	święta	w	Jeruzalem	i	na	te	święta	przybywało	wiele,	
wiele	ludzi	z	różnych	stron:	i	z	Galilei,	i	z	Judei,	a	nawet	spoza	
granic	 ziemi	 świętej	–	Grecy,	 jak	Ewangelia	mówi:	 „Wśród	
tych,	którzy	przybyli,	aby	oddać	pokłon	Bogu	w	czasie	święta	
byli	też	niektórzy	Grecy”,	a	więc	przedstawiciele	ludu	pogań-
skiego.	Grecy	się	szczycili	wielką	filozofią,	bo	mieli	rzeczy-
wiście	w	 swojej	 historii	 starożytnej	 znakomitych	myślicieli,	
których	 dzisiaj	wspominamy:	 szkoła	 platońska	 z	Platonem,	
Arystotelesem	na	 czele,	wcześniej	 Sokrates,	 to	 była	 piękna	
tradycja,	która	do	dzisiaj	jest	fundamentem	nauki	europejskiej,	
zwłaszcza	filozofia	klasyczna.	I	oni	przybyli	z	prośbą	–	„Chce-
my	ujrzeć	 Jezusa”.	 Już	 o	Nim	 słyszeli	 i	 napotkali	 uczniów	
chrystusowych,	napotkali	apostoła,	który	miał	na	 imię	Filip,	
pochodził	 z	 	Betsaidy	Galilejskiej.	Uczniowie	 to	powiedzieli	
Chrystusowi,	że	są	tacy,	którzy	chcą	Cię	zobaczyć,	chcą	Cię	
rozpoznać.	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”	–	i	zobaczyli,	z	pewnością	
też	byli	uczestnikami	tego	wielkiego	dramatu,	który	w	te	święta	
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się	dokonał	w	Jerozolimie,	bo	Jezus	został	wydany,	pojmany,	
osądzony	i	powieszony	na	krzyżu.	Sam	dobrowolnie	się	wydał	
za	grzeszników,	nie	musiał	tego	czynić,	bo	miał	w	sobie	boską	
moc.	Już	wcześniej	były	zakusy,	by	Go	zabić,	ale	Go	zabito	
wtedy,	kiedy	Jezus	tego	chciał,	nie	wtedy	kiedy	chcieli	oprawcy,	
ale	kiedy	Jezus	chciał,	wtedy	się	oddał	w	ręce	złoczyńców,	by	
przyjąć	wyrok	śmierci,	przyjąć	śmierć	od	ludzi	za	zbawienie	
świata,	za	nas	z	miłości	umarł.	„A	chociaż	był	Synem	nauczył	się	
posłuszeństwa	przez	to	co	wycierpiał,	a	gdy	wszystko	wykonał	
stał	się	sprawcą	zbawienia	wiecznego	dla	wszystkich,	którzy	
Go	 słuchali”	 –	 tak	 autor	 listu	 do	Hebrajczyków	 interpretuje	
śmierć	zbawczą	Jezusa.	Pamiątkę	tego	wydarzenia	będziemy	
w	szczególny	sposób	obchodzić	w	Wielkim	Tygodniu.

W	Niedzielę	Palmową,	za	tydzień	–	uroczysty	wjazd	Jezusa	
na	święta	i	potem	w	Wielki	Czwartek,	Piątek,	Sobotę	będziemy	
przy	Jezusie,	który	odprawia	Eucharystię,	który	jest	pojmany,	
osądzony,	maltretowany,	ukrzyżowany,	który	umiera,	jest	złożo-
ny	do	grobu	i	potem	zmartwychwstaje.	Najważniejszy	tydzień	
w	 roku	 się	 rozpocznie	w	Niedzielę	 Palmową.	Moi	 drodzy,	
w	czasie	tych	świąt,	kiedy	Jezus	umarł	na	krzyżu,	On	stał	się	
tym	Barankiem	ofiarnym	i	odtąd	już	ustały	te	ofiary	ze	zwierząt,	
może	jeszcze	Żydzi	to	kontynuowali	dopóki	była	świątynia	do	
roku	70,	a	chrześcijanie,	ci,	którzy	Jezusowi	uwierzyli,	prze-
żywali	tę	ofiarę	Jezusa	zostawioną	w	Eucharystii	kiedy	Jezus	
stał	się	Barankiem.	Moi	drodzy,	to	są	ważne	słowa,	które	Grecy	
wypowiedzieli:	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”.

Przypomnijmy	 sobie	 jeszcze	o	 takich	dwóch	momentach	
biblijnych,	w	których	była	wyrażona	chęć	zobaczenia	Jezusa.	
Herod,	gdy	mu	o	Jezusie	doniesiono	i	na	Niego	naskarżono,	to	
powiedział:	„Chcę	zobaczyć	Jezusa”.	Chciał	się	z	Nim	osobiście	
spotkać.	Także	Zacheusz,	który	był	niskiego	wzrostu,	wyszedł	
na	drzewo	sykomorę,	żeby	Jezusa	zobaczyć	i	Go	zobaczył.	Pan	
Jezus	go	zauważył,	kazał	mu	zejść	z	drzewa	i	ten	Go	zaprosił	
na	ucztę,	a	potem	połowę	majątku	rozdał,	nawrócił	się,	stał	się	
przyjacielem	Pana	Jezusa.	Ten,	który	chciał	ujrzeć,	a	jak	ujrzał	
to	wystarczyło.
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2. Przesłanie Matki Bożej z Fatimy

Moi	drodzy,	my	gdyśmy	dzisiaj	szli	do	kościoła	na	obecną	
Mszę	Świętą,	którą	sprawujemy,	 też	mieliśmy	taką	chęć,	 ta-
kie	nastawienie:	„Chcemy	ujrzeć	Jezusa”,	ale	też	dodaliśmy:	
„Chcemy	ujrzeć	Maryję”,	jak	wygląda	w	tym	znaku	fatimskim.	
Myślę,	że	wszyscy,	 jak	tu	 jesteśmy,	z	 taką	intencją	przyszli-
śmy,	 żeby	 zobaczyć	Maryję.	Tu	 jest	 Jej	figura,	Matka	Boża	
jest	jedna	w	niebie,	na	ziemi	ma	wiele	obrazów,	które	czczą	
wierni	uczniowie	Pańscy,	wiele	jest	figur,	w	niebie	jest	jedna,	
a	na	ziemi	ma	wiele	portretów.	To	jest	Matka	Boża	Fatimska,	
odsyłająca	nas	do	tego,	co	się	działo	w	roku	1917,	kiedy	się	
miała	ku	końcowi	I	wojna	światowa,	kiedy	się	wiele	krwi	roz-
lało	w	Europie,	kiedy	w	Rzymie	się	odradzała	masoneria,	były	
manifestacje.	Wtedy	był	tam	ojciec	Kolbe	na	studiach,	wysłany	
przez	zakon.	Św.	Maksymilian	potem	opowiadał,	 jak	wrócił	
do	Polski	o	masońskich	manifestacjach	i	okrzykach:	„Musimy	
skończyć	z	papieżem,	z	Watykanem,	z	Kościołem”.	A	w	Rosji	
szykowała	 się	 rewolucja	bolszewicka,	 też	antyboża,	 antyko-
ścielna.	I	w	takim	czasie	Maryja	pokazała	się	nie	biskupom,	nie	
księżom,	nie	ludziom	znaczącym,	ale	sobie	wybrała	dzieci,	bo	
dzieci	nie	mają	przeszłości	grzesznej.	Nam	czasem	ta	przeszłość	
ciąży,	mimo	że	mamy	grzechy	odpuszczone,	zdjętą	winę	przez	
miłosierdzie	Boże,	to	jednak	coś	tam	w	pamięci	pozostaje,	jest	
to	takie	brzemię,	które	nas	czasem	przygniata.	Zwłaszcza	jak	
popełnimy	 jakieś	grzechy	ciężkie,	 to	przy	 różnych	okazjach	
nam	się	przypominają,	jak	idziemy	do	spowiedzi	czy	przy	in-
nych	okazjach,	że	coś	takiego	się	wydarzyło,	co	się	Bogu	nie	
podobało.	A	dzieci	są	od	tego	wolne,	bo	nie	mają	przeszłości.	
Może	dlatego	Pan	Jezus	powiedział:	„Jeśli	się	nie	staniecie	jako	
dzieci	nie	wejdziecie	do	królestwa	niebieskiego”.

Maryja	wybrała	 sobie	 dzieci,	 te,	 które	wszyscy	 znamy	
i	przekazała	im	orędzie	bardzo	ważne.	W	tym	orędziu	wyraziła	
prośbę,	 żeby	 ludzie	 podjęli	modlitwę	 i	 pokutę,	 nawrócenie.	
Świat	można	uratować	przed	zagładą	przez	modlitwę	i	przez	
pokutę,	świat	można	uczynić	lepszym	przez	modlitwę	i	poku-
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tę.	To	 jest	główne	przesłanie	Matki	Bożej	z	Fatimy.	Zresztą	
te	 słowa	powtarzamy	 tylko	 trochę	w	 innym	kontekście,	 in-
nymi	słowami	 i	w	Lourdes,	dzisiaj	w	Medjugorie	czy	w	La	
Salette.	Matka	Boża	przychodzi	z	zaproszeniem	do	wierności	
Panu	Bogu,	 żebyśmy	nie	 odchodzili	 od	Bożych	 przykazań,	
żebyśmy	Boga	 słuchali.	Chce	 powtórzyć	 to	 co	 powiedziała	
w	Kanie	Galilejskiej:	 „Zróbcie	wszystko	 cokolwiek	Wam	
powie”,	 a	 gdy	 	ludzie	 tego	 nie	 	czynią	 to	 przychodzi,	 by	 się	
upomnieć.

Moi	drodzy,	to	co	się	stało	w	Fatimie,	te	zapowiedzi	Maryi	
się	wypełniły.	Wypełniła	się	zapowiedź	zamachu	na	papieża,	
bo	dzieci	usłyszały,	że	biskup	ubrany	w	biel	będzie	cierpiał.	
Jak	papież,	po	zamachu,	leżał	w	klinice	Gemelli,	to	kazał	sobie	
przynieść	orędzie	fatimskie	i	słowacki	biskup	mu	dostarczył	
dokumentację,	z	którą	 się	zapoznał.	Był	przeświadczony,	że	
to,	co	jest	zawarte	w	tych	tajemnicach	fatimskich,	że	to	chodzi	
o	niego.	Był	przeświadczony,	że	to	Maryja	go	uratowała,	o	tym	
publicznie	mówił.	 Jak	 pojechał	w	 rok	po	 zamachu	13	maja	
1982	roku	do	Fatimy	to	o	tym	powiedział.	Jak	był	w	dziesiątą	
rocznicę	 zamachu	 też	 to	 powtórzył.	 Potem	 jeszcze	 przybył	
w	roku	jubileuszowym	2000,	żeby	wynieść	do	chwały	ołtarza	
pastuszków	fatimskich	–	Franciszka	i	Hiacyntę,	miał	to	przeko-
nanie,	że	przepowiednia	fatimska	się	spełnia.	Ale	moi	drodzy,	
przepowiedzenie	zamachu	nie	było	jedynym	przepowiedzeniem	
Matki	Bożej	w	Fatimie.	Przypomnijmy	sobie,	że	w	czasie	ostat-
niego	zjawienia	w	Fatimie	13	października	1917	roku,	jak	już	
się	fama	rozeszła	w	świat,	że	Maryja	się	pokazuje	dzieciom,	
do	Fatimy	przybyło	około	70	tysięcy	ludzi,	na	to	ostatnie	spo-
tkanie	z	Maryją.	Była	wtedy	wielka	niepogoda,	burza,	deszcz	
ogromny	i	potem	nagle	w	jednym	momencie	zaświeciło	słońce	
i	miał	miejsce	cud	słońca.	Wszyscy	go	widzieli.	Przy	tym	cudzie	
słońca	dzieci	ujrzały	 świętą	Rodzinę	–	Pana	 Jezusa,	Maryję	
i	 Józefa.	Potem	pytano	Łucję,	 jak	 to	 należy	 zinterpretować,	
co	Maryja	chciała	powiedzieć	przez	ten	znak	widzenia	świętej	
Rodziny.	 Powiedziała	wyraźnie,	 że	 to	 jest	 zapowiedź	 ataku	
na	rodzinę,	przyjdzie	taki	czas	kiedy	zechcą	wrogowie	Pana	
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Boga	i	Kościoła	zniszczyć	rodzinę.	I	co	teraz	widzimy?	Co	się	
dzieje?	–	Rodzina	jest	w	wielkim	kryzysie.

W	2012	 roku	mieliśmy	80	 tysięcy	 rozwodów	w	Polsce,	
w	Polsce	katolickiej.	W	ciągu	pięciu	lat	po	ślubie	około	jedna	
trzecia	się	rozchodzi.	A	wiecie	dobrze,	ile	jest	małżeństw	nie-
sakramentalnych,	nie	wszystkie	mają	przeszkody	i	żyją,	jak	to	
mówią	potocznie	na	kocią	łapę.	A	ostatnio	czym	się	niepoko-
imy?	–	Zamachem	na	rodzinę.	Nie	wszyscy	wiedzą,	niektórzy	
lekceważą,	ale	jest	ideologia	„gender”.	Słuchajcie,	co	mówi	ks.	
prof.	Oko,	który	był	na	zachodzie	parę	ładnych	lat	i	tam	do-
świadczył,	co	ci	genderowcy	wyprawiają.	Uważają	go	w	Polsce	
za	 fanatyka	 religijnego,	profesora	Uniwersytetu	Papieskiego	
w	Krakowie,	profesora	Bortkiewicza	czy	innych	znakomitych	
profesorów,	którzy	ostrzegają	przed	tym	złem	jakie,	jest	w	tej	
konwencji	przeciw	przemocy.	Tytuł	jest	piękny,	kto	jest	z	nas	
za	 przemocą?	Nikt,	mamy	przecież	 przykazania	miłowania,	
traktowania	w	sposób	równy	wszystkich,	życia	w	braterstwie	
chrześcijańskim.	A	wiecie,	diabeł	jak	do	ludzi	przychodzi	to	
zło,	które	im	przedkłada,	to	zawsze	im	przedkłada	w	pięknym	
opakowaniu,	żeby	ludzi	przekonać,	że	to	jest	dobre,	trzeba	to	
przyjąć	i	niektórzy	dają	się	na	ten	lep	diabelski	złapać	i	przyj-
mują.	Teraz	tak	jest	z	tą	konwencją.

Co	więcej,	wchodzi	teraz	na	obrady	sejmu	sprawa	zapłod-
nienia	„in	vitro”	i	znowu	chcą	to	przepchnąć.	To	jest	przeciw	
rodzinie,	to	nie	jest	leczenie	niepłodności,	to	jest	kolejny	mit,	
to	nie	w	ten	sposób	się	niepłodność	leczy,	w	który	się	zabija	
ludzi.	Bo	żeby	jedno	życie	ludzkie	mogło	się	rozwinąć	i	mogła	
niewiasta	taki	zarodek	przyjąć	w	swoje	łono	i	urodzić	dziecię,	
to	musi	przy	tym	zginąć	wiele	ludzkich	zarodków,	embrionów	
czyli	 ludzi	 i	na	 to	zgody	nie	może	być,	bo	to	się	sprzeciwia	
Bożemu	przykazaniu	 „nie	 zabijaj”.	Nie	możemy	 się	 godzić	
z	tymi,	którzy	to	proponują.	A	jak	nas	widzą?	–	Atakują	nas,	
którzy	tego	bronią,	mówią,	że	to	fanatyzm	religijny.	Chce	się	
jeszcze	przepchnąć	przez	sejm	związki	partnerskie	czyli	żeby	
były	zalegalizowane	związki	dwóch	mężczyzn,	dwóch	kobiet,	
żeby	to	też	nazywać	małżeństwem.	I	to	jest	droga	do	wymarcia	
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narodu.	Kto	będzie	dzieci	rodził,	gdzie	się	będzie	naród	odradzał	
jeżeli	tą	drogą	pójdziemy.

3. Różaniec pomocą w trosce o rodzinę

Moi	drodzy	i	to	zostało	przez	Matkę	Bożą	przepowiedziane.	
Matka	Boża	nas	ostrzegła	i	mamy	się	modlić,	wziąć	do	ręki	
różaniec.	Zobaczcie,	Matka	Boża	jest	z	różańcem.	Odmawiaj-
cie	różaniec,	bo	jak	nie	pomogą	protesty,	listy	pisane	do	tych,	
którzy	są	nad	nami,	to	trzeba	wziąć	do	ręki	różaniec	i	podjąć	
pokutę,	 żeby	 zło	 nas	 nie	 ogarnęło.	 Siostry	 i	 bracia,	mamy	
wielkie	zaufanie,	wielką	nadzieję	w	Matce	Bożej,	która	 jest	
z	nami	i	nam	pomaga.	Brońmy	rodziny,	popatrzmy	na	swoje	
rodziny	czy	wszystko	jest	w	porządku.	Moi	drodzy,	nie	dajmy	
sobie	tego	skarbu	zniszczyć,	bo	rodzina	jest	skarbem.	To	jest	
instytucja	starsza	niż	kościół	i	ją	Bóg	ustanowił,	a	tych,	którzy	
chcą	ją	zniszczyć,	to	ich	zniszczy	Pan.	Ale	nie	chcemy,	żeby	ich	
Pan	Bóg	niszczył	tylko,	żeby	się	nawrócili.	Moi	drodzy,	a	więc	
wielka	modlitwa	w	naszych	rodzinach	za	rodzinę.

W	2013	roku	był	we	Wrocławiu	kardynał	Meisner,	który	
urodził	 się	w	Leśnicy	 i	miał	osiemdziesiąte	urodziny,	chciał	
podziękować	za	dar	życia	tam,	gdzie	się	narodził.	W	homilii	
mówił	o	domu	rodzinnym,	o	ołtarzyku,	który	wybudował	i	ro-
dzina	się	zbierała,	wszyscy	się	modlili	każdego	wieczoru	na	
różańcu.	Dlatego	taki	kardynał	wyszedł	z	takiej	rodziny,	który	
był	przyjacielem	naszego	papieża.

Moi	drodzy,	we	czwartek	odbył	się	pogrzeb	katechetki,	która	
pracowała	we	Wrocławiu.	Była	studentką	Papieskiego	Wydziału	
Teologicznego	jak	byłem	rektorem,	chodziła	na	moje	wykłady,	
zdawała	egzaminy.	W	2000	roku	wyszła	za	mąż,	piętnaście	lat	
przeżyła	w	małżeństwie	i	kilka	lat	temu	odkryto	u	niej	choro-
bę	nowotworową.	Dwójka	dzieci.	Odwiedzali	ją	księża,	była	
katechetką	–	zresztą	jej	tato	jest	inżynierem	zaangażowanym	
w	budowę	i	remonty	kościołów	–	i	ci	księża,	którzy	ją	odwie-
dzali	byli	zbudowani	jej	postawą,	bo	ona	mówi	tak:	„Jeżeli	Pan	
Bóg	chce	mnie	zabrać,	to	ja	się	godzę	na	wszystko	jeśli	On	tego	
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żąda.	Szkoda	mi	dzieci,	że	zostaną	bez	mamy,	ale	jeśli	to	Pan	
Bóg	tak	zaplanował,	to	niech	tak	się	stanie”.	Jak	była	studentką,	
pamiętam,	widziałem	ją	często	w	kaplicy,	modliła	się.

Moi	drodzy,	może	jest	taka	śmierć	jedna	czy	druga	potrzeb-
na,	żeby	ludzi	obudzić,	żeby	obudzić	ich	z	obojętności.	Wczoraj	
w	 godzinach	 południowych	 z	 ks.	Marcinem	przejeżdżałem	
przez	tamę	we	Włocławku	i	tam	zatrzymaliśmy	się,	gdzie	był	
wyrzucony	ks.	 Jerzy	Popiełuszko	do	wody.	 Jest	 tam	dzisiaj	
krzyż	i	kaplica.	Też	można	powiedzieć,	że	żeby	się	naród	obu-
dził	to	trzeba	było	takiej	śmierci,	żeby	ustał	stan	wojenny,	żeby	
było	po	prostu	lepiej	w	Polsce.	Tak	to	czasem	bywa,	że	przez	
cierpienie,	przez	pokutę	wracamy	do	tych	wartości	rodzinnych	
i	narodowych.

Zakończenie

Moi	drodzy,	kończymy,	reszta	będzie	na	rekolekcjach.	Moi	
drodzy,	niech	to	pragnienie,	które	wyrazili	Grecy,	wtedy	gdy	
Pan	Jezus	przybył	do	Jerozolimy	na	ostatnie	swoje	święto,	gdy	
żył	na	ziemi,	niech	to	pragnienie	nie	tylko	będzie	Waszym,	ale	
także	Waszych	sąsiadów,	tych,	którzy	do	kościoła	przestali	cho-
dzi,	którzy	się	nie	spowiadają,	którym	niepotrzebna	jest	Msza	
Święta,	żeby	i	w	ich	sercach	się	pojawiło	pragnienie:	„Chcemy	
ujrzeć	Jezusa,	chcemy	spotkać	Jezusa,	chcemy	spotkać	Maryję”.

Módlmy	się	o	to	i	przenieśmy	tę	modlitwę	także	do	naszych	
rodzin,	zwłaszcza	różaniec.	Ta	pani,	o	której	mówiłem	modliła	
się	z	mężem,	ma	wspaniałego	męża,	modlili	się	codziennie	na	
różańcu,	a	skoro	była	taka	wola	Boża	to	winna	się	ona	spełnić	
jak	mówimy:	„Bądź	wola	Twoja	jako	w	niebie	tak	i	na	ziemi”.	
Módlmy	się	byśmy	każdą	wolę	Bożą	przyjmowali,	jak	przyjęła	
Maryja.	Niech	nam	Bóg	we	wszystkim	błogosławi.	Amen.
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Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Świdnica, 25 marca 2015 r.

Msza św. z racji 11 rocznicy utworzenia diecezji świdnickiej 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp
Czcigodni	bracia	kapłani,	drodzy	bracia	klerycy,	osoby	życia	

konsekrowanego,	Szanowni	przedstawiciele	władz	samorządo-
wych:	powiatowych,	miejskich	i	gminnych;	Umiłowani	miesz-
kańcy	Świdnicy	i	parafianie	parafii	katedralnej!	Zatrzymujemy	
się	 dzisiaj	w	 liturgii	Kościoła	 nad	 centralnym	wydarzeniem	
zbawczym,	 jakim	 jest	zwiastowanie	Pańskie.	Przypomnijmy	
okoliczności	i	znaczenie	tego	wydarzenia.

1. Wydarzenie zwiastowania w Nazarecie

Ewangelia	dzisiejsza	prowadzi	nas	do	Nazaretu.	Tan	właśnie	
do	młodej	Maryi	przychodzi	wysłaniec	Boga,	anioł	Gabriel.	
Wypełnia	się	proroctwo	proroka	Izajasza	z	roku	734	przed	Chry-
stusem.	Brzmi	ono:	„Oto	Panna	pocznie	i	porodzi	Syna,	i	nazwą	
Go	 imieniem	Emmanuel,	 to	 znaczy	Bóg	 z	 nami”	 (Iz	 7,14).	
Rozmowę	w	Nazarecie	 rozpoczyna	 anioł.	Zaczyna	od	 słów	
pozdrowienia:	 „Bądź	pozdrowiona,	pełna	 łaski,	Pan	z	Tobą,	
błogosławiona	jesteś	między	niewiastami”	(Łk	1,28).	Maryja	
jest	nieco	zmieszana	i	zastanawia	się,	co	miałoby	znaczyć	to	
pozdrowienie.	Anioł	kontynuuje	mowę:	„Nie	bój	się	Maryjo,	
znalazłaś	łaskę	u	Boga.	Oto	poczniesz	i	porodzisz	Syna,	któremu	
nadasz	imię	Jezus.	Będzie	on	wielki	i	będzie	nazwany	Synem	
Najwyższego,	a	Pan	Bóg	da	Mu	tron	Jego	praojca,	Dawida.	
Będzie	panował	nad	domem	Jakuba	na	wieki,	a	Jego	Panowaniu	
nie	będzie	końca”	(Łk	1,	30-33).	Anioł	wzywa	Maryję,	aby	się	
nie	lękała,	oznajmia	jej,	że	znalazła	łaskę	u	Boga,	że	została	
wybrana	 na	matkę	Mesjasza.	Maryja	 podejmuje	 rozmowę	
i	pyta:	„Jakże	się	to	stanie,	skoro	nie	znam	męża”	(Łk	1,34).	
Maryja	wiedziała	jak	się	poczynają	dzieci.	Równocześnie	miała	
świadomość,	że	postanowiła	być	dziewicą,	dlatego	postawiła	
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aniołowi	takie	właśnie	pytanie.	Pytanie	to	było	wyrazem	do-
ciekliwości,	pragnieniem	wyjaśnienia	czegoś,	czego	nie	rozu-
miała.	Anioł	daje	wyjaśnienie:	„Duch	Święty	zstąpi	na	Ciebie	
i	moc	Najwyższego	osłoni	Cię.	Dlatego	też	Święte,	które	się	
narodzi,	będzie	nazwane	Synem	Bożym”	(Łk	1,35).	Następnie	
anioł	wspomina	krewną	Elżbietę,	która	za	interwencją	Bożą,	
w	swej	starości	otrzymała	dar	macierzyństwa,	bowiem	dla	Boga	
nie	ma	nic	niemożliwego.	Dialog	kończy	się	zgodą	Maryi	na	
propozycję	Boga:	„Oto	ja	służebnica	Pańska,	niech	mi	się	stanie	
według	twego	słowa”	(Łk	1,38a).	Gdy	Maryja	wypowiedziała	
te	 słowa,	 pod	 Jej	 sercem	mocą	Ducha	Świętego	 zamieszkał	
Syn	Boży	w	ludzkiej	naturze.	Zakończył	się	Stary	Testament	
i	 rozpoczął	 się	Nowy	Testament,	 nowy	 czas	 zbawienia.	Na	
ziemi	zamieszkał	Bóg,	najpierw	pod	sercem	Maryi	a	potem,	po	
narodzeniu	w	Betlejem	żył	wśród	ludzi,	przy	boku	matki	Maryi	
i	opiekuna	Józefa.	Tak	zaczęło	się	chrześcijaństwo,	w	którym	
dzisiaj	jesteśmy.

Drodzy	bracia	i	siostry,	ze	sceny	zwiastowania	możemy	wy-
ciągnąć	wnioski	dla	naszego	życia	duchowego.	Maryja	cieszy	
się,	gdy	Ją	naśladujemy	w	kształtowaniu	relacji	z	Bogiem,	gdy	
tak	jak	Ona	rozważamy	słowo	Boże,	które	do	nas	dochodzi,	
gdy	staramy	się	rozpoznać	sens	zdarzeń,	które	się	wokół	nas	
dzieją,	gdy	prawdy	wiary	zgłębiamy	rozumem,	gdy	łączymy	
wiarę	z	rozumem,	wreszcie,	gdy	wyrażamy	zgodę	na	pełnienie	
woli	Bożej	względem	nas,	gdy	mówimy	za	psalmistą:	„Oto,	
abym	spełniał	wolę	Twoją”.	To	pełnienie	każdej	woli	Bożej	jest	
ważniejsze	aniżeli	składanie	ofiar	za	nasze	grzechy.

2. Dzień świętości życia

Moi	drodzy,	dzisiaj,	w	uroczystość	zwiastowania,	obcho-
dzimy	w	kościele	„Dzień	świętości	życia”.	Episkopat	Polski	
wprowadził	ten	dzień	w	roku	1998,	w	odpowiedzi	na	encyklikę	
Ojca	św.	Jana	Pawła	II	„Evangelium	vitae”.	W	tym	dniu,	w	któ-
rym	wspominamy	poczęcie	Jezusa,	uświadamiamy	sobie,	jak	
ważne	jest	każde	ludzkie	życie,	jak	ważne	jest	życie	ludzkie	



312

w	łonie	matki.	Każde	poczęte	ludzkie	życie	winno	być	chronio-
ne	i	winno	być	wydane	na	świat.	W	dzisiejszym	świecie	jest	ono	
szczególnie	zagrożone	przez	aborcję	i	proceder	zapłodnienia	
„in	vitro”,	który	to	proceder	kłamliwie	nazywa	się	leczeniem	
niepłodności.	Trzeba	 ubolewać	 nad	 tym,	 że	 za	 niszczeniem	
gospodarki	w	naszym	kraju,	które	trwa	od	wielu	lat,	następuje	
niszczenie	moralności,	łamanie	Bożego	Prawa	moralnego,	że	
jest	w	 parlamencie	 uchwalane	 prawo,	 które	 jest	 niezgodne	
z	prawem	natury	i	z	Bożym	prawem	objawionym.	Nie	jest	to	na	
pewno	droga	do	dobrobytu,	ani	droga	do	pomyślnej	przyszłości.

3. Dzień rocznicy diecezji świdnickiej

Drodzy	bracia	i	siostry,	z	racji	przypadającej	dziś	jedenastej	
rocznicy	istnienia	naszej	diecezji,	do	modlitw	o	świętość	życia,	
o	jego	ochronę,	o	opamiętanie	się	ludzi,	by	zachowywali	Boże	
prawo,	 dołączamy	nasze	 dziękczynienie	 za	Boże	Błogosła-
wieństwo	dla	naszej	młodej	 diecezji.	Wspólnota	diecezjalna	
rozwija	się,	mimo	trudnych	warunków,	w	których	się	wszyscy	
znajdujemy.	W	ubiegłym	roku	świętowaliśmy	o	tym	czasie,	pod	
przewodnictwem	ks.	abpa	Celestino	Migliore,	nuncjusza	apo-
stolskiego	w	Polsce,	pierwsze	dziesięciolecie	naszej	diecezji.	
Wtedy	był	czas	na	szczegółowy	raport	z	życia	naszej	diecezji,	
z	 naszych	 dokonań	 i	 porażek,	 kłopotów	 i	 zamierzeń.	Dziś	
wspomnę	jedynie,	że	w	pierwszym	roku	nowego	dziesięciolecia	
otwarliśmy	w	Świdnicy	Dom	Księży	Emerytów	przy	kościele	
św.	Józefa,	w	którym	już	mieszka	kilkunastu	księży	oraz	został	
przygotowany	na	Kraszewicach	przez	Caritas	Diecezji	Świd-
nickiej	Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	i	Hospicjum	
oraz	ZOL	im.	Ojca	Pio,	która	to	instytucja	niebawem	będzie	
miała	pierwszych	pacjentów.

Zakończenie

Za	wszystko	chcemy,	w	tej	Eucharystii	podziękować	Panu	
Bogu	i	prosić	za	przyczyną	Matki	Najświętszej	o	dalszą	opiekę	
Bożą	nad	nami,	nad	naszą	Ojczyzną	i	nad	całym	światem.	Amen.



313

Zbawienny skutek życia 
według Ewangelii
Świebodzice, 26 marca 2015 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej 
Kościół pw. św. Piotra i Pawła

1. Poznawać Ewangelię

W	obecnej	homilii	zatrzymamy	się	tylko	nad	jednym	zda-
niem,	 które	Pan	 Jezus	 do	nas	wypowiedział	 ustami	 księdza	
proboszcza,	który	czytał	przed	chwilą	Ewangelię:	„Zaprawdę,	
zaprawdę	powiadam	wam,	jeśli	kto	zachowa	Moją	naukę	nie	
zazna	 śmierci	 na	wieki”.	To	 zdanie	w	Ewangelii	 dzisiejszej	
dzisiaj	dwukrotnie	się	powtarza:	„Jeśli	kto	zachowa	moją	na-
ukę	nie	zazna	śmierci	na	wieki”.	A	więc	dowiadujemy	się,	że	
ci,	którzy	zachowują	naukę	ogłoszoną	przez	Pana	Jezusa	będą	
szczęśliwi	w	wieczności,	będą	żyć	w	przyjaźni	z	Bogiem	przez	
całą	wieczność.

Moi	drodzy,	żeby	zachować	naukę	Pana	Jezusa	 trzeba	 ją	
najpierw	poznać,	dlatego	naszym	obowiązkiem	takim	ważnym,	
który	ciąży	na	nas	przez	całe	życie	jest	poznawanie	nauki	Pana	
Jezusa.	My	 ją	 najpierw	poznajemy	w	 domu	 rodzinnym	od	
rodziców,	potem	na	katechezie,	w	czasie	kazań,	w	czasie	róż-
nych	pouczeń,	jak	się	spowiadamy	czy	przy	innych	okazjach,	
jak	są	rekolekcje	na	przykład	wielkopostne	czy	adwentowe,	to	
poznajemy	naukę	Pana	Jezusa.	Ona	jest	bardzo	taka	ogromna	
i	niezgłębiona,	dlatego	nie	można	się	nigdy	zatrzymać	w	tym	
poznawaniu,	ale	trzeba	na	nowo	poznawać,	co	Bóg	nam	objawił,	
co	Pan	Bóg	nam	powiedział,	do	czego	nas	wezwał,	kiedy	nas	
upomina	–	trzeba	to	wszystko	wiedzieć.

2. Przekazywać Ewangelię

Moi	drodzy,	chciałbym	Was	 jako	starsze	osoby	poprosić,	
żebyście	na	to	uwagę	zwrócili.	Macie	swoje	dzieci	już	dorosłe,	
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ale	wielu	z	Was	zajmuje	się	wychowaniem	wnuków,	bo	rodzice	
są	w	pracy.	Wasze	córki	czy	synowie,	zięciowie	czy	synowie	są	
w	pracy,	a	dzieci	często	są	z	babcią,	z	dziadziem	i	to	jest	ważne,	
żeby	dom	rodzinny	był	pierwszą	szkołą,	w	której	poznajemy	
naukę	Pana	Jezusa.	Bo	jak	się	nie	zna	nauki	Pana	Jezusa,	to	
nie	można	 jej	 zachowywać,	 bo	 nie	wiemy	 co,	 dlatego	 naj-
pierw	trzeba	poznać	naukę	Pana	Jezusa,	znać	Ewangelię,	znać	
prawdy	wiary	–	by	je	potem	zachowywać.	Dlatego	zwróćcie	
na	to	uwagę	w	Waszych	rodzinach,	w	Waszych	sąsiedztwach,	
tak	żeby	wnuczki,	wnuczków	uczyć	pacierza,	mówić	o	Panu	
Jezusie,	a	sami,	sądzę,	wiele	wiecie,	bo	do	kościoła	uczęszcza-
cie	regularnie	i	znacie	zasady	postępowania	chrześcijańskiego,	
znacie	prawdy	wiary.	I	tego	nie	wolno	tylko	dla	siebie	zatrzy-
mywać,	ale	trzeba	się	tym	dzielić	z	drugimi,	najpierw	w	domu	
rodzinnym	wobec	właśnie	dzieci,	wnuków	i	także	tam	gdzie	
jesteście,	żeby	nauką	Pana	Jezusa	się	dzielić	i	jakoś	tak	zachę-
cać	do	zachowywania	tej	nauki.	Bo	Pan	Jezus	powiedział,	raz	
jeszcze	powtórzmy:	„Jeśli	kto	zachowa	moją	naukę	nie	zazna	
śmierci	na	wieki”.

3. Wypełniać Ewangelię

Dzisiaj	jest	przytoczony	Abraham,	jako	ten,	który	nie	tylko	
znał	wolę	Bożą,	ale	ją	zachowywał.	Pamiętamy,	że	nawet	jak	
Pan	Bóg	zażądał	jedynego	syna,	który	się	mu	urodził	w	staro-
ści	–	Izaaka,	żeby	złożyć	go	w	ofierze,	to	się	nie	zawahał.	Pan	
Bóg	potem	odstąpił	od	tego	zamiaru,	ale	to	była	tylko	próba	
wiary	Abrahama	i	Abraham	przez	te	próbę	dobrze	przeszedł.

Wczoraj	 obchodziliśmy	uroczystość	Matki	Bożej.	Matka	
Boża,	Maryja,	Matka	Syna	Bożego	–	naszego	Zbawiciela	i	nasza	
Matka	była	też	tą	osobą,	która	wiernie	zachowywała	naukę,	któ-
rą	otrzymała	od	Boga,	była	wierną	Pańską	Służebnicą.	Dlatego	
prośmy	Matkę	Bożą,	żeby	nam	pomagała	naukę	Pana	Jezusa	
poznawać	 i	 ją	 zachowywać.	Zachowywać	w	naszym	życiu,	
ale	i	także	starać	się	o	to,	by	inni	–	nasi	domownicy,	sąsiedzi,	
znajomi	ją	też	zachowywali.	Amen.
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Przymierze dane i zadane
Świebodzice, 26 marca 2015 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

1. Przymierze w historii zbawienia
W	dzisiejszej	liturgii	słowa	w	pierwszym	czytaniu	słyszy-

my	o	przymierzu,	jakie	zawarł	Pan	Bóg	z	Abrahamem.	Wiecie	
z	pewnością,	że	Abraham	jest	pierwszą	postacią	historyczną	
w	Piśmie	Świętym.	Od	Abrahama	czyli	wieku	XVII	przed	Chry-
stusem	zaczyna	być	przedstawiana	historia	właściwa	zbawienia.	
Pierwsze	rozdziały	Księgi	Rodzaju	nam	mówią	o	raju,	o	potopie	
i	to,	jest	tak	zwana	wizja	natchniona,	która	nam	wyjaśnia	skąd	
się	świat	wziął,	skąd	się	grzech	wziął.	Ale	pierwszą	postacią	
historyczną,	tak	jak	na	przykład	nasi	królowie	czy	papieże,	to	
jest	właśnie	Abraham	i	z	nim	Pan	Bóg	zawarł	przymierze.

Co	 to	 jest	przymierze?	–	To	 jest	 taki	układ,	umowa	mię-
dzy	stronami,	także	między	ludźmi	a	Panem	Bogiem.	Dajmy	
przykład	 przymierza	między	 ludźmi.	Takim	bardzo	 jasnym	
przykładem	przymierza	między	osobami	jest	przymierze	mał-
żeńskie.	Małżeństwo	jest	przymierzem,	przymierzem	kobiety	
z	mężczyzną.	Oboje	sobie	ślubują,	że	pójdą	przez	życie	razem,	
nie	przez	pięć,	dziesięć	lat,	ale	do	końca,	aż	śmierć	ich	nie	rozłą-
czy.	To	jest	układ,	przymierze,	wyznają	sobie	miłość,	uczciwość	
i	wierność	małżeńską	 i	 trzeba	 temu	przymierzu	być	później	
wiernym,	a	wiemy,	że	zdarzają	się	przypadki	niewierności.	Są	
zdrady,	małżeństwo	się	rozlatuje	i	przymierze	się	rozwiązuje.	Są	
też	przymierza	wojskowe,	akty	militarne,	jak	się	toczyły	woj-
ny	światowe,	to	były	Niemcy	i	była	koalicja	antyhitlerowska,	
alianci,	którzy	walczyli	z	Niemcami,	którzy	wojnę	wywołali.	
Podobnie	w	I	wojnie	światowej	były	też	koalicje,	więc	to	są	takie	
umowy	między	ludźmi,	ale	dzisiaj	słyszymy	o	umowie	między	
Panem	Bogiem,	a	ludźmi.	I	Pan	Bóg	do	Abrahama	powiedział	
tak:	„Oto	Moje	przymierze	z	tobą.	Staniesz	się	ojcem	mnóstwa	
narodów”.	I	tam	jeszcze	wiele	rzeczy	obiecał.	Pan	Bóg	złożył	
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obietnicę,	że	będzie	błogosławił	ludziom,	będzie	im	pomagał,	
ale	prosił,	żeby	ludzie	słuchali	to	co	On	mówi,	to	co	On	poleca,	
żeby	na	miłość,	na	troskę	Boga	o	ludzi,	ludzie	odpowiadali	też	
miłością	i	szacunkiem	dla	Boga.

Jak	patrzymy	na	historię	ludzką,	historię	zbawienia	zwłasz-
cza	 to	zauważamy,	że	Pan	Bóg	był	zawsze	wierny	swojemu	
przymierzu,	nigdy	nie	zawodził,	był	wierny	swoim	obietnicom,	
co	obiecał	to	dał.	Natomiast	ta	druga	strona	partnerska	–	ludzie	
–	niestety	zawodzili,	zapominali	o	Bogu,	dlatego	trzeba	było	
zsyłać	kary,	upomnienia.	I	dzisiaj	też	ludzie	jeżeli	się	nie	nawró-
cą	to	będą	upomniani,	jakaś	kara	przyjdzie.	To	nie	jest	straszenie	
tylko	to	jest	patrzenie	na	historię	a	historia	jest	nauczycielką	
życia	i	to	trzeba	ludziom	powiedzieć,	żeby	się	nie	mądrzyli	bo	
z	Panem	Bogiem	nikt	nie	wygra,	a	dzisiaj	się	ta	walka	toczy.

Wróćmy	jeszcze	do	historii	zbawienia,	to	było	przymierze	
takie	 pierwsze	 z	Abrahamem,	 potem	 się	 ono	odnowiło,	 Pan	
Bóg	to	przymierze	odnawiał	wielokrotnie.	Potem	był	Mojżesz,	
pamiętacie	jak	wyszli	Żydzi	z	niewoli	egipskiej,	a	wcześniej	
Pan	Bóg	zsyłał	kary	i	kazał	zabić	w	ofierze	baranka	i	krwią	tego	
baranka	skropić	odrzwia	domu,	chaty.	Jak	przychodził	Anioł	
Śmierci,	 to	gdzie	widział	krew	na	odrzwiach,	 to	szedł	dalej,	
omijał	 te	domy.	A	gdy	tego	nie	było,	 to	wtedy	anioł	śmierci	
karał	śmiercią	tych,	którzy	tego	nie	uczynili,	tego	co	Pan	Bóg	
powiedział	przez	Mojżesza.	Przymierze	najpełniejsze	z	Bogiem	
zostało	zawarte	przez	Syna	Bożego,	przez	 Jezusa	Chrystusa	
w	krwi	 Jego	 i	 tak	 jak	 krew	baranka	 chroniła	 rodziny	przed	
śmiercią	tak	krew	Baranka	Bożego	czyli	Chrystusa	broni	nas	
przed	śmiercią	wieczną.

Moi	drodzy,	Pan	Bóg	dalej	nas	miłuje,	obietnice	zachowuje,	
przysłał	nam	swojego	Syna	aby	nas	odkupił	i	nas	prosi	byśmy	
Jezusa	słuchali.	W	czasie	przemienienia	uczniowie	na	Górze	
Tabor	słyszeli	słowa	z	niebios:	„To	jest	mój	Syn	umiłowany,	
Jego	słuchajcie”.	A	Matka	Boża,	gdy	była	na	weselu	w	Kanie	
Galilejskiej	 i	 tam	był	Jezus,	gdy	brakowało	wina	i	Jezus	się	
włączył	w	tą	sprawę,	powiedziała	do	sług:	„Zróbcie	wszystko	
cokolwiek	wam	powie”.	Więc	Pan	Bóg	nas	miłuje,	błogosławi,	
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pomaga,	to	jest	Jego	dar,	z	Jego	strony,	jako	pierwszego	partnera	
przymierza,	a	my	jesteśmy	tym	drugim	partnerem	przymierza	
i	powinniśmy	Pana	Boga	szanować,	kochać,	wypełniać	to,	co	
nam	zlecił	do	wypełnienia	czyli	zachowywać	Jego	przykazania.	
Bo	każde	przykazanie	pilnuje	jakiegoś	dobra,	strzeże	jakiegoś	
dobra	dla	nas.

2. Wierność Ewangelii elementem przymierza

Moi	drodzy,	dzisiaj	w	Ewangelii	Jezus	mówi	do	nas	takie	
słowa:	 „Jeśli	 kto	 zachowa	moją	naukę	nie	 zazna	 śmierci	 na	
wieki”.	To	jest	też	obietnica,	to	jest	też	element	przymierza,	Pan	
Bóg	przez	swojego	Syna	składa	deklarację:	„Jeśli	kto	zachowa	
moją	naukę	nie	zazna	śmierci	na	wieki”	czyli	ma	zapewnioną	
szczęśliwą	wieczność.	Jeśli	kto	zachowa	moją	naukę	–	żeby	na-
ukę	zachować,	to	najpierw	trzeba	ją	poznać,	dlatego	poznajemy	
naukę	Pana	Jezusa	wtedy,	gdy	słuchamy	Bożego	słowa	w	Ko-
ściele,	podczas	pierwszej	części	Mszy	Świętej,	która	się	nazywa	
liturgią	słowa,	podczas	katechezy	szkolnej,	są	katechezy	gło-
szone	w	Radio	Maryja	też,	podczas	homilii,	podczas	rekolekcji.	
Wtedy	my	poznajemy	naukę	Pana	Jezusa,	żebyśmy	wiedzieli	co	
On	mówi,	czego	od	nas	chce,	co	nam	oferuje,	przede	wszystkim,	
żebyśmy	przyjęli	tę	najpiękniejszą,	najradośniejszą	wiadomość,	
że	nas	miłuje,	że	dla	nas	umarł	na	krzyżu	i	że	nam	wszystko	
przebaczy,	jak	do	Niego	przyjdziemy	i	powiemy:	„Jezu,	ufam	
Tobie,	Jezu,	zmiłuj	się	nade	mną”.	Gdy	to	szczerze	mówimy	
i	grzech	wyznajemy	wszystko	 jest	przebaczone,	bo	Bóg	jest	
miłosierny.	Chodzi	o	to,	żebyśmy	to	przymierze	zachowywali	
w	Jezusie	Chrystusie	z	Panem	Bogiem	czyli	poznawali	naukę	
Pana	Jezusa	i	ją	zachowywali.	Nie	wystarczy	tylko	poznać,	są	
ludzie,	którzy	znają	naukę	Pana	Jezusa,	ale	z	nią	walczą,	ale	
ją	ośmieszają,	trzeba	ją	zachowywać.	Jeśli	kto	zachowa	moją	
naukę,	nie	zazna	śmierci	na	wieki	–	zapamiętajmy	to	na	całe	
życie,	nigdy	tego	nie	zapomnijmy.	Jak	poznajemy	naukę	Pana	
Jezusa	i	ją	zachowujemy,	mamy	gwarancję	szczęśliwej	wiecz-
ności.	A	wieczność	przyjdzie.
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Dzisiaj	ks.	proboszcz	pochował	szefa	bardzo	znanego,	wielu	
mieszkańców	Świebodzic	go	znało,	na	wszystkich	przychodzi	
kres,	i	na	ludzi	biednych	i	na	bogatych,	i	na	ludzi	prostych	i	na	
filozofów,	także	na	duchownych	i	świeckich,	papieże	umierają.	
Za	kilka	dni,	2	kwietnia	będziemy	obchodzić	dziesiątą	rocz-
nicę	odejścia	do	wieczności	Jana	Pawła	II.	Był	to	największy	
pogrzeb	w	dziejach	świata,	do	tej	pory	nie	było	tak	wielkiego	
pogrzebu	jaki	miał	papież	Jan	Paweł	II.	Miałem	szczęście,	że	
już	jako	biskup	byłem	na	tym	pogrzebie,	na	placu	św.	Piotra.	
Były	napisy:	„Santo	subito”	–	natychmiast	święty.	Nikt	nie	kazał	
tego	pisać,	ludzie	sami	to	napisali,	bo	widzieli,	że	ten	Papież	
jest	 święty,	 że	 kocha	Pana	Boga,	 że	 dla	 ludzi	 chce	 dobrze.	
Zobaczcie,	parlament	nasz	ogłosił	bieżący	rok	–	rokiem	Jana	
Pawła	II,	a	co	robi?	–	Uchwala	ustawy,	które	Papież	odrzucał	
i	 prosił,	 żeby	 tego	 nie	 przyjmować,	 a	 to	 się	 chce	w	 sejmie	
przegłosowywać,	żeby	to	obowiązywało	–	coś	co	jest	niezgod-
ne	z	Bożym	prawem.	Tak	się	stało	z	konwencją,	tak	się	stało	
z	tabletką	„dzień	po”,	tak	się	może	stanie	z	zapłodnieniem	„in	
vitro”,	 ze	 związkami	 partnerskimi.	 Poprawiacze	Pana	Boga	
nie	wygrają,	 zwykle	w	historii	 kiepsko	 kończyli,	 a	 tu	 chcą	
nagle	 zmienić	definicję	małżeństwa	 i	 powiedzieć,	 że	dwóch	
mężczyzn	to	też	jest	małżeństwo.	A	Bóg	co	innego	powiedział,	
mężczyzną	i	niewiastą	ich	stworzył	i	do	kobiety	i	mężczyzny	
powiedział	słowa:	„Rozmnażajcie	się	 i	napełniajcie	ziemię”.	
Będą	dzieci	jak	w	małżeństwie,	będą	dwie	kobiety	czy	dwóch	
mężczyzn?	Ma	ludzkość	wymrzeć?	–	Jeszcze	raz	powtórzmy,	
że	żeby	to	widzieć,	jak	się	rzeczy	mają,	trzeba	Bożego	światła,	
Bożego	słowa.	Bóg	to	wszystko	poustawiał,	trzeba	to	przyjąć	
i	zachowywać	i	mamy	przepustkę	do	nieba.

3. Duch Święty prowadzi do życia w prawdzie

Droga	młodzieży,	dzisiaj	otrzymujecie	dary	Ducha	Świę-
tego,	byście	wiedzieli,	kto	jest	Waszym	Przyjacielem,	kto	jest	
Waszym	Zbawicielem,	kogo	macie	słuchać,	bo	na	was	polują,	
chcą	was	złapać,	żebyście	przystali	do	ludzi	bezbożnych.	Jak	
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będziecie	mocni	Duchem	Świętym	to	wam	nic	nie	zrobią,	jak	
będziecie	się	modlić	codziennie	–	nikt	was	nie	pokona.	Ludzi	
modlących	się	przed	Bogiem	nikt	nie	pokona.

Dlatego	przyjmijcie	dary	Ducha	Świętego,	które	działają	
na	wasze	 duchowe	władze.	 Są	 takie	 dwie	 duchowe	władze	
w	naszym	wnętrzu	–	intelekt,	rozum,	który	poznaje	i	jest	wola,	
która	wybiera	dobro	i	zło.	Jak	masz	Ducha	Świętego,	to	Duch	
Święty	Cię	prowadzi	do	prawdy,	dzięki	światłu	Ducha	Świętego	
rozpoznajesz,	co	jest	prawdą,	co	jest	kłamstwem	i	też	dzięki	
mocy	Ducha	Świętego	będziesz	mógł	wybrać	dobro	a	nie	zło,	
nie	narkotyk,	nie	alkohol.	W	niedzielę	wybierzesz	Mszę	Świętą,	
a	nie	jakąś	inną	czynność,	wybierzesz	modlitwę,	wybierzesz	
miłość,	wybierzesz	prawdę.	Warto	przyjąć	bierzmowanie?	–	
Warto,	tylko	nie	można	zmarnować	tych	darów	Ducha	Świętego	
i	trzeba	te	dary	Ducha	Świętego	jeszcze	sobie	dopełniać,	bo	to	
nie	jest	dana	raz	na	zawsze.	Gdy	czasem	patrzycie	na	swoje	
siostry	czy	braci,	którzy	byli	u	bierzmowania,	to	widać,	że	nie	
zawsze	bierzmowany	młody	człowiek	się	poprawia,	a	powi-
nien	się	poprawiać.	Oczywiście,	że	się	aniołami	nie	staniemy,	
ale	jesteśmy	bliżej	Boga,	spowiadamy	się,	komunikujemy	się	
i	żyjemy	jak	Pan	Jezus	polecił.	Zachowujemy	Jego	naukę	by	
już	na	ziemi	pięknie	przejść	przez	życie	i	potem,	by	otrzymać	
miejsce	przy	Panu	Bogu.	 Jeśli	 kto	 zachowa	moją	naukę	nie	
zazna	śmierci	na	wieki.	Amen.
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Wydarzenia Wielkiego Tygodnia 
wciąż trwają

Świdnica, 29 marca 2015 r.
Msza św. w Niedzielę Palmową 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

W	liturgii	Niedzieli	 Palmowej	 usłyszeliśmy	dwa	wielkie	
okrzyki,	które	w	Jerozolimie	skierowano	do	Chrystusa,	pod-
czas	Jego	ostatniego	święta	Paschy:	okrzyk	„Hosanna	Synowi	
Dawidowemu”	 oraz	 okrzyk	 „Niech	 będzie	 ukrzyżowany”.	
Pierwsze	słowa,	pełne	radości	i	chwały,	skierowali	mieszkańcy	
Jerozolimy	i	przybysze	na	święto	podczas	uroczystego	wjazdu	
Jezusa	do	Jerozolimy	na	święto	Paschy,	drugi	zaś,	pełen	wście-
kłości	–	na	dziedzińcu	Piłata	w	czasie	przesłuchania	Jezusa.	
Jezus	przyjął	te	dwa	różne	okrzyki	w	milczeniu	i	w	pokorze.	Te	
dwa	okrzyki	idą	przez	wieki	i	dzisiaj	są	słyszane.	Bywa	tak,	że	
ci	sami	ludzie	je	wznoszą,	ten	pierwszy,	gdy	stoją	blisko	przy	
Jezusie,	gdy	dziękują	mu	za	przykład	uniżenia,	gdy	wielbią	Go	
za	odpuszczenie	grzechów	a	ten	drugi,	złowrogi	okrzyk	pojawia	
się	u	nich,	gdy	przestają	słuchać	Jezusa,	gdy	przystają	do	tych,	
którzy	z	Nim	walczą,	gdy	Go	sprzedają	za	jakieś	srebrniki	za	
wzorem	Judasza.

Przejęci	postawą	uniżenia,	milczenia	i	pokory	naszego	Zba-
wiciela,	prośmy	dzisiaj	naszego	Zbawcę,	abyśmy	jak	najlepiej	
przeżyli	 tajemnice	 naszego	 zbawienia,	 które	Kościół	 święty	
sprawuje	w	swych	świątyniach	w	czasie	Wielkiego	Tygodnia.	
Prośmy,	aby	Duch	Święty	wypędził	z	nas	miłość	własną,	pogoń	
za	sprawami	tego	świata	 i	napełnił	nas	Bożym	wyciszeniem	
i	 pokorą	 serca,	wdzięcznością	wobec	 Jezusa	 za	 Jego	mękę	
i	śmierć	za	każdego	z	nas.	Zostawmy	na	boku	w	tym	najważ-
niejszym	tygodniu	w	roku,	nasze	codzienne	sprawy.	Zadbajmy	
o	naszą	wiarę,	 pokorę,	miłość,	 byśmy	na	dzisiejszej	 drodze	
krzyżowej	Chrystusa,	która	trwa,	abyśmy	dołączyli	do	Szymona	
z	Cyreny,	do	Weroniki,	do	milczącej	Maryi,	a	także	do	setnika	
rzymskiego,	do	jego	okrzyku:	„Prawdziwie	ten	człowiek	był	
Synem	Bożym”.	(Mk	15,39).
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Niech	Boża	Łaska	wspiera	nas	w	tych	świętych	dniach,	aby-
śmy	się	duchowo	odrodzili,	abyśmy	idąc	za	Jezusem	z	krzyżem,	
mogli	nieustannie	przechodzić	spod	Jego	Krzyża	do	pustego	
grobu,	do	blasku	poranka	wielkanocnego.	Amen

Wydarzenia, które trwają i wciąż się 
powtarzają

Świdnica, 29 marca 2015 r.
Msza św. w Niedzielę Palmową 
Kościół pw. Krzyża Świętego

1. Zapowiedziane i spełnione cierpienie Jezusa

Teksty	liturgiczne	Niedzieli	Palmowej,	zwanej	także	Nie-
dzielą	Męki	Pańskiej,	mówią	nam	przede	wszystkim	o	cierpie-
niu	i	śmierci	Jezusa	na	krzyżu.	W	pierwszym	Czytaniu	prorok	
Izajasz	w	tzw.	trzeciej	Pieśni	o	Cierpiącym	Słudze	Jahwe	przed-
stawił	cierpienie	Mesjasza	następująco:	„Podałem	grzbiet	mój	
bijącym	i	policzki	moje	rwącym	mi	brodę.	Nie	zasłoniłem	mej	
twarzy	przed	zniewagami	i	opluciem”	(Iz	50,6).	Ta	zapowiedź	
proroka	wypełniła	się	u	kresu	ziemskiego	życia	Jezusa.	Słysze-
liśmy	z	dzisiejszego	opisu	męki	Jezusa,	jak	wielkie	upokorzenie	
i	 cierpienie	 zgotowano	 Jezusowi.	Przerażające	było	wołanie	
Jezusa	na	krzyżu,	które	powtarzaliśmy	po	pierwszym	Czytaniu:	
„Boże	mój,	Boże,	czemuś	mnie	opuścił?”	(Ps	22,2a).	Wołanie	
to	świadczy	o	wielkim	cierpieniu	wiszącego	na	krzyżu	Jezusa.

Pamiętajmy,	że	to	wszystko	miało	wymiar	miłości	do	Ojca	
i	do	nas.	Jezus	dobrowolnie	wydał	się	na	mękę,	wydał	się	wtedy,	
kiedy	sam	chciał,	a	nie	wówczas,	gdy	chcieli	Jego	wrogowie.	
Nie	został	zdruzgotany	przez	siły	potężniejsze	od	Niego.	To	
On	sam,	działając	zgodnie	z	wolą	Ojca,	przyjął	dobrowolnie	
z	synowskim	oddaniem	tę	wolę,	z	nieskończonej	miłości	do	nas,	
ludzi.	Ewangelista	Jan	napisał	tak	o	tym	w	swojej	Ewangelii:	
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„Jezus,	wiedząc,	że	nadeszła	godzina	Jego,	by	przeszedł	z	tego	
świata	do	Ojca,	umiłowawszy	swoich	na	świecie,	do	końca	ich	
umiłował”	(J	13,1).

2. Kontynuacja cierpienia Jezusa

Moi	drodzy,	ojciec	Raniero	Cantalamessa,	znany	kaznodzie-
ja	papieski,	dając	komentarz	do	wydarzeń	Wielkiego	Tygodnia,	
powiada,	że	historia	cierpienia	Jezusa	nie	zakończyła	się,	i	że	
trwa	i	wciąż	się	powtarza.	„Pomarli	dawni	oskarżyciele	–	napi-
sał	pewien	Żyd	w	zakończeniu	pasjonującej	książki	o	procesie	
Jezusa.	 Świadkowie	 rozeszli	 się	 do	 domów.	Sędzia	 opuścił	
trybunał.	Ale	proces	Jezusa	trwa”	(P.	Winter).	Dla	niego	–	jako	
Żyda	–	proces	Jezusa	ponawia	się	we	wszystkich	procesach	
przeciwko	Żydom,	które	kiedykolwiek	się	odbyły.	Kaznodzieja	
papieski	jest	zdania,	że:	„Również	i	dla	nas,	chrześcijan,	proces	
Jezusa	i	Jego	męka	trwają,	lecz	w	zupełnie	innym	wymiarze	
znaczeniowym:	odnawiają	się	w	każdym	uczniu	(a	także	w	każ-
dym	człowieku),	który,	jak	Jezus,	cierpi	i	jest	prześladowany	
z	powodu	sprawiedliwości;	są	odnawiane	przez	 tych,	którzy	
nadal	wołają:	Nie	tego,	ale	Barabasza!,	Ukrzyżuj	Go”.

Od	nas	 zależy,	 do	 kogo	 będziemy	 chcieli	 upodobnić	 się	
w	historii	męki	Chrystusa:	czy	do	Cyrenejczyka,	który	idzie	
ramię	w	 ramię	 z	 Jezusem,	by	wspólnie	 nieść	 ciężar	 krzyża,	
czy	może	do	płaczących	niewiast,	 bądź	do	 setnika	bijącego	
się	w	pierś	lub	do	Maryi,	która	milcząca	stoi	obok	krzyża;	czy	
będziemy	raczej	chcieli	odegrać	rolę	Judasza,	Piotra	albo	Piłata	
czy	tych	«przypatrujących	się	z	daleka»,	jak	to	przeważnie	bywa	
(R.	Cantalamessa,	Słowo	i	życie,	Rok	B,	Wrocław	1996,	s.	77).

Moi	drodzy,	przychodzi	najwyższy	czas,	abyśmy	sobie	odpo-
wiedzieli	do	kogo	jesteśmy	podobni	z	drogi	krzyżowej	Jezusa,	
gdy	dzisiaj	stykamy	się	z	cierpieniem	ludzi,	w	których	w	jakiś	
sposób	jest	obecny	i	cierpi	sam	Jezus.	Na	Sądzie	Ostatecznym	
usłyszymy	słowa:	„Wszystko,	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	
braci	mich,	Mnieście	 uczynili”	 (Mt	 25,40).	 Zatem	prośmy	
dzisiaj,	aby	Duch	Święty	pomógł	nam	wypędzić	z	nas	miłość	
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własną,	przesadną	pogoń	za	sprawami	tego	świata	i	napełnił	
nas	Bożym	wyciszeniem	i	pokorą	serca,	wdzięcznością	wobec	
Jezusa	za	Jego	mękę	i	śmierć	za	każdego	z	nas.	Zostawmy	na	
boku	w	tym	najważniejszym	tygodniu	w	roku,	nasze	codzienne	
sprawy.	Zadbajmy	o	zdrowie	naszego	ducha,	a	duch	nas	jest	
zdrowy,	gdy	jest	w	nim	wiara,	nadzieja	i	miłość.	Amen.

Betania i jej aktualne przesłania
Dobromierz, 30 marca 2015 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej 
Kościół pw. św. Michała Archanioła

1. Jezus i święto Paschy

Przybliżamy	 się	 do	 świąt	wielkanocnych,	 które	 się	 już	
zaczynają	w	Wielki	Czwartek	wieczorem	Mszą	Świętą	Wie-
czerzy	Pańskiej.	W	tych	ostatnich	dniach	przedświątecznych	
liturgia	kościoła	nam	pokazuje	Pana	Jezusa,	w	tych	ostatnich	
wydarzeniach,	które	się	rozegrały	przed	Jego	męką,	śmiercią	
i	zmartwychwstaniem.	Dzisiejsze	wydarzenie	opisane	w	Ewan-
gelii	–	uczta	w	domu	Łazarza	miała	miejsce	sześć	dni	przed	
świętem	Paschy	czyli	 sześć	dni	przed	śmiercią	Pana	Jezusa,	
a	więc	w	dużej	bliskości	ze	śmiercią	i	zmartwychwstaniem	Pań-
skim.	Pan	Jezus	był	w	drodze	do	Jerozolimy	na	święta	Paschy.

Przypomnijmy,	 że	 święta	 Paschy	 były	 obchodzone	 na	
wiosnę	każdego	roku	na	pamiątkę	wyjścia	Żydów	z	niewoli	
egipskiej.	 Pan	Bóg	wybrał	Mojżesza,	 żeby	naród	wyprowa-
dził	i	to	wyprowadzenie	było	cudowne,	Morze	Czerwone	się	
rozstąpiło,	 Izraelici	 przeszli,	 a	 potem	 jak	 goniący	 ich	Egip-
cjanie	weszli	w	morze	 to	wtedy	morze	się	znowu	połączyło	
i	Egipcjan	zatopiło.	To	było	cudowne	wyzwolenie	z	niewoli	
politycznej	i	na	pamiątkę	tego	wyzwolenia	Żydzi	każdego	roku,	
wspominając	 to	wydarzenie,	 składali	ofiary	z	baranków	 i	 to	
nazywało	się	świętem	Paschy.	A	„pascha”	oznacza	przejście,	



324

w	tym	przypadku	z	kraju	niewoli	do	kraju	wolnego.	I	właśnie	
na	 te	 święta	Paschy,	 już	 ostatnie	w	 swoim	życiu,	 przyszedł	
Pan	Jezus.	W	drodze	przybył	do	Betanii.	Betania	leży	bardzo	
blisko	Jerozolimy,	tam	Pan	Jezus	często	zachodził	bo	miał	tam	
swoich	przyjaciół.	Mieszkała	 tam	 trójka	 rodzeństwa:	Łazarz	
i	dwie	 jego	siostry	–	Marta	 i	Maria.	Nie	wiemy	czy	oni	Go	
zaprosili,	gdy	wiedzieli,	 że	 Jezus	przychodzi	do	Jerozolimy,	
czy	Jezus	z	własnej	inicjatywy	przyszedł,	żeby	ich	odwiedzić,	
ale	wiedział,	że	to	są	ostatnie	Jego	odwiedziny.	Te	odwiedzimy	
były	ciekawe,	bo	wcześniej,	gdy	Jezus	był	w	Betanii,	to	Łazarza	
wskrzesił,	przeprowadził	go	zza	grobu,	stamtąd	nikt	jeszcze	nie	
wrócił	na	ten	świat,	a	Jezus	potrafił	z	tamtego	świata,	z	grobu	
przyprowadzić	do	grona	żyjących	swego	przyjaciela	Łazarza.	
Dlatego	 też	Ewangelia	mówi	–	wielu	 ludzi	przyszło,	 bo	nie	
tylko	chcieli	zobaczyć	Jezusa,	który	już	miał	wielką	sławę,	ale	
także	Łazarza,	którego	Jezus	wskrzesił	z	martwych.

2. Wydarzenia w domu przyjaciół Jezusa w Betanii

Oto	jest	uczta,	siostra	Maria,	która	za	każdym	razem,	gdy	
Jezus	przychodził	słuchała	tego,	co	On	mówił,	była	ciekawa	
czego	nauczał	i	jakie	cuda	uczynił,	wzięła	olejek	drogocenny	
i	namaściła	Jezusa.	Ten	olejek	był	taki	drogocenny,	że	Judasz	
nie	wytrzymał	i	powiedział,	po	co	to	ona	czyni,	przecież	taki	
olejek	można	było	sprzedać	za	300	denarów	i	dać	te	pienią-
dze	 ubogim.	Mówił	 to	 przewrotnie,	 ewangelista	 zaznaczył,	
że	nie	powiedział	tego	dlatego,	że	był	zatroskany	o	ubogich,	
ale	dlatego,	że	był	chciwy	na	pieniądze,	że	był	złodziejem,	bo	
wykradał	 pieniądze	 z	 tej	 skarbony,	 którą	mieli	 apostołowie.	
I	tu	ta	przewrotność	Judasza	bardzo	jaskrawo	wychodzi.	Pan	
Jezus	przyjął	to	namaszczenie.	Możemy	zapytać,	dlaczego	ta	
siostra	Maria	taki	drogocenny	olejek,	którego	cena	wynosiła	
mniej	więcej	roczny	zarobek	robotnika,	a	więc	była	to	wartość	
wielka	i	to	przeznaczyła	dla	Jezusa.	Odpowiedź	jaką	damy?	–	
Bo	bardzo	Jezusa	kochała,	była	wdzięczna	Jezusowi	za	to,	że	
Jezus	jej	brata	wskrzesił,	że	przywrócił	im	brata	do	życia,	że	go	
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przyprowadził	stamtąd,	skąd	nikt	nigdy	już	nie	wraca.	Dlatego	
taki	był	gest	wielkiej	wdzięczności	za	to,	co	uczynił	Jezus.

Moi	drodzy,	 idźmy	dalej,	 Jezus	 skomentował	 to	namasz-
czenie,	że	to	jest	namaszczenie	na	Jego	pogrzeb.	Maria	o	tym	
nie	wiedziała,	ale	Jezus	to	wyjaśnił,	że	to	jest	namaszczenie	na	
Jego	pogrzeb	i	tak	też	to	było,	bo	Jezus	nie	został	namaszczony	
w	sposób	wystarczający	–	dlatego,	że	umarł	na	krzyżu	w	piątek	
tuż	przed	szabatem	a	gdy	zmrok	zapadał	w	piątek,	to	już	zaczy-
nało	się	święto	i	nie	można	było	żadnych	pracy	wykonywać.	
I	przyjaciele	Jezusa,	którzy	Go	chowali	go	grobu	musieli	się	
bardzo	spieszyć	i	nie	zdążyli	wypełnić	wszystkich	czynności	
przy	zmarłym	ciele	Jezusa	i	sobie	przełożyli	namaszczenie	na	
dzień	po	szabacie.	Ale	gdy	przyszli	do	grobu,	dzień	po	szabacie	
czyli	w	niedzielę,	 już	Jezusa	nie	było,	zmartwychwstał	 i	 już	
nie	mogli	 tego	namaszczenia	 dokonać,	 bo	 chcieli	 uzupełnić	
to,	 czego	nie	wykonali	w	piątek	wieczorem.	 Jezusa	 już	 nie	
było.	Dlatego	Jezus	powiedział,	to	namaszczenie	było	na	mój	
pogrzeb.	Tak	to	wyjaśniał	tym,	którzy	byli	na	uczcie.

Moi	drodzy,	jakie	wnioski	wyciągniemy	z	tego	zdarzenia?	
–	Każde	zdarzenie	ewangeliczne,	tam	gdzie	był	obecny	Jezus,	
ma	jakieś	przesłanie	dla	nas,	dla	wszystkich,	i	dla	ludzi,	którzy	
żyli	w	V	wieku,	w	XV	i	dla	tych,	którzy	dzisiaj	żyją,	także	dla	
nas,	którzy	dzisiaj	 tu	 jesteśmy	w	kościele.	Myślę,	 że	 z	 tego	
wydarzenia	możemy	wyciągnąć	 trzy	wnioski	 dla	 siebie,	my	
wszyscy	–	i	my	kapłani	i	wy	świeccy	katolicy.

3. Jesteśmy wszyscy dłużnikami Boga

Pierwszy	wniosek,	 patrząc	 na	Marię,	 która	 to,	 co	miała	
najcenniejszego	 zaoferowała	 Jezusowi,	 powinniśmy	 i	my	
wszystko,	 co	mamy	 najcenniejszego	 zawsze	 ofiarować	 dla	
Pana	Jezusa,	dla	Pana	Boga,	bo	jesteśmy	dłużnikami.	Tak	jak	
Maria	 się	 poczuła	 dłużnikiem,	 bo	 Jezus	wskrzesił	 jej	 brata,	
my	 też	 jesteśmy	dłużnikami	 chociażby	dlatego,	 że	 jesteśmy	
obdarzeni	życiem.	Mogło	nas	nie	być	i	świat	by	bez	nas	istniał,	
a	żyjemy,	jesteśmy.	Czy	sobie	wybrałeś	czas	życia	na	ziemi,	
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czy	sobie	wybrałeś	mamę,	tatę?	–	Nie,	to	Pan	Bóg	ci	dał,	Bóg	
sprawił,	 że	 się	 narodziłeś	 z	 takiej	 niewiasty,	 z	 takiego	męż-
czyzny,	z	rodziców	swoich,	ale	to	Bóg	się	posłużył	rodzicami,	
żebyś	zaistniał,	żebyś	żył,	a	potem	otrzymaliśmy	wychowanie.	
Wielu	 z	 nas	 otrzymało	 takie	 dobre	wychowanie	 –	 niesiemy	
wiano	 z	 domu	 rodzinnego,	 pamiętamy	 naszych	 rodziców,	
którzy	nas	wychowali,	mamy	swoje	wspomnienia	ze	swojego	
dzieciństwa,	otrzymaliśmy	chrzest	na	początku	życia,	potem	
była	I	Komunia	Święta,	otrzymaliśmy	prawo	do	przyjmowania	
Ciała	Pańskiego,	w	bierzmowaniu	otrzymaliśmy	dary	Ducha	
Świętego,	a	potem,	gdy	nas	grzechy	przywaliły,	przygniotły,	
poszliśmy	do	Jezusa,	pod	Jego	krzyż	i	wszystko	zostało	prze-
baczone,	 otrzymaliśmy	 zdrowie	 naszego	ducha.	Masz	 za	 co	
podziękować	Panu	Bogu?	Mamy	Panu	Bogu	za	co	dziękować?	
–	Mamy,	naśladujmy	Marię,	nie	byle	co	dla	Pana	Boga,	ale	to	
co	nas	boli,	to	co	kosztuje,	to	co	mamy	najwartościowszego.	
Zobaczcie	jakie	piękne	mamy	historyczne	kościoły	zwłaszcza	
barokowe,	renesansowe,	to	dla	Pana	Boga,	to	co	najpiękniejsze,	
najdroższe.	Więc	to	jeden	wniosek,	żebyśmy	nigdy	niczego	nie	
żałowali	dla	Pana	Boga,	ale	czujmy	się	zawsze	dłużnikami	za	to,	
co	już	dla	nas	wykonał	i	też	za	to,	co	zapowiedział,	co	jeszcze	
otrzymamy,	jak	będziemy	w	niebie.	Jeszcze	tyle	razy	będziemy	
grzeszni	i	będziemy	prosić	o	przebaczenie.	Kto	cię	z	grzechów	
oswobodzi,	kto	cię	wyprowadzi	z	niewoli,	nie	politycznej	tylko	
z	niewoli	moralnej?	–	Jezus,	Bóg	sobie	zastrzegł	odpuszczanie	
grzechów.	Ludzie	by	chcieli	sobie	grzechy	odpuszczać,	uwolnić	
się	ale	to	jest	niemożliwe.	Dlatego	ci,	którzy	do	spowiedzi	nie	
chodzą,	nie	oczyszczają	się	to	sobie	zagłuszają	sumienie,	ale	do	
czasu,	bo	sumienia	nie	można	zakrzyczeć,	zagłuszyć	do	końca.	
A	więc	dla	Boga	wszystko	co	najlepsze,	zawsze	się	czujemy	
Jego	dłużnikami	–	to	wniosek	pierwszy.

4. Nie ulec przewrotnemu myśleniu

Wniosek	drugi	–	nie	wolno	nam	nigdy	naśladować	Judasza,	
takiego	hipokrytę,	kłamcę,	złodzieja.	A	są	dzisiaj	ludzie,	którzy	



327

naśladują.	 Jak	papież	przyjeżdżał	do	Polski,	 to	wyliczali	 ile	
będzie	kosztować	jego	wizyta,	ile	kosztowały	ołtarze,	które	bu-
dowano,	byli	tacy,	którzy	obliczali	i	w	prasie	pisali.	Przy	okazji	
jednej	wizyty	papież	chciał	dwa,	trzy	dni	spędzić	w	Zakopanym,	
które	kochał,	bo	tam	chodził	po	górach	gdy	był	młody,	znał	do-
kładnie	ścieżki,	wszystkie	trasy	górskie.	I	od	razu	przeciwnicy	
wyliczyli,	ile	to	państwo	będzie	kosztować,	żeby	papieża	kilka	
dni	gościć	w	Zakopanym,	bo	trzeba	obstawę,	ochronę,	itd.	To	
są	dzisiejsi	Judasze,	nie	dlatego,	żeby	dbali	o	państwo	tylko	
z	 innych	powodów,	 tak	pisano	i	krytykowano.	Mamy	takich	
dzisiaj	ludzi	też,	którzy	pytają,	a	po	co	Bazylika	św.	Piotra	taka	
droga,	można	 ją	sprzedać	albo	zamienić	na	 jakiś	szpital	czy	
jakiś	obiekt,	który	będzie	służył	ludziom.	Albo	w	kościele	coś	
zobaczą	drogocennego	to	pytają:	„Po	co	to,	to	biednym	trzeba	
dać	lepiej”.	Najczęściej	mówią	tak	–	bądźmy	odważni,	żeby	
to	powiedzieć	–	złodzieje,	kłamcy,	ludzie	przewrotni.	Ludzie	
uczciwi,	hojni	nigdy	tak	nie	powiedzą,	jak	Judasz	do	Marii,	po	
co	ona	taki	drogi	olejek	dała	dla	Jezusa.	To	drugi	wniosek	–	nie	
wolno	nam	nigdy	naśladować	Judasza,	który	potem	sprzedał	
Jezusa	za	30	srebrników,	sprzedał	przyjaźń,	miłość	za	marne	
grosze.	Potem	nie	wrócił,	już	było	za	późno,	już	nie	miał	odwagi	
uczynić	 to,	co	uczynił	Piotr,	żeby	Jezusa	przeprosić,	przyjść	
i	powiedzieć	zgrzeszyłem,	na	to	go	nie	było	stać.

5. Odwaga wyznawania wiary

I	 jaki	 będzie	wniosek	 trzeci?	 –	Zauważmy,	 że	Łazarz	 ze	
swoimi	 siostrami	mógł	 się	 bardzo	narazić	 za	 to,	 że	 zaprosił	
Jezusa,	że	zgodził	się	na	Jego	przyjęcie	i	wyprawienie	uczty.	
Komu	mógł	się	narazić?	–	Faryzeuszom	i	tym,	którzy	już	na	
Jezusa	wydali	wyrok	śmierci,	 tylko	czekali	na	okazję,	kiedy	
Go	będzie	można	złapać,	osądzić	 i	na	krzyżu	powiesić.	Był	
odważny	Łazarz	z	siostrami,	 to	się	nie	liczyło,	ale	Jezus	był	
najważniejszy.	Być	może	później	ponieśli	konsekwencje,	bo	
jest	 powiedziane,	 że	 arcykapłani	 później	 postanowili	 stracić	
również	Łazarza,	gdyż	wielu	z	jego	powodu	odłączyło	się	od	
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Żydów	i	uwierzyło	w	Jezusa.	Oprócz	Jezusa,	Łazarza	też	wzięli	
na	celownik,	żeby	go	stracić,	a	Łazarz	odważnie	Jezusa	przyjął	
mimo	że	wiedział,	że	jest	poszukiwany,	że	jest	atakowany	i	że	
może	na	siebie	samego	ten	atak	ściągnąć	za	to,	że	Go	przyjął.	
Odważny	człowiek,	nie	bał	się	przyznać	do	przyjaźni	z	Jezusem.

A	u	nas	bywa	różnie.	Mamy	takich	posłów,	parlamentarzy-
stów,	którzy	do	kościoła	przychodzą,	biskupów	witają,	nawet	
czytają	 teksty	biblijne,	a	głosowali	za	konwencją,	wcześniej	
głosowali	za	innymi	sprawami,	które	kościół	odrzucił,	nega-
tywnie	ocenił.	To	jest	niekonsekwencja,	a	właśnie	boją	się,	żeby	
nie	stracić	posady.	My	rozumiemy	i	ich	nie	potępiamy,	bo	są	
różne	czasy,	każdy	jak	ma	rodzinę,	dzieci	to	chce	jakoś	żyć,	ale	
niekiedy	to	jest	zbyt	wielkie	kombinowanie.

Popatrzmy	 na	Marka	 Jurka,	 byłego	marszałka	 Sejmu,	
zrezygnował	 z	 takiej	 funkcji,	 bo	 nie	 chciał	 zdradzić	 zasad	
jezusowych,	chrześcijańskich,	dlatego	powiedział	„nie”,	ja	tu	
nie	pasuję,	ja	nie	mogę	grać	dalej	w	takiej	drużynie.	Zostawił	
miejsce	pracy	za	cenę	wierności	zasadom.	Taki	filozof	włoski,	
gdy	był	desygnowany	do	Parlamentu	Europejskiego	i	ci,	którzy	
go	mieli	przyjąć	zapytali	go,	jakie	ma	poglądy	na	aborcję,	na	
związki	 partnerskie.	 Powiedział	według	 sumienia,	 że	 to	 jest	
zło	i	odpowiedź	była	taka,	że	nie	ma	miejsca	dla	takich	jak	ty	
w	parlamencie,	na	takim	stanowisku,	jeżeli	tak	uznajesz,	to	tutaj	
nie	masz	prawa	miejsca.	A	więc	moi	drodzy,	ten	trzeci	wniosek	
–	musimy	odważnie	wyznawać	naszą	wiarę	i	nie	sprzedawać	
nigdy	naszej	przyjaźni	z	Bogiem	za	judaszowe	srebrniki.

Módlmy	się	o	to,	byśmy	w	tym	Wielkim	Tygodniu,	w	któ-
rym	jesteśmy	już,	w	tych	misteriach	świątecznych,	w	których	
będziemy	 uczestniczyć,	 byśmy	 odnowili	 naszą	 przyjaźń	
z	Panem	Jezusem,	żeby	Jezus	stał	się	dla	nas	najważniejszy,	
żeby	 to	wszystko	 co	 piękne,	 co	 nas	 kosztuje	 dużo	wysiłku,	
samozaparcia,	może	i	cierpienia	–	było	dla	Jezusa.	Byśmy	nie	
byli	podobni	do	Judasza	w	 tym	zakłamaniu,	byśmy	nie	byli	
hipokrytami,	tylko	byśmy	byli	odważni,	jak	Łazarz	z	siostrami	
i	w	każdym	momencie	przyznawali,	kto	jest	naszym	najlepszym	
Przyjacielem,	że	to	jest	Jezus	Chrystus	ukrzyżowany	i	zmar-
twychwstały.	Amen.



Homilie kwietniowe
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Duch Pański spoczywa na nas
Świdnica, 2 kwietnia 2015 r.

Msza św. z poświęceniem Krzyżma 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Dzisiejsza	 homilia	 będzie	mieć	 trzy	 części.	W	pierwszej	
odniesiemy	się	do	usłyszanego	Bożego	słowa.	W	drugiej	będą	
przytoczone	fragmenty	tegorocznego	Listu	polskich	biskupów	
do	 kapłanów	na	Wielki	Czwartek.	W	 trzeciej	 będzie	 słowo	
wdzięczności	i	życzeń	wobec	wszystkim	kapłanów	diecezjal-
nych	i	zakonnych.

1. Jako kapłani Pana

Drodzy	bracia	w	powołaniu	kapłańskim,	rozpocznijmy	naszą	
refleksję	od	słów	proroka	Izajasza,	które	Pan	Jezus	w	synagodze	
w	Nazarecie	odniósł	do	siebie:	„Duch	Pański	spoczywa	na	mnie,	
ponieważ	mnie	namaścił	i	posłał	mnie,	abym	ubogim	niósł	dobrą	
nowinę,	więźniom	głosił	wolność,	a	niewidomym	przejrzenie;	
abym	uciśnionych	odsyłał	wolnych,	abym	obwoływał	rok	łaski	
od	Pana”	(Łk	4,18-19).	Słowa	te	dziś	odnosimy	także	do	nas.	
To	właśnie	na	nas	spoczął	Duch	Pański	podczas	święceń.	Zo-
staliśmy	przez	Niego	namaszczeni	i	posłani,	aby	to	czynić,	co	
czynił	Jezus.	Do	nas	także	odnoszą	się	następne	słowa	proroka:	
„Wy	zaś	będziecie	nazywani	kapłanami	Pana,	mienić	was	będą	
sługami	Boga	naszego”	(Iz	61,6).	Jesteśmy	kapłanami	i	sługami	
Pana.	Kapłaństwo	nas	wszystkich	narodziło	się	w	Wieczerniku.	
W	dniu	dzisiejszym	tam	właśnie	wracamy.	Jednakże	wypada	
nam	dzisiaj	także	wrócić	do	dnia	i	miejsca	naszych	święceń	ka-
płańskich	i	przypomnieć	sobie	gest	nałożenia	na	nasze	głowy	bi-
skupich	rąk.	Św.	Jan	Paweł	II,	którego	dziesiątą	rocznicę	śmierci	
dziś	obchodzimy,	mówił	do	nas	10	czerwca	1987	r.	w	Tarnowie:	
„Bracia!	Pomyślcie,	na	cośmy	się	odważyli	w	dniu	naszych	
święceń!	Pomyślcie,	czegośmy	dostąpili!	Pomyślcie,	co	nam	
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Pan	uczynił	–	i	stale	czyni!	Jak	dobry	jest	Pan!”.	Drodzy	bracia,	
idąc	za	wezwaniem	naszego	wielkiego	Papieża,	z	całą	pokorą	
i	świadomością	własnych	grzechów,	chcemy	rozeznać	w	sobie	
potrzebę	rozpalenia	na	nowo	Bożego	daru,	który	otrzymaliśmy	
w	dniu	święceń,	zgodnie	z	zachętą	Apostoła:	„Przypominam	
Ci,	żebyś	na	nowo	rozpalił	charyzmat	Boży,	który	otrzymałeś	
przez	włożenie	moich	 rąk.	Bóg	bowiem	nie	dał	nam	Ducha	
bojaźni,	ale	mocy,	miłości	i	karności”	(2	Tm	1,	6n).	Słowa	te	
mówią	o	kapłaństwie	nie	tylko	w	kategoriach	sakramentalnej	
godności,	urzędu	i	funkcji	(„munus”),	ale	również	o	szczególnej	
łasce	Ducha	Świętego	–	o	„charyzmacie”.

2. Życie konsekrowane – List biskupów polskich do 
kapłanów na Wielki Czwartek 2015 r. – fragmenty

Ten	wątek	urzędu	 i	 charyzmatu	 rozwijają	 polscy	biskupi	
w	tegorocznym	Liście	do	kapłanów	na	Wielki	Czwartek,	no-
szący	tytuł	–	z	racji	trwającego	Roku	Życia	Konsekrowanego:	
„Kapłan	a	życie	konsekrowane”.	Biskupi	m.	in.	piszą:	„Wielu	
z	nas	przeżywa	swoje	kapłaństwo,	realizując	je	na	drodze	po-
wołania	zakonnego	(...)	Wielki	Czwartek	stanowi	dobrą	oka-
zję,	aby	podziękować	«Panu	żniwa»,	że	z	obfitością	wzbudza	
powołania	kapłańskie	we	wspólnotach	życia	konsekrowanego.	
Jesteśmy	wdzięczni	kapłanom	zakonnym	za	ich	rozmaitą	posłu-
gę,	zarówno	w	duszpasterstwie	parafialnym,	jak	i	wynikającą	
z	realizacji	charyzmatu	zgromadzenia.	Dziękujemy	za	posługę	
i	świadectwo	życia	rekolekcjonistom,	spowiednikom,	misjona-
rzom,	kapelanom	szpitalnym	i	więziennym,	pedagogom	i	na-
uczycielom,	opiekunom	rozlicznych	sanktuariów	i	pełniącym	
wiele	dzieł	miłosierdzia.

Jako	biskupi,	kapłani	diecezjalni	i	zakonni	dziękujemy	po-
zostałym	osobom	życia	konsekrowanego	–	braciom	i	siostrom	
z	wielu	licznych	zakonów,	zgromadzeń	oraz	instytutów	życia	
konsekrowanego,	 a	 także	pustelnikom	oraz	konsekrowanym	
dziewicom	i	wdowom.	Ich	wieloraka	posługa	i	ofiarna	obecność	
w	Kościele	silnie	wspiera	naszą	kapłańską	misję.	Rok	Życia	



333

Konsekrowanego	daje	sposobność	do	publicznego	wyrażenia	
naszej	wdzięczności,	co	niniejszym	czynimy,	otaczając	osoby	
konsekrowane	serdeczną	modlitwą.	Pragniemy	również	podjąć	
refleksję	nad	życiem	konsekrowanym	w	kontekście	naszego	
kapłaństwa.

Twórcze	połączenie	sakramentalnego	urzędu	i	charyzmatu	
jest	właściwie	zadaniem	każdego	kapłana,	nie	tylko	zakonnego.	
Każdy	z	nas	może	i	powinien	odkrywać	swoje	własne	duchowe	
«dary,	posługi	 i	działania»	(por.	1	Kor	12,	4-6).	Możliwości	
w	 tym	zakresie	 są	 tak	 nieskończone	 jak	 różnorodny	potrafi	
być	w	swoich	darach	Duch	Święty.	To	On	sprawia,	że	 jedni	
odkrywają	w	 sobie	 szczególny	 dar	 przepowiadania	 Słowa,	
inni	odnajdują	się	w	dynamicznej	posłudze	ludziom	młodym	
czy	w	towarzyszeniu	starszym	i	chorym.	Jeszcze	inni	są	praw-
dziwie	charyzmatycznymi	katechetami,	z	oddaniem	posługują	
rodzinom	 lub	 podejmują	 się	 indywidualnego	 kierownictwa	
duchowego	bądź	pracy	dydaktycznej	na	wyższych	uczelniach.	
Wielu	z	nas	przeżywa	swoje	kapłaństwo,	czerpiąc	inspirację	
i	siły	z	duchowości	i	charyzmatów	wielu	eklezjalnych	ruchów	
i	nowych	wspólnot.	Za	to	wszystko	niech	Pan	będzie	uwiel-
biony!	Dziś	szczególnie	wsłuchujemy	się	w	Jego	słowa:	«To	
jest	moje	przykazanie,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	tak	jak	
Ja	was	umiłowałem»	(J	15,	12).	Odnosimy	je	do	wszystkich,	
którzy	pomagają	nam	realizować	rady	ewangeliczne.

Nasza	misja	we	wspólnotach	Kościoła	 (diecezjach,	para-
fiach,	 zakonach,	 ruchach	 itd.)	 dokonuje	 się	 przez	 głoszenie	
Słowa,	 uświęcanie	przez	 sakramenty	 i	 bycie	 pasterzami.	To	
ostatnie	 zadanie,	 jak	 uczy	 soborowy	dekret	 «Presbyterorum	
ordinis»,	 realizuje	 się	 przez	 skierowaną	do	 całej	wspólnoty	
posługę	budowania	jedności	(nr	6).	Jedność	Kościoła	ma	zaś	
charakter	głęboki	i	organiczny.	Jest	jednością	Ciała,	które	składa	
się	z	wielu	członków.	Kapłani	spełniają	swoją	funkcję	pasterską	
«in	persona	Christi	Capitis»	wtedy,	 gdy	wspierają	wiernych	
i	 towarzyszą	im	modlitwą	i	radą,	kiedy	czynią	wszystko,	by	
odpowiednio	 uformować	 swoich	 braci	 i	 siostry	 do	 posługi	
w	Kościele	oraz	z	radością	posłać	ich	do	niej.
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Nie	 jest	 to	ucieczka	od	odpowiedzialności,	 ale	 roztropna	
i	radosna	posługa	towarzyszenia	każdemu	ochrzczonemu	czło-
wiekowi	w	odkrywaniu	darów	i	zadań	zleconych	mu	przez	Du-
cha	Świętego.	To	umiejętność	dzielenia	się	odpowiedzialnością	
za	Kościół,	w	którym	każdy	ma	swój	twórczy	udział.	Znamy	
radość	wspólnego	duchowego	wędrowania	z	osobami	odkry-
wającymi	powołanie	do	życia	zakonnego	lub	kapłańskiego	czy	
też	drogę	życia	w	małżeństwie.	Znamy	wzniosłość	i	bliskość	
liturgii	sprawowanej	w	pięknej	harmonii	różnorodnych	posług	
i	funkcji.	Znamy	też	smak	–	nie	zawsze	łatwego,	ale	ostatecznie	
zawsze	niezwykle	 owocnego	–	«wspólnego»	podejmowania	
różnych	dzieł	apostolskich.

Ten,	kto	sam	«w	sobie	rozpala	charyzmat»,	jest	pełen	sza-
cunku	dla	innych	i	nie	będzie	«gasił	Ducha»	(por.	1	Tes	5,	19).	
To	właśnie	Duch	Święty	sprawia,	że	wypowiadane	przez	nas	
słowa	eucharystycznej	konsekracji	obejmują	cały	Kościół,	całe	
Ciało	Chrystusowe.	Również	każdy	wierny	składa	Bogu	ofiarę	
z	samego	siebie:	swoje	życie,	modlitwę,	pracę,	odpoczynek,	
cierpienie,	 służbę	na	 rzecz	 innych.	Można	więc	powiedzieć,	
że	Eucharystia	jest	codziennym,	aktualnym	momentem	konse-
kracji	każdego	ochrzczonego	i	bierzmowanego.	Pan	codziennie	
czyni	nas	sługami	konsekracji	każdego	z	naszych	braci	i	sióstr.	
Nasze	«służebne»	kapłaństwo	ma	służyć	powszechnemu	«kró-
lewskiemu	kapłaństwu»	wszystkich	wiernych.	W	przywołanym	
już	 dekrecie	 «Presbyterorum	ordinis»	Sobór	 naucza,	 że	 tak	
rozumiana	Eucharystia	jest	celem	naszego	życia,	gdyż	do	tego	
właśnie	zmierza	«i	w	tym	się	ostatecznie	wypełnia	cała	posługa	
prezbiterów»	(nr	2).	Sakramentalny	znak	sprawowanej	przez	nas	
Eucharystii	zbiera	to,	co	uczyniliśmy,	aby	wezwać	wiernych	do	
odkrycia	tożsamości	chrzcielnej,	duchowych	darów	i	obudzić	
w	nich	współodpowiedzialność	za	Kościół.

Zanim	św.	Paweł	wezwie	Tymoteusza	do	«rozpalenia	w	so-
bie	charyzmatu»	Bożego,	przypomina	mu,	że	wiarę	przyjął	od	
babki	i	matki,	których	jest	«dłużnikiem».	Jego	zadaniem	jest	
zaś	pomnażanie	w	sobie	tego	daru.	
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Podobnie	my	–	jesteśmy	«dłużnikami»	Kościoła,	od	którego	
otrzymaliśmy	wiarę.	Jest	to	jednak	«dług	miłości»,	który	zostaje	
spłacony	przez	miłość	pasterską,	o	której	św.	Jan	Paweł	II	pisał,	
że	«jest	przede	wszystkim	darem	z	siebie,	całkowitym	darem	
z	siebie	dla	Kościoła,	na	obraz	daru	Chrystusa	i	we	współudziale	
z	Nim»	(Pastores	dabo	vobis,	23).	Naszym	powołaniem	jest	
służba	na	wzór	Chrystusa	–	Kapłana	i	Sługi.

Odczytując	Ewangelię	w	świetle	znaków	współczesności,	
możemy	coraz	głębiej	rozumieć	ewangelizację	świata.	Ewan-
gelizacja	 na	wzór	Chrystusa	wymaga	 od	 nas	 codziennego	
i	coraz	bardziej	 intensywnego	kontemplowania	Jego	 twarzy,	
czyli	Jego	słów	i	czynów,	Jego	stylu	bycia	wśród	ludzi.	Trzeba	
wciąż	od	nowa	porównywać	naszą	kapłańską	posługę	z	Jego	
niedoścignionym	przykładem	i	stawiać	sobie	konkretne	pytania:	
Czy	moje	słowa,	mój	sposób	myślenia,	zachowanie,	styl	bycia	
są	wyrazem	Chrystusowej	miłości?	Czy	moje	kapłańskie	życie	
odzwierciedla	Chrystusowe	błogosławieństwa	 i	 rady	 ewan-
geliczne?	Tylko	naśladowanie	Pana	pozwoli	 nam	właściwie	
odpowiedzieć	na	aktualne	wyzwania	i	kryzysy.	Zwłaszcza	dziś,	
w	dobie	próby	sumień	kapłanów	i	świeckich,	musimy	pamiętać,	
że	«ci,	którzy	we	łzach	sieją,	żąć	będą	w	radości»	(Ps	126,	5).

Prawdziwie	Bożym	 darem	 dla	 nas	 będą	 zbliżające	 się	
Światowe	Dni	Młodzieży	w	Krakowie,	ale	obejmujące	swym	
zasięgiem	także	całą	Polskę.	Ich	przygotowanie	wymaga	nie	
tylko	osobistego	zaangażowania	każdego	z	nas,	ale	także	wy-
siłku	rozbudzenia	i	umacniania	darów,	posług	i	odpowiedzial-
ności	w	 innych,	 zwłaszcza	w	młodych	 członkach	Kościoła.	
Doświadczenie	tej	radości	budowania	Ciała	Kościoła	stanowi	
wyjątkową	łaskę.

Drodzy	Bracia,	kończąc	ten	list,	składamy	Wam	nasze	oj-
cowskie	i	braterskie	podziękowanie	za	każdy	przejaw	paster-
skiej	miłości	do	Kościoła.	Modlimy	się	za	kapłanów	starszych,	
chorych	i	zmagających	się	z	rozmaitymi	kryzysami:	«Niech	Pan	
cię	błogosławi	i	strzeże.	Niech	rozpromieni	oblicze	swe	nad	
tobą,	niech	cię	obdarzy	swą	łaską»	(Lb	6,	24).	Pokornie	prosimy	
też	Maryję,	Matkę	Kapłanów,	aby	wyprosiła	nam	wszystkim	



336

wierną	i	radosną	posługę	w	Kościele	Jej	Syna.	Polecamy	Was	
też	ojcowskiemu	wstawiennictwu	świętych	papieży	Jana	XXIII	
i	Jana	Pawła	II	oraz	błogosławionego	Pawła	VI.

Życzymy	Wam	głębokiego	przeżycia	Triduum	Paschalnego	
i	Niedzieli	Bożego	Miłosierdzia.”

3. Słowa wdzięczności do kapłanów diecezjalnych 
i zakonnych posługujących w diecezji świdnickiej

To	tych	podziękowań	i	życzeń	dołączam,	w	trzeciej	części	
tego	rozważania,	moje	serdeczne	podziękowanie	wam,	drodzy	
bracia,	 kapłani	 diecezjalni	 i	 zakonni	 za	wasz	 pasterski	 trud	
i	świadectwo	kapłańskiego	życia,	jakie	składacie	na	co	dzień	
w	posłudze	pasterskiej	w	naszej	diecezji.

Dzisiaj	w	nasze	kapłańskie	święto	dziękuję	wam	wszystkim	
za	wasze	modlitwy,	jakie	składacie	za	Kościół:	za	Ojca	św.,	za	
biskupów	 i	 kapłanów	oraz	 za	waszych	wiernych	 świeckich.	
Dziękuję	za	budowanie	Bożego	królestwa	w	ludzkich	sercach	
przez	głoszenie	Bożego	słowa,	sprawowanie	świętej	 liturgii,	
na	czele	celebracją	Eucharystii	i	sprawowanym	Sakramentem	
Pokuty	oraz	za	posługę	miłości,	za	troskę	o	chorych,	ubogich	
i	 samotnych.	Dziękuję	 także	za	 troskę	o	świątynie,	plebanie	
i	 cmentarze.	Słowa	wdzięczności	wyrażam	za	 prowadzenie	
w	 trudnym	 czasie	 różnego	 rodzaju	 remontów.	Dziękuję	 za	
wspieranie	ofiarami	naszej,	ciągle	jeszcze	budującej	się	i	or-
ganizującej	się,	diecezji.	W	tym	roku	dziękuję	szczególnie	za	
ofiary	złożone	na	rzecz	Domu	Księży	Emerytów,	który	już	od	
jesieni	ubiegłego	 roku	 funkcjonuje	 tu	w	Świdnicy.	Dziękuję	
także	za	wpłaty	za	Wyższe	Seminarium	Duchowne	i	na	naszą	
Kurię.	Osobliwe	podziękowanie	z	racji	Roku	Życia	Konsekro-
wanego	składam	wszystkim	osobom	konsekrowanym:	kapła-
nom	i	braciom	zakonnym	oraz	siostrom	zakonnym,	dziewicom	
konsekrowanym	i	wdowom	oraz	innym	osobom	żyjącym	wedle	
rad	ewangelicznych.	Niech	hojny	w	miłosierdzie	i	dobroć	Pan,	
który	nas	powołał,	wszystkim	wam	błogosławi	i	was	wspomaga	
darami	Ducha	Świętego.
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Pozwólcie	drodzy	bracia,	że	dziś,	w	Wielki	Czwartek,	w	na-
sze	 kapłańskie	 święto,	 podziękuję	 także	w	waszym	 imieniu	
i	moim	własnym	–	naszym	wiernym.	Drodzy	bracia	i	siostry,	
my,	wasi	pasterze,	wasi	bracia	i	przyjaciele,	dziękujemy	wam	
za	wspieranie	nas	w	naszym	posłannictwie	i	w	naszej	służbie.	
Dziękujemy	 za	waszą	modlitwę,	 życzliwość	 i	 serdeczność	
jakiej	od	was	doświadczamy.	Wasza	modlitwa	dodaje	nam	sił	
w	kapłańskiej	służbie,	pozwala	łatwej	przechodzić	przez	ciemne	
doliny.	Dziękujemy,	że	nas	żywicie	i	bronicie.	Pamiętajcie,	że	
jak	nas	atakują,	to	jest	także	atak	na	was.	W	Piśmie	św.	są	słowa:	
„Uderzę	pasterza,	a	rozproszą	się	owce	ze	stada”	(Mt	26,31,	por.	
Za	13,7).	W	duchu	wdzięczności	modlimy	się	za	was,	abyście	
i	wy	umieli	 sobie	 nawzajem	 służyć:	w	waszych	 rodzinach,	
sąsiedztwach,	 zakładach	 pracy.	Módlmy	 się	wspólnie	w	 tej	
porannej	Eucharystii,	abyśmy	razem	wychwalali	Boga	naszym	
ewangelicznym	życiem,	aby	Kościół,	w	którym	jesteśmy,	był	
naprawdę	naszym	rodzinnym	domem.	Amen.

Wielki Czwartek dniem wdzięczności 
za trzy wielkie dary Chrystusa

Świdnica, 2 kwietnia 2015 r.
Msza św. Wieczerzy Pańskiej transmitowana przez Radio Maryja 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

I. Słowo wprowadzenia do liturgii

Rozpoczynamy	celebrację	Świętego	Triduum	Paschalnego,	
dzieła	zbawczego	Chrystusa,	obejmującego	ustanowienie	Eu-
charystii,	mękę,	śmierć,	złożenie	do	grobu	i	zmartwychwstanie	
Chrystusa.	To	Święte	Triduum	Paschalne	stanowi	szczyt	całego	
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roku	liturgicznego.	Papież	Benedykt	XVI	powiedział	kiedyś,	że	
to	Święte	Triduum	Paschalne	może	być	traktowane	jak	jeden	
dzień,	w	którym	 się	 skupia	 całe	 dzieło	 zbawienia	dokonane	
przez	Jezusa	Chrystusa.

Na	 początku	Triduum	Paschalnego,	 liturgia	Wielkiego	
Czwartku	 prowadzi	 nad	 do	Wieczernika,	 gdzie	 Chrystus	
sprawował	Ostatnią	Wieczerzę,	ustanawiając	podczas	niej	sa-
krament	Eucharystii	i	sakrament	Kapłaństwa	oraz	ogłaszając	
nowe	przykazanie	miłości.	Zapraszamy	dziś	do	naszej	liturgii,	
spośród	niebieskich	przyjaciół	Pana	Boga,	św.	Jana	Pawła	II,	
w	dziesiątą	rocznicę	jego	odejścia	do	wieczności.

Pozdrawiam	 serdecznie	w	 naszej	 świdnickiej	 katedrze,	
wszystkich	przybyłych	na	wielkoczwartkową	liturgię:	kapła-
nów,	kleryków	naszego	Wyższego	Seminarium	Duchownego,	
osoby	życia	konsekrowanego,	ministrantów,	 lektorów	 i	chó-
rzystów.	Z	naszej	katedralnej	świątyni,	poprzez	posługę	Radia	
Maryja,	pozdrawiam	serdecznie	wszystkich	wiernych,	którzy	
o	tej	porze	są	przy	radioodbiornikach.	W	szczególny	sposób	
pozdrawiam	wszystkich	chorych,	którzy	ze	względu	na	stan	
zdrowia	lub	zaawansowany	wiek,	czy	też	z	innych	przyczyn,	nie	
mogą	w	tej	chwili	być	w	swoich	świątyniach	na	Mszy	św.	Wie-
czerzy	Pańskiej.	Pozdrawiam	wszystkich	będących	w	podróży	
i	słuchających	nas	o	tej	porze.	To	pozdrowienie	jest	zarazem	
zaproszeniem	do	wspólnej	modlitwy,	do	wielbienia	Boga	za	
Jego	miłość	do	nas,	do	dziękowania	Mu	za	wielkoczwartkowe	
dary,	do	zanoszenia	próśb	w	naszych	różnych	potrzebach.

Uznajmy	przed	Bogiem,	że	jesteśmy	grzeszni,	abyśmy	mogli	
z	czystym	sercem	złożyć	Najświętszą	Ofiarę.

II. Homilia

Wstęp

Drodzy	bracia	kapłani,	osoby	życia	konsekrowanego,	bracia	
klerycy,	nasi	wierni	świeccy,	tu	obecni	i	wszyscy	modlący	się	
z	nami	przez	pośrednictwo	Radia	Maryja,	Ewangelia	dzisiejsza	
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prowadzi	nas	do	Wieczernika.	Tam	przed	żydowskim	Świę-
tem	Paschy,	w	dzień	przed	swoją	męką	i	śmiercią,	Pan	Jezus	
spożywał	Ostatnią	Wieczerzę,	podczas	której	ustanowił	dwa	
sakramenty:	 sakrament	Eucharystii	 i	 sakrament	Kapłaństwa	
oraz	przekazał	nam	nowe	przykazanie,	przykazanie	miłości.	
Dzisiejszego	wieczoru	chcemy	podziękować	Bogu	Ojcu	przez	
Chrystusa	w	Duchu	Świętym	za	te	trzy	wielkie	dary.

1. Wdzięczność za Eucharystię

Pożegnalna	Wieczerza	Jezusa	z	uczniami	była	odprawiana	
w	przeddzień,	gdy	Żydzi	wspominali	wyjście	swego	narodu	
z	 niewoli	 egipskiej,	 czyli	 swoją	 paschę,	 przejście	 z	 niewoli	
narodowej	do	życia	w	wolności.	Wtedy	to,	przed	opuszczeniem	
Egiptu	Bóg,	przez	Mojżesza,	kazał	przygotować	ucztę	z	zabitym	
barankiem.	Należało	krwią	baranka	oznaczyć	domy,	w	których	
Izraelici	przebywali.	Gdy	przechodził	anioł	śmierci,	by	ukarać	
nieposłusznych	Egipcjan,	Krew	baranka	ocalała	Izraelitów	od	
śmierci.	Izraelici	każdego	roku	sprawowali	święto	Paschy	na	
pamiątkę	tamtego	ocalenia	od	śmierci	i	wyjścia	z	niewoli	egip-
skiej,	które	po	tej	uczcie	z	barankiem	nastąpiło.	Można	powie-
dzieć,	że	pierwsza	Pascha	dokonała	się	w	Egipcie.	Bóg	wkroczył	
w	historię	i	wyprowadził	lud	z	niewoli.	Nowa	Pascha,	nowe	
przymierze	 z	Bogiem,	dokonało	 się	w	Wieczerniku	w	Krwi	
nowego	Baranka,	we	Krwi	Syna	Bożego.	Jezus	mówił:	„to	jest	
Krew	Nowego	i	Wiecznego	Przymierza,	która	za	wielu	będzie	
wylana	na	odpuszczenie	grzechów”	(Mt	26,26-27).	W	czasie	
tej	nowej	Paschy	dokonało	się	nie	wyzwolenie	narodowe,	ale	
wyzwolenie	z	grzechów,	nie	przez	krew	zwykłego	baranka,	ale	
przez	Baranka	Bożego,	przez	Krew	Syna	Bożego,	dobrowolnie	
wydającego	się	za	nas	na	śmierć.	Tak	Krew	Baranka	Bożego	
dzisiaj	nas	uwalnia	od	śmierci	wiecznej,	jeśli	się	tylko	na	ten	
dar	Chrystusa	otworzymy.

Na	uczcie	w	Wieczerniku	Jezus	dał	nowy	pokarm	i	nowy	
napój:	swoje	Ciało	i	swoją	Krew.	Spożywany	baranek	został	
zastąpiony	Ciałem	i	Krwią	Nowego	Baranka,	którym	stał	się	
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sam	Chrystus.	Apostoł	Paweł	w	drugim	czytaniu	przypomniał	
nam	to,	co	stało	się	tego	wieczoru	w	Wieczerniku,	tego	ostat-
niego	wieczoru,	gdyż	nazajutrz	Chrystus	już	został	osądzony	
i	powieszony	na	krzyżu.	Na	tej	Ostatniej	Wieczerzy	Chrystus	
dał	 swoje	Ciało	na	pokarm	 i	 swoją	Krew	na	napój	 i	polecił	
spożywać	to	Ciało	i	pić	Krew	na	Jego	pamiątkę:	„Czyńcie	to	
na	moją	pamiątkę”	Tak	narodziła	się	Eucharystia,	Msza	Święta,	
również	ta,	którą	teraz	tu	sprawujemy.	Dziś	dziękujemy	za	ten	
wielki	dar.	Dziękujemy,	że	możemy	z	Jezusem	ofiarować	się	
Bogu.	Dziękujemy,	że	możemy	przyjmować	pokarm	podtrzy-
mujący	w	nas	życie	Boże,	pokarm,	który	jest	zadatkiem	życia	
wiecznego,	jako	że	Pan	powiedział:	„Kto	spożywa	ten	chleb,	
będzie	żył	na	wieki”	(J	6,58b).

W	dziesiątą	rocznicę	śmierci	oddajmy	głos	naszemu	święte-
mu	Papieżowi.	W	swojej	ostatniej,	czternastej	encyklice	„Ecc-
lesia	de	Eucharistia”,	napisał:	„Kościół	żyje	dzięki	Eucharystii.	
Ta	prawda	wyraża	nie	tylko	codzienne	doświadczenie	wiary,	ale	
zawiera	w	sobie	istotę	tajemnicy	Kościoła.	Na	różne	sposoby	
Kościół	doświadcza	z	radością,	że	nieustannie	urzeczywistnia	
się	obietnica:	«A	oto	Ja	jestem	z	wami	przez	wszystkie	dni,	aż	
do	skończenia	świata»	(Mt	28,20).	Dzięki	Najświętszej	Eucha-
rystii,	w	której	następuje	przeistoczenie	chleba	i	wina	w	Ciało	
i	Krew	Pana,	raduje	się	tą	obecnością	w	sposób	szczególny.	Od	
dnia	Zesłania	Ducha	Świętego,	w	którym	Kościół,	Lud	Nowego	
Przymierza,	 rozpoczął	 swoje	 pielgrzymowanie	 ku	ojczyźnie	
niebieskiej,	Najświętszy	Sakrament	niejako	wyznacza	rytm	jego	
dni,	wypełniając	je	ufną	nadzieją”	(EE,1).	I	nieco	dalej	św.	Jan	
Paweł	II	pisze:	„W	pokornym	znaku	chleba	i	wina,	przemie-
nionych	w	Jego	Ciało	i	Jego	Krew,	Chrystus	wędruje	razem	
z	nami,	jako	nasza	moc	i	nasz	wiatyk,	i	czyni	nas	świadkami	
nadziei	dla	wszystkich”	(EE,62).

Drodzy	bracia	i	siostry,	raz	jeszcze	zachęcam:	dziękujmy	
za	 ten	 szczególny	dar,	 jakim	 jest	Eucharystia,	 dzięki	 której	
	Chrystus	 pomnaża	 swoją	 obecność	w	 czasie	 i	 przestrzeni	
i	może	być	dostępny	dla	ludzi	wszystkich	pokoleń	i	narodów	
na	całej	ziemi.



341

2. Wdzięczność za kapłaństwo

Moi	drodzy,	podczas	uczty	w	Wieczerniku	Jezus	powiedział	
„To	czyńcie	na	moją	pamiątkę”	(Łk	22,19b).	Jezus	zobowiązał	
uczniów,	by	obrzęd	Ostatniej	Wieczerzy	powtarzali	 na	 Jego	
pamiątkę,	by	tę	ofiarę	i	ucztę	sprawowaną	z	Nim	Wieczerniku	
uobecniali.	W	ten	sposób	uczynił	Apostołów	kapłanami.	Usta-
nowił	 ich	 do	 sprawowania	 tej	wieczerzy	na	 Jego	pamiątkę,	
ustanowił	ich	dla	Eucharystii.	Stąd	też	nie	może	być	Eucharystii	
bez	prawnie	wyświęconego	kapłana.	Kapłani	są	wielkim	darem	
dla	Kościoła,	dla	ludzi.	Kapłaństwa	nie	otrzymuje	się	jedynie	
dla	siebie,	ale	przede	wszystkim	dla	drugich.	W	sprawowaniu	
Eucharystii	jak	i	w	sprawowaniu	Sakramentu	Pokuty	nikt	nie	
może	nas	zastąpić.	Dlatego	Panu	Bogu	dziękujemy	za	kapła-
nów,	że	ich	powołuje,	że	są,	że	sprawują	Eucharystię,	że	nas	
rozgrzeszają.	Powinniśmy	się	modlić,	aby	 to	czynili	godnie,	
z	 największym	namaszczeniem.	Wierni	 czasem	gorszą	 się,	
gdy	czasem	jakiś	kapłan	spełnia	święte	czynności	niegodnie,	
pospiesznie,	 bez	namaszczenia.	 Jest	 to	 ból	 całego	Kościoła.	
Dlatego	kapłani	 potrzebują	wsparcia	modlitewnego	 ze	 stro-
ny	wiernych,	mniej	krytyki	 a	więcej	modlitwy.	To	mówimy	
wszystkim	–	 także	 dziennikarzom	 i	 politykom.	My	 za	 nich	
modlimy	się	i	prosimy,	by	oni	też	nas	wspomagali	modlitwą,	
a	 nie	 dokuczali	 często	 niesłuszną,	 bądź	 przesadną	 krytyką.	
Przy	okazji,	trzeba	zwrócić	uwagę,	że	ten	Boży	Skarb,	jakim	
jest	Eucharystia,	znajduje	się	i	przychodzi	do	nas	w	naczyniu	
glinianym.	Jesteśmy	wzięci	spośród	was,	mamy	przeto	grzechy	
i	słabości	podobne	do	waszych,	ale	pamiętajmy,	wartość	Skar-
bu,	który	przez	nas	do	was	przychodzi,	nie	zależy	jednak	od	
naczynia,	od	nas.	Ten	Skarb	jest	wielki	i	święty	sam	w	sobie,	
niezależnie	w	czyich	rękach	się	On	znajduje.	Jest	jednak	bardzo	
pożądane,	aby	znajdował	się	i	dochodził	do	ludzi	w	jak	najgod-
niejszych	dłoniach.	Idąc	po	ten	skarb,	nie	pytajmy	czy	kapłan	
sprawujący	Go	jest	święty,	tak	jak	nie	pytamy	lekarza,	który	
nas	bada,	czy	jest	zdrowy.	Dzisiaj	w	nasze	kapłańskie	święto,	
prosimy	was	bracia	i	siostry,	abyście	się	jeszcze	więcej	za	nas	



342

modlili,	mamy	bowiem	w	naszych	rękach,	z	woli	Chrystusa,	
tak	wielkie	sprawy,	do	których	nie	dorastamy.	Mamy	słabości	
podobne	do	waszych.	Proście	o	miłosierdzie	dla	nas	i	dla	siebie,	
proście	o	świętość	dla	nas	i	dla	siebie.

I	ponownie	oddajmy	na	chwilę	głos	św.	Janowi	Pawłowi	II,	
który	9	czerwca	1987	r.	w	Lublinie,	mówił	do	mających	przy-
jąć	święcenia	kapłańskie:	„Drodzy	bracia,	upadnijcie	na	twarz	
wobec	wielkości	sakramentu,	jaki	macie	dziś	otrzymać	«przez	
włożenie	 rąk	biskupa».	A	 jeśli	 temu,	 co	 się	ma	dokonać	na	
oczach	Kościoła	na	ziemi	lubelskiej,	towarzyszy	wewnętrzny	
lęk,	drżenie	młodego	serca	–	to	dobrze.	Taki	lęk	wyraża	poczucie	
odpowiedzialności.	To	dobrze.	Głęboką	prawdę	bowiem	zawie-
rają	słowa	Apostoła:	«Przechowujemy	ten	skarb	w	naczyniach	
glinianych,	aby	z	Boga	była	owa	przeogromna	moc,	a	nie	z	nas»	
(2	Kor	4,7).	Tak.	Z	Boga.	Nie	z	nas.	Z	Boga”	–	kończył	Papież	
swoją	homilię.

3. Wdzięczność za nowe przykazanie miłości

Janowa	relacja	z	przebiegu	Ostatniej	Wieczerzy,	którą	zawie-
ra	dzisiejsza	Ewangelia,	tym	się	wyróżnia	od	relacji	pozostałych	
ewangelistów,	że	nie	przytacza	słów	ustanowienia	Eucharystii,	
ale	koncentruje	się	na	geście	umycia	nóg.	Oto	Chrystus	wstał	
od	wieczerzy,	wziął	prześcieradło,	wodę	w	miednicy	i	zaczął	
umywać	uczniom	nogi.	Był	to	gest	służby.	Biesiadnicy	się		bardzo	
zdziwili.	Apostoł	Piotr	nawet	się	oburzył	i	zaprotestował:	„Pa-
nie,	Ty	chcesz	mi	umyć	nogi?...	Nie,	nigdy	mi	nie	będziesz	nóg	
umywał”	(J	13,	6b,8a).	Gdy	Jezus	wytłumaczył	mu	o	co	chodzi,	
Piotr	 ustąpił,	 Jezus	 zaś	 zakończył	 obrzęd	poleceniem:	 „Czy	
rozumiecie,	co	wam	uczyniłem?.	Wy	Mnie	nazywacie	«Nauczy-
cielem	i	Panem»	i	dobrze	mówicie,	bo	nim	jestem.	Jeżeli	więc	
Ja,	Pan	i	Nauczyciel,	umyłem	wam	nogi,	to	i	wyście	powinni	
sobie	nawzajem	umywać	nogi.	dałem	wam	bowiem	przykład,	
abyście	i	wy	tak	czynili,	jak	Ja	wam	uczyniłem”	(J	13,	12b-15).

To	wieczernikowe	 umywanie	 nóg,	 które	 jest	 symbolem	
służby	drugim,	stało	się	szczególnym	zobowiązaniem	uczniów	
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Chrystusa.	Jest	ono	istotą	miłości,	osnową	nowego	przykazania,	
które	zostało	nadane	właśnie	w	Wielki	Czwartek.	Dlatego	dziś,	
tego	wieczoru,	śpiewamy	pieśni	wzywające	nas	do	przestrzega-
nia	tego	najważniejszego	przykazania:	„Miłujcie	się	wzajemnie,	
jak	Ja	was	umiłowałem”;	„Gdzie	miłość	wzajemna	i	dobroć,	
tam	znajdziesz	Boga	żywego”.	Oto	nasze	zadanie	rodzące	się	
z	Eucharystii.	Przez	celebrację	Mszy	św.	nie	tylko	wchodzimy	
w	jedność	z	Bogiem,	ale	jesteśmy	z	niej	posyłani,	by	tworzyć	
także	jedno	z	braćmi,	jesteśmy	posyłani,	by	służyć	innym.

Dziś,	gdy	świętowanie	pamiątki	Wieczernika,	przypomina	
nam	o	tym	złączeniu	Mszy	św.	z	nowym,	największym	przy-
kazaniem,	 uświadamiamy	 sobie	 zarazem,	 jak	 trudne	 jest	 to	
przykazanie.	Jest	ono	najważniejsze,	ale	i	najtrudniejsze.	Wie-
my	to	dobrze	z	codziennego	życia.	Łatwiej	nam	jest	bowiem	
spełniać	akty	modlitewne,	przyjść	do	kościoła,	wyspowiadać	
się,	złożyć	ofiarę	na	tacę,	powiesić	sobie	obrazy	religijne	na	
ścianach,	zachowywać	posty	i	inne	obyczaje	chrześcijańskie,	
niż	wypełniać	dokładnie	to	pierwsze	najważniejsze	przykazanie.	
Jak	trudno	jest	nam	niekiedy	przyjść	z	pomocą	potrzebujące-
mu,	przybliżyć	się	do	kogoś	nam	nieżyczliwego,	wytrzymać	
grymasy	i	zachcianki	naszego	domownika,	czy	sąsiada.

Zakończenie

Gdy	dzisiaj	dziękujemy	Chrystusowi	za	dar	Eucharystii	i	dar	
Kapłaństwa,	prośmy	zarazem,	byśmy	mocni	Jego	Pokarmem,	
potrafili	przedłużać	celebrację	Eucharystii	w	szarą,	codzienną,	
wzajemną	 służbę.	Niech	Eucharystia	 uczy	 nas	 codziennego	
życia	w	postawie	daru	dla	 drugich.	Niech	nas	 przysposabia	
do	stawania	się	żertwą	ofiarną	dla	Boga	i	dla	ludzi	–	do	życia	
w	prawdzie,	nadziei	i	miłości.	Amen.
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W krzyżu cierpienie,  
w krzyżu zbawienie

Świdnica, 3 kwietnia 2015 r.
Słowo podczas Liturgii Męki i Śmierci Pańskiej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

W	wielkim	skupieniu	wysłuchaliśmy	opisu	męki	i	śmierci	
krzyżowej	Pana	Jezusa.	Autorem	tego	opisu	jest	św.	Jan	Apostoł,	
który,	jako	jedyny	spośród	dwunastu	apostołów,	był	obecny	na	
drodze	krzyżowej	i	stojąc	obok	Maryi,	Matki	Jezusa,	był	świad-
kiem	śmierci	Zbawiciela.	Jako	jedyny	z	czterech	ewangelistów	
odnotował	 słowa	Pana	 Jezusa	wypowiedziane	 z	 krzyża	 do	
Maryi:	„Niewiasto,	oto	syn	Twój”	(J	19,26b)	i	wypowiedziane	
do	niego:	„Oto	Matka	twoja”	(J	19,27a).	Jezus	na	krzyżu	do	
chwili	śmierci	cierpiał	kilka	godzin.	Został	ukrzyżowany	ok.	
godz.	trzeciej	czyli	ok.	godz.	dziewiątej.	Do	godz.	szóstej,	czyli	
dwunastej,	 trwało	wyszydzanie.	 Szydzili	 z	Niego	 żołnierze	
i	łotr	po	lewicy.	O	godz.	szóstej,	czyli	o	godz.	dwunastej	mrok	
ogarnął	 całą	 ziemię	 aż	 do	godziny	dziewiątej,	 czyli	 trzeciej	
po	południu.	Wtedy	Jezus	zawołał	donośnym	głosem:	„Boże	
mój,	Boże	mój,	czemuś	Mnie	opuścił?”.	Po	tych	słowach	oddał	
ducha.	Właśnie	wtedy	w	świątyni,	o	tej	samej	porze,	zabijano	
baranka	paschalnego.	Jezus	umarł	na	krzyżu	14	dnia	miesiąca	
Nisan.	Paschę	Żydzi	obchodzili	wedle	kalendarza	babilońskie-
go,	 po	 pierwszej	wiosennej	 pełni	 księżyca.	W	 roku	 śmierci	
Jezusa	było	to	14		Nisan.	Przeliczając	na	nasz	kalendarz	było	
to	3	kwietnia.	W	tym	roku	więc	jest	to	dokładnie	dzisiaj,	kie-
dy	jest	Wielki	Piątek,	kiedy	obchodzimy	śmierć	Jezusa,	czyli	
można	powiedzieć,	że	dzisiaj	 jest	dokładna	rocznica	śmierci	
Jezusa	na	krzyżu.

Jezus	 umarł	 za	 nas	 na	 krzyżu,	 dlatego	 krzyż	 stał	 się	 dla	
chrześcijan	znakiem	zbawienia,	przedmiotem	czci.	W	czasach	
Jezusa	był	narzędziem	hańby.	Na	krzyżach	wieszano	złoczyń-
ców,	 przestępców,	 zbrodniarzy.	Na	 krzyżu	 stracono	 Jezusa,	
uważając	Go	za	złoczyńcę,	za	przestępcę,	bo	się	„podawał	za	
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Syna	Bożego”.	Z	chwilą,	gdy	Jezus	umarł	na	krzyżu,	krzyż	stał	
się	ołtarzem	i	znakiem	zbawienia,	stał	się	ikoną	chrześcijań-
stwa.	Za	chwilę	–	po	śpiewanej,	nieco	rozszerzonej	modlitwie	
powszechnej	–	nastąpi	odsłonięcie	i	uroczysta	adoracja	krzyża.	
Ma	ona	nam	przypomnieć,	że	krzyż	winniśmy	codziennie	ad-
orować,	że	winniśmy	bronić	obecności	krzyża	we	wszystkich	
środowiskach	naszego	życia,	bowiem	nasze	„zbawienie	przy-
szło	przez	krzyż”;	„W	krzyżu	cierpienie,	w	krzyżu	zbawienie”.	
Tę	dzisiejszą	adorację	winniśmy	rozciągnąć	na	cały	rok.

W	moim	kapłańskim	i	biskupim	życiu	byłem	kilkakrotnie	
w	Ziemi	Świętej	i	kilkakrotnie	na	Kalwarii,	pod	krzyżem	Je-
zusa.	Zawsze,	gdy	tam	klęczałem,	zostawiałem	Chrystusowi	
moje	popełnione	grzechy,	grzechy	całego	życia.	Dołączałem	
także	grzechy	tych,	którym	posługiwałem	i	którym	posługuję.	
Wierzymy,	że	Jezus	wziął	nasze	grzechy	na	krzyż,	by	je	tam	
zniszczyć.	W	każdej	Eucharystii	słyszymy	słowa:	„Oto	Baranek	
Boży,	który	gładzi	grzechy	świata”.	Czcijmy	Jezusa	ukrzyżowa-
nego,	który	wysłużył	nam	zbawienie.	Na	drzewie	krzyża	On	stał	
się	już	zwycięzcą.	Jego	krzyż	adorujmy	i	biegnijmy	z	naszymi	
krzyżami	pod	Jego	krzyż.	U	Niego	znajdziemy	pokrzepienie	
i	pomoc.	Amen.

Bóg, który stwarza,  
daje odkupienie i miłuje

Świdnica, 4 kwietnia 2015 roku
Liturgii Wigilii Paschalnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy	uczestnicy	tej	nocnej,	paschalnej	liturgii!	Jednym	ze	
znamion	Liturgii	Wigilii	Paschalnej	są	obfitsze	czytania	biblijne.	
Przed	chwilą,	po	krótkiej	Liturgii	Światła,	wysłuchaliśmy	aż	



346

dziewięciu	czytań	z	księgi	Pisma	Świętego:	siedem	ze	Starego	
Testamentu	i	dwa	z	Nowego.	W	czytaniach	tych	została	nam	
ukazana	w	zarysie	cała	historia	zbawienia,	poczynając	od	czasu	
stworzenia	świata	i	człowieka	aż	do	dzieła	zbawczego,	dokona-
nego	przez	Wcielonego	Syna	Bożego,	Jezusa	Chrystusa.	Dawcą	
zbawienia	jest	Bóg,	dlatego	też	wszystkie	czytania	odnosiły	się	
do	Boga,	do	Jego	działania	wobec	świata	i	człowieka.	To,	co	
słyszeliśmy,	można	by	wyrazić	w	trzech,	następujących	punk-
tach:	Bóg	jest	naszym	Stworzycielem,	którego	warto	słuchać;	
Bóg	jest	naszym	Wyzwolicielem	i	Odkupicielem,	który	nam	
ofiaruje	zbawienie	oraz,	że	Bóg	jest	miłującym	Ojcem,	który	
nas	kocha	nieskończoną,	nieodwołalną	miłością.	Pochylmy	się	
przez	chwilę	nad	tymi	prawdami.

1. Bóg jest naszym Stworzycielem, którego warto 
słuchać

Pierwsze	dzisiejsze	czytania	przypomniały	nam	początek	
stworzenia.	Bóg	mocą	swojego	słowa	i	swojej	miłości,	powołał	
do	istnienia	świat	a	w	nim	człowieka,	w	którym	ukrył	swój	obraz	
i	podobieństwo.	Nie	zapominajmy,	że	świat	jest	dziełem	Boga.	
Nie	myśmy	go	stworzyli.	Możemy	jedynie,	z	woli	Bożej,	ten	
świat	nieco	zmieniać,	ale	w	tym	zmienianiu	natrafiamy	na	wiele	
ograniczeń.	Nie	jesteśmy	w	stanie	wpłynąć	np.	na	pogodę.	Nie	
jesteśmy	w	stanie	opanować	wszystkich	chorób,	mimo	rozwo-
ju	nauki	 i	 techniki.	Tylko	niektórym,	przewrotnym	ludziom,	
wydaje	się,	że	świat	jest	ich,	że	mogą	nad	nim	panować.	Byli	
nawet	tacy,	którzy	chcieli	ten	świat	zawojować	i	ogłosić	się	jego	
panem.	Nic	z	tego.	Panem	świata	był,	jest	i	będzie	zawsze	Bóg.	
My	jesteśmy	jedynie	 jakby	Jego	dzierżawcami,	włodarzami.	
Z	tego	włodarzenia	trzeba	będzie	zdać	Gospodarzowi	relację,	
o	czym	pouczał	nas	Chrystus.

Historia	biblijna	nas	poucza,	że	Pana	Boga	Stwórcę	warto	
zawsze	 słuchać.	Widzimy	 to	 już	 na	 przykładzie	 patriarchy	
Abrahama.	Był	on	do	końca	posłuszny	Bogu.	Przeszedł	naj-
większe	 próby	wiary	 i	 okazał	 się	 zawsze	 posłuszny,	 dzięki	
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czemu	otrzymał	od	Boga	Jego	błogosławieństwo.	Na	nim	i	na	
wielu	innych	osobach	wiernych	i	posłusznych	Bogu,	okazało	
się,	że	warto	zawsze	słuchać	Pana	Boga.	Na	posłuszeństwie	
Bogu	nigdy	się	nie	przegrywa.

2. Bóg jest naszym Wyzwolicielem i Odkupicielem, 
który ofiarowuje nam zbawienie

Kolejne	czytania	dzisiejszej	Wigilii	Paschalnej	ukazały	nam	
Pana	Boga	jako	Wyzwoliciela	i	Odkupiciela.	Bóg	przez	Moj-
żesza	uwolnił	swój	naród	z	niewoli	politycznej,	w	której	on	się	
znajdował	przez	ponad	czterysta	lat	w	Egipcie.	To	wyzwolenie	
z	niewoli	narodowej	było	zapowiedzią	wyzwolenia	z	niewoli	
moralnej,	z	niewoli	grzechu.	I	to	wyzwolenie	dokonało	się	przez	
Wcielonego	Syna	Bożego,	Jezusa	Chrystusa.	Dokonało	się	ono	
przez	Jego	mękę,	śmierć	i	zmartwychwstanie.	Św.	Paweł	dziś	
nas	poucza,	że	to	wyzwolenie	nas	z	grzechu	miało	miejsce	już	
podczas	naszego	chrztu:	„My	wszyscy,	którzy	otrzymaliśmy	
chrzest	zanurzający	w	Chrystusa	Jezusa,	zostaliśmy	zanurzeni	
w	Jego	śmierć.	Zatem	przez	chrzest	zanurzający	nas	w	śmierć	
zostaliśmy	razem	z	Nim	pogrzebani	po	to,	abyśmy	i	my	wkro-
czyli	w	nowe	życie,	jak	Chrystus	powstał	z	martwych	dzięki	
chwale	Ojca”	(Rz	6,	3-4).	To	nowe	życie,	o	którym	mówi	Apo-
stoł,	jest	życiem	w	przyjaźni	z	Bogiem:	„Tak	i	wy	rozumiejcie,	
że	umarliście	dla	grzechu,	żyjecie	zaś	dla	Boga	w	Chrystusie	
Jezusie”	(Rz	6,11).	Ponieważ	jednak,	to	życie	z	Bogiem	zostaje	
z	czasem	zakłócone	i	osłabione	przez	nasze	grzechy,	Bóg	nas	
od	nich	uwalnia	w	Sakramencie	Pokuty.	Tego	odrodzenia	do	
życia	Bożego	trzeba	nam	nieustannie	strzec.	Wolę	tego	strzeże-
nia	wyrazimy	dzisiaj	w	odnowieniu	przyrzeczeń	chrzcielnych.	
Złożymy	w	 nich	 deklarację,	 że	 będziemy	 żyć	w	wolności	
dzieci	Bożych,	aby	nas	grzech	nie	opanował.	W	tej	deklaracji	
chodzi	o	to,	abyśmy	nie	pełnili	swojej	woli,	ale	właśnie	wolę	
Bożą.	Mamy	 czasem	 tendencję,	 by	 Pana	Boga	 skłonić	 do	
wypełniania	naszej	woli,	 a	właśnie	powinno	być	odwrotnie.	
W	naszym	duchowym	interesie	jest	wypełnianie	woli	Bożej,	



348

a	nie		własnej.	Czasem	nawet	na	Boga	się	obrażamy	i	myślimy,	
że	On	o	nas	zapomniał,	że	nas	przestał	kochać.	Tak	myślimy,	
gdy	nie	jesteśmy	wysłuchiwani	według	naszych	planów.	A	oto	
dzisiaj	słyszeliśmy:	„Bo	myśli	moje	nie	są	myślami	waszymi	
ani	wasze	drogi	moimi	drogami.	Bo	jak	niebiosa	górują	nad	
ziemią,	tak	drogi	moje	–	nad	waszymi	i	myśli	moje	–	nad	my-
ślami	waszymi”	(Iz	55,8-9).	Przyjmowanie	i	wypełnianie	woli	
Boga	względem	nas	–	to	nasze	wielkanocne	zadanie.

3. Bóg jest miłującym Ojcem, który nas kocha 
nieskończoną, nieodwołalną miłością

W	Wigilię	Paschalną	Pan	Bóg,	nas	Stworzyciel	i	Odkupi-
ciel,	zapewnia	nas	o	swojej	miłości.	Słyszeliśmy	słowa:	„Bo	
góry	mogą	ustąpić	i	pagórki	się	zachwiać,	ale	miłość	moja	nie	
odstąpi	od	ciebie	i	nie	zachwieje	się	moje	przymierze	pokoju,	
mówi	Pan,	który	ma	litość	nad	tobą”	(Iz	54,10).	Pamiętajmy	
o	tym.	Nie	wolno	nam	nigdy	zwątpić	w	tę	miłość,	mimo	czasem	
niewysłuchanych	próśb	przez	Boga.	On	dalej	widzi	i	lepiej	wie,	
co	nam	naprawdę	jest	potrzebne.	Dlatego	powtarzajmy	często	
słowa:	„Jezu,	ufam	Tobie”.

Zakończenie

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	wynieśmy	 dziś	 z	 naszej	 liturgii	
przekonanie,	że	Pan	Bóg	jest	naszym	Stworzycielem	i	że	warto	
Go	słuchać,	że	jest	także	wyzwolicielem	z	grzechu	i	że	otacza	
nas	zawsze	swoją	niezawodną	miłością.	Amen.
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Co oznacza dla nas i dla świata 
zmartwychwstanie Chrystusa?

Świdnica, 5 kwietnia 2015 r.
Msza św. rezurekcyjna 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy	bracia	i	siostry:	„Chrystus	zmartwychwstał	–	praw-
dziwie	 zmartwychwstał!”.	Ewangelia	Niedzieli	Zmartwych-
wstania	prowadzi	nas	co	roku	do	pustego	grobu	Chrystusa.	Ten	
pusty	grób	odkryły	najpierw	wczesnym	niedzielnym	rankiem	
niewiasty:	Maria	Magdalena	i	inne	kobiety,	które	chciały	na-
maścić	ciało	Jezusowe,	jako,	że	pogrzeb	Jezusa	był	dokonany	
w	pośpiechu,	gdyż	nadchodził	żydowski	szabat,	podczas	któ-
rego	zakazane	były	wszelkie	prace,	nawet	grzebanie	umarłych.	
Na	wieść	od	niewiast	o	pustym	grobie,	w	jego	stronę	udali	się	
dwaj	uczniowie	Piotr	i	Jan.	Gdy	weszli	do	wnętrza	grobu,	zo-
baczyli	płótna,	w	które	było	owinięte	ciało	Jezusa,	oraz	osobno	
chustę	z	Jego	głowy	(por.	J	20,5-7).	Uczniowie	przekonali	się,	
że	prawdą	jest,	że	Jezusa	nie	ma	w	grobie;	uwierzyli,	że	zmar-
twychwstał.	Tego	samego	dnia,	wieczorem,	Zmartwychwstały	
przyszedł	 do	 nich,	 do	Wieczernika.	Niedługo	 potem,	 Piotr	
w	domu	centuriona,	w	Cezarei,	mówił	do	ludzi:	„Jego	to	zabili	
zawiesiwszy	na	drzewie.	Bóg	wskrzesił	Go	trzeciego	dnia	i	po-
zwolił	Mu	ukazać	się	nie	całemu	ludowi,	ale	nam,	wybranym	
uprzednio	przez	Boga	na	świadków,	którzyśmy	z	Nim	jedni	i	pili	
po	Jego	zmartwychwstaniu”	(Dz	10,	34a).	Takie	świadectwo	
o	Chrystusie	składał	św.	Piotr.

Podczas	tegorocznej	Rezurekcji	zapytajmy	jakie	znaczenie	
miało	i	ma	zmartwychwstanie	Chrystusa	dla	nas	i	dla	świata.	
To	pytanie	stawiamy	w	kontekście	naszego	dzisiejszego	życia:	
osobistego,	rodzinnego	i	społecznego.
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1. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo 
prawdy nad kłamstwem

Prawda	 i	 kłamstwo	 związane	 są	 z	 życiem	 rozumnym	
człowieka,	zwłaszcza	z	przekazem	ludzkiego	słowa	w	formie	
akustycznej	czy	graficznej,	czyli	w	wersji	mówionej	lub	pisa-
nej.	Ludzie	 zranieni	 grzechem	pierworodnym,	 zawsze	mieli	
i	mają	tendencję	do	kłamania,	czasem	do	życia	w	zakłamaniu.	
Na	naszej	ziemi	pojawił	się	Ktoś,	Kto	nigdy	nie	kłamał	i	Kto	
wystąpił	przeciw	kłamaniu.	Tym	kimś	był	Jezus	Chrystus.	Za	
to,	że	mówił	prawdę,	został	zabity	przez	tych,	którzy	kłamali	
i	żyli	w	zakłamaniu.	Gdyby	Jezus	nie	zmartwychwstał,	praw-
da	by	umarła,	przegrałaby	z	kłamstwem.	Jezus	wstał	 jednak	
z	 grobu	 i	 potwierdził,	 że	wszystko,	 co	 powiedział	 ludziom,	
jest	prawdą.	Ta	prawda	ma	na	imię	Ewangelia.	Drogi	bracie,	
droga	siostro,	jeśli	przyjąłeś	naprawdę	całą	Ewangelię	Jezusa,	
to	 dlaczego	 kłamiesz?;	 dlaczego	 okłamujesz	 swego	męża,	
dlaczego	okłamujesz	swoją	żonę,	dlaczego	dzieci	czy	wnuki	
uczysz	kłamać?	Dlaczego	kombinujesz	i	jesteś	nieprzejrzysty,	
niekiedy	 zakłamany	 i	 dwulicowy?	Czy	wiesz,	 że	 kłamstwo	
prowadzi	często	do	kradzieży	i	do	innych	grzechów?	–	Jezus	
za	twoje	kłamstwa	umarł,	ale	zmartwychwstał,	abyś	przestał	
kłamać.	Nie	bierz	przykładu	z	innych,	którzy	kłamią.	Mówią,	że	
są	katolikami,	a	np.	głosują	przeciw	temu,	co	naucza	Kościół,	
co	jest	prawdą	pochodzącą	od	Boga.	Ostatnio	większość	posłów	
obecnego	parlamentu	przegłosowała	Konwencję	o	zapobieganiu	
i	przeciwdziałaniu	przemocy	wobec	kobiet	i	przemocy	domo-
wej,	która	 jest	zarażona	 ideologią	„genderyzmu”.	Wcześniej	
Episkopat	Polski	 i	wielu	 ludzi	nauki	wskazywali	na	błędne,	
chybione	a	zatem	i	szkodliwe	tezy	tej	Konwencji	i	nie	posłu-
chano	głosu	Kościoła	i	ludzi	stających	w	obronie	prawdy.	Jest	
niepojęte,	że	zrobił	to	ten	sam	parlament,	który	ogłosił	bieżący	
rok	rokiem	św.	Jana	Pawła	II.	Nie	wolno	tak	mydlić	oczu,	nie	
przystoi	 taka	hipokryzja.	Obecnie	są	przymiarki	do	dyskusji	
i	do	przegłosowania	ustawy	o	zapłodnieniu	„in	vitro”,	a	w	en-
cyklice	„Evangelium	vitae”	św.	Jan	Paweł	II	napisał:	„Także	
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różne	techniki	sztucznej	reprodukcji,	które	wydają	się	służyć	
życiu	 i	 często	 są	 stosowane	 z	 tą	 intencją,	w	 rzeczywistości	
stwarzają	możliwość	nowych	zamachów	na	życie.	Są	one	nie	
do	przyjęcia	z	punktu	widzenia	moralnego,	ponieważ	oddzielają	
prokreację,	od	prawdziwie	ludzkiego	kontekstu	aktu	małżeń-
skiego,	a	ponadto	stosujący	te	techniki	do	dziś	notują	wysoki	
stopień	niepowodzeń:	dotyczy	to	nie	tyle	samego	zapłodnienia,	
ile	następnej	fazy	rozwoju	embrionu	wystawionego	na	ryzyko	
rychłej	śmierci”.

Jak	 podaje	 raport	Narodowego	Funduszu	Zdrowia,	 naj-
więcej	legalnych	aborcji,	w	ubiegłym	roku	(2014),	dokonano	
w	województwie	dolnośląskim,	a	więc	naszym	–	prawie	300;	
najmniej	 zaś	w	 lubuskim	 (2),	 lubelskim	 (5)	 i	 podkarpackim	
(7).	 Jak	 się	okazuje,	większa	 ilość	 aborcji	 jest	w	 regionach,	
gdzie	jest	więcej	klinik	„in	vitro”.	Prof.	Bogdan	Chazan	jest	
zdania,	że	aborcji	w	klinikach	„in	vitro”	dokonuje	się	masowo,	
na	najwcześniejszym	etapie	życia	i	prawdopodobnie	nigdy	nie	
dowiemy	się,	ile	ludzkich	zarodków	wylewanych	tam	jest	do	
zlewu.	A	 skoro	 projektowana	 ustawa	 rządowa	nie	 zabrania	
niszczenia	zarodków	niezdolnych	do	prawidłowego	rozwoju,	
tj.	chorych,	rozmiar	zbrodni	w	majestacie	prawa	będzie	wkrót-
ce	znacznie	szerszy.	Ewentualne	uchwalenie	ustawy	w	takiej	
wersji	może	się	przyczynić	się	także	do	wywierania	presji	na	
lekarzy	 z	 konsekwencją	 zwolnienia	 z	 pracy,	 jak	 to	 było	np.	
w	przypadku	prof.	Chazana.

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	 chciejmy	wesprzeć	naszych	par-
lamentarzystów	 naszą	modlitwą,	 postem,	 uczynkami	miło-
sierdzia,	 aby	pamiętając,	 co	mówił	 nam	Wielki	Papież,	 aby	
nie	 sprzedawali	 prawdy	 i	 cudzego	 życia	 za	 stanowiska,	 aby	
odważnie	opowiedzieli	się	za	prawdą	i	za	życiem.

2. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo 
miłości nad nienawiścią

Gdy	Żydzi	przybijali	Jezusa	do	krzyża,	kierowali	się	niena-
wiścią	do	Niego,	który	zawsze	uczył	o	miłości,	o	przebaczaniu.	
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Wykonującym	wyrok	śmierci	wydawało	się,	że	miłość,	o	której	
mówił	ten	Skazaniec,	ukrzyżują,	że	ona	umrze	wraz	z	Nim	na	
krzyżu.	Przeliczyli	się	bardzo,	wszak	On	zmartwychwstał	i	po-
twierdził,	że	miłość	jest	silniejsza	od	śmierci	i	od	nienawiści,	
i	że	do	niej	należy	ostatnie	słowo.	Dlaczego	nie	wierzysz	w	mi-
łość?	Dlaczego	nie	starasz	się,	aby	kochać,	a	tylko	pragniesz	
być	kochanym?	Być	kochanym	nic	nie	kosztuje,	ale	kochać	to	
wielki	wysiłek,	to	czyn	samozaparcia,	to	czyn	poświęcenia,	to	
także	dzieło	pokory.	Popatrz	na	krzyż.	Ten,	który	na	nim	wisi	
powiedział	wcześniej:	„Nikt	nie	ma	większej	miłości	od	tej,	gdy	
ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”	(J	14,13).	Tak	
powiedział	i	dał	przykład	takiej	miłości.	Wypędzaj	ze	swego	
serca	miłość	własną,	egoistyczną.	Zrób	tam	miejsce	dla	miłości	
do	Pana	Boga	i	do	drugiego	człowieka:	do	twojej	żony,	do	twego	
męża,	do	teściowej,	do	człowieka,	który	cię	krzywdzi.	Życie	
potwierdza,	że	niekiedy	łatwiej	jest	okazywać	szacunek	i	miłość	
wobec	ludzi	obcych,	a	trudniej	być	darem,	kochać	i	szanować	
osoby	bliskie	–	z	jednego	mieszkania,	z	jednej	rodziny.	Jezus	
umarł	za	ludzi,	także	za	ciebie,	aby	cię	nauczyć	kochać,	a	to	że	
zmartwychwstał,	to	oznajmił,	że	warto	kochać,	bo	miłość	jest	
najważniejsza	i	przynosi	szczęście	i	jest	wieczna.	Niech	więc	
w	 twoim	 sercu	 podczas	 tej	Wielkanocy	 zmartwychwstanie	
miłość.	Nie	broń	się,	nie	mów,	że	to	nie	ważne,	że	może	być	
tak,	jak	dotychczas,	nie	mów,	że	dzisiaj	nie	opłaci	się	kochać,	
tylko	trzeba	przeliczać	kasę.	Judasz	też	często	liczył,	oburzał	
się	gdy	Jezusowi	kobieta	namaszczała	nogi.	Był	zdania,	że	to	
można	by	było	dać	biednym,	ale	to	była	czysta	hipokryzja,	bo	
sam	wykradał	pieniądze	z	apostolskiej	kasy	i	nie	dbał	o	bied-
nych.	W	końcu	 sprzedał	 za	 trzydzieści	 srebrników	miłość,	
prawdę	i	przyjaźń	i	marnie	zakończył	swoje	ziemskie	życie.	
Nie	odkładaj	życia	w	miłości,	w	uczciwości,	na	potem.	Potem,	
zwykle	znaczy	nigdy.	Poeta	w	sutannie	mawiał:	„Spieszmy	się	
kochać	ludzi,	bo	tak	szybko	odchodzą”.	Nie	spóźniajmy	się	więc	
z	miłowaniem,	czyli,	praktykujmy	miłość	od	dziś,	prowadźmy	
życie	w	postawie	daru	dla	Boga	i	dla	bliźniego.	Apostoł	Paweł	
dziś	poucza:	„Tak	przeto	odprawiajmy	nasze	święto,	nie	przy	
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użyciu	starego	kwasu,	kwasu	złości	 i	przewrotności,	 lecz	na	
przaśnym	chlebie	czystości	i	prawdy”	(1	Kor	5,	7-8).	To	jest	
przesłanie	Pańskiego	zmartwychwstania.

3. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo 
życia nad śmiercią

Chrystus	zmartwychwstał,	aby	już	nigdy	nie	umrzeć.	Takim	
życiem	nigdy	nie	 kończącym	 się	 chce	 się	 z	 nami	podzielić.	
Powiedział	przecież	kiedyś	do	Marty,	gdy	przyszedł	wskrzesić	
Łazarza:	„Ja	jestem	zmartwychwstaniem	i	życiem.	Kto	we	Mnie	
wierzy,	to	choćby	umarł,	żyć	będzie.	Każdy,	kto	żyje	i	wierzy	
we	Mnie,	nie	umrze	na	wieki”	(J	11,25-26).	Zobacz,	jak	ludzie	
lękają	się	śmierci,	jak	boją	się	umierać.	Może	dlatego,	że	myślą,	
iż	będą	unicestwieni.	Wielu	ludzi	nie	jest	przygotowanych	do	
umierania.

Pod	koniec	tegorocznego	Wielkiego	Postu,	zmarła	we	Wro-
cławiu	młoda,	 czterdziestoletnia	mężatka,	 z	 piętnastoletnim	
stażem	małżeństwa.	Była	katechetką.	Urodziła	dwoje	dzieci.	
Walczyła	kilka	lat	z	rakiem.	Choroba	jednak	ją	pokonała.	Od-
wiedzali	ją	mąż,	dzieci,	a	także	krewny	ksiądz.	Powiedziała	do	
księdza,	że	jeśli	jest	taka	wola	Boża,	to	ona	się	z	nią	zgadza.	Była	
do	końca	radosna	i	mówiła,	że	idzie	na	spotkanie	z	Chrystusem.	
Obiecała	pomagać	mężowi	i	dzieciom	z	tamtego	świata.	Ksiądz,	
który	ją	odwiedzał,	był	poruszony.	Powiedział	mi,	że	wstydził	
się	przed	samym	sobą,	że	nie	ma	może	 takiej	wiary	 i	 takiej	
zgody	na	każdą	wolę	Bożą.	Drodzy	bracia	 i	siostry,	brońmy	
na	ziemi	życia,	gdyż	Bóg	powiedział:	„Nie	zabijaj!”.	Brońmy	
życia	od	chwili	poczęcia	aż	do	naturalnej	śmierci.	Gdy	kiedyś	
kardynałowi	Wojtyle	w	Krakowie	zdawano	relację,	ile	dzieci	
nienarodzonych	zabija	się	w	Polsce	i	gdy	padło	pytanie,	kto	jest	
temu	winny,	Kardynał	odpowiedział:	„Wszyscy	jesteśmy	winni:	
ci,	którzy	to	bezpośrednio	dokonują	i	wszyscy	inni,	którzy	nic	
nie	robią,	żeby	temu	zapobiec”.	Brońmy	życia	i	nie	bójmy	się	
umierać,	gdyż	żyć	będzie	z	Chrystusem	Zmartwychwstałym.	
Takie	jest	Jego	przesłanie	na	święta	wielkanocne.
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Zakończenie

Chryste	 zmartwychwstały,	 jesteśmy	 zgromadzeni	 tu,	
w	świdnickiej	katedrze.	Tegoroczna	Wielkanoc	przypada	w	roku	
dziesiątej	rocznicy	odejścia	do	wieczności	naszego	wielkiego	
Papieża	 i	 pierwsza	 rocznica	 Jego	 kanonizacji.	 Pochylając	
się	 nad	 tajemnicą	Twego	 zmartwychwstania,	 próbowaliśmy	
odczytać,	 co	 oznacza	 dla	 nas	 to	 najważniejsze	wydarzenie	
w	dziejach	świata.	Po	dniach	modlitewnej	zadumy	nad	Twoją	
męką	 i	 śmiercią,	witamy	Cię	 jako	żyjącego	wśród	nas,	 jako	
Zmartwychwstałego	Zbawiciela.	Za	chwilę	 rozpoznamy	Cię	
w	eucharystycznym	chlebie.	Spojrzyj	dziś	na	naszą	Ojczyznę,	
na	wszystkich	rodaków	w	kraju	i	za	granicą.	Spojrzyj	na	nasze	
miasto	i	na	naszą	diecezję.	Za	uczniami	z	Emaus	i	za	św.	Janem	
Pawłem	II,	wołamy	do	Ciebie:	„Panie,	zostań	z	nami”.	Zostań	
w	naszych	rodzinach,	zostań	w	naszej	Ojczyźnie,	zostań	w	Eu-
ropie	i	w	świecie.	Tak	bardzo	Cię	chcemy	mieć	wśród	nas,	bo	
Ty	masz	słowa	życia	wiecznego	i	tylko	Ty	masz	lek	przeciwko	
śmierci	wiecznej.	A	Ty,	Matko	Zmartwychwstałego	 i	Matko	
nasza,	ciesz	się	razem	z	dzisiejszym	Kościołem	z	dzieła	zbaw-
czego	Twojego	Syna.	Dzisiaj,	w	wielkie	święto	Zmartwychwsta-
nia,	mówimy	do	Ciebie:	„Ciesz	się,	Królowo	Anielska,	wesel	
się,	Pani	niebieska,	wszyscy	Ci	dziś	winszujemy,	z	weselem	
wyśpiewujemy:	Alleluja.	Ciesz	się	i	wesel	się	w	niebie,	proś	
Go	za	nami	w	potrzebie,	byśmy	się	też	tam	dostali	i	na	wiek	
wieków	śpiewali.	Alleluja”.	Amen.
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Duch Święty siłą w świadectwie 
o Chrystusie Zmartwychwstałym

Świebodzice, 6 kwietnia 2015 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Franciszka

1. Duch Święty w historii zbawienia Starego Przymierza

Tak	się	składa,	że	w	taki	wielki	świąteczny	dzień	otrzymuje-
cie	dary	Ducha	Świętego,	przyjmując	sakrament	bierzmowania.	
Sakrament	bierzmowania,	to	jest	sakrament	Ducha	Świętego,	
dlatego	przed	przyjęciem	darów	Ducha	Świętego	sobie	przypo-
mnijmy	jaką	rolę	Duch	Święty	odgrywał	i	odgrywa	w	dziejach	
zbawienia.	W	wyznaniu	wiary,	gdy	wypowiadamy	słowa	o	Du-
chu	Świętym	to	mówimy,	który	mówił	przez	proroków.	A	więc	
Duch	Święty	oddziaływał	na	proroków,	którzy	w	Starym	Te-
stamencie	byli	przez	Boga	wysyłani	do	ludzi,	by	przypominać,	
że	jest	Bóg	Stworzyciel,	że	On	zawarł	przymierze	z	ludźmi,	że	
dał	przykazania	i	te	przykazania	trzeba	zachowywać	dla	dobra	
ludzi,	 bo	 każde	 przykazanie	 broni	 jakiejś	ważnej	wartości.	
Prorocy,	 którzy	 taką	misję	pełnili,	 pełnili	 ją	w	mocy	Ducha	
Świętego,	który	mówił	przez	proroków.	My	wyznajemy	wiarę	
w	tą	prawdę,	że	Duch	Święty	już	działał	w	historii	Izraela	przez	
proroków,	przypominając	kim	jest	Bóg	i	czego	Bóg	pragnie	od	
człowieka,	ale	też	zapewniając,	że	Bóg	kocha	ludzi.

2. Duch Święty w czasach mesjańskich

Dochodzimy	do	czasów	mesjańskich.	Oto	zauważamy,	że	
zamieszkanie	Syna	Bożego	na	ziemi,	przyjęcie	natury	ludzkiej	
w	ogrom	natury	Bożej	dokonało	się	za	sprawą	Ducha	Świętego.	
Gdy	Maryja	podczas	zwiastowania	zapytała:	„Jak	to	się	stanie	
skoro	męża	nie	znam?”,	bo	Anioł	Jej	powiedział:	„Oto	poczniesz	
i	porodzisz	Syna”,	a	Maryja	ślubowała	czystość	i	dlatego	takie	
pytanie	postawiła:	„Jak	to	się	stanie	skoro	nie	znam	męża?”	
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i	anioł	Jej	wytłumaczył:	„Duch	Święty	zstąpi	na	Ciebie	i	moc	
Najwyższego	Cię	 osłoni”.	A	więc,	 poczęcie	 Jezusa	w	 łonie	
Maryi	dokonało	się	za	sprawą	Ducha	Świętego.	Nie	za	sprawą	
mężczyzny,	 nie	 za	 sprawą	 człowieka,	 ale	 za	 sprawą	Ducha	
Świętego	Jezus	został	poczęty	w	Maryi	i	tu	widzimy	tą	wielką	
rolę	Ducha	Świętego.	A	potem	w	mocy	Ducha	Świętego	Pan	
Jezus	nauczał,	głosił	Ewangelię,	w	mocy	Ducha	Świętego	czy-
nił	cuda.	Przypomnijmy	sobie,	że	na	początku	Jego	publicznej	
działalności	miał	miejsce	chrzest	i	w	czasie	chrztu	Duch	Święty	
w	postaci	gołębicy	wstąpił	na	Jezusa	i	można	powiedzieć,	że	
całą	misję	nauczycielską	Jezus	pełnił	w	mocy	Ducha	Świętego.	
Potem	 też	gdy	przyszedł	 czas	 cierpienia,	 gdy	 Jezus	przestał	
już	 nauczać,	 a	 oddał	 się	w	 ręce	 grzeszników	 dobrowolnie	
upokorzył	się,	mógł	uniknąć	śmierci,	nikt	Go	nie	zmuszał	do	
oddania	życia	za	ludzi,	sam	się	na	to	zgodził.	I	został	pojmany	
nie	wtedy,	kiedy	ludzie	chcieli,	bo	oni	już	wcześniej	zasadzkę	
na	Jezusa	czynili,	ale	wtedy	dał	się	pojmać,	gdy	sam	chciał,	gdy	
sam	się	na	to	zgodził.	I	potem	dał	się	osądzić,	przyjął	wyrok	
śmierci	od	ludzi,	wziął	krzyż	i	dał	się	do	krzyża	przybić.	Gdy	
na	krzyżu	wisiał	było	wyszydzanie	–	jeśli	jest	Synem	Bożym	
niech	teraz	zstąpi	z	krzyża,	a	uwierzymy	w	Niego.	Jezus	nie	dał	
się	uwieść	tej	pokusie,	trwał	w	pokorze	i	oddał	ducha,	oddał	
życie	na	krzyżu	za	nas.

Moi	 drodzy,	 to	 oddanie	 życia	 za	 nas	 było	 powodowane	
miłością	Pana	 Jezusa	 do	 nas,	wielką	miłością.	Moi	 drodzy,	
Jezus	w	grobie	nie	trwał	długo,	zgodnie	z	tym	co	zapowiadał,	
trzeciego	 dnia	 powstał	 z	martwych	 i	 znowu	 zauważmy,	 że	
zmartwychwstanie	Jezusa	dokonało	się	także	w	mocy	Ducha	
Świętego.	W	mocy	Ducha	Świętego	 Jezus	 zmartwychwstał,	
wrócił	do	życia,	ale	już	nie	do	tego	ziemskiego,	ale	do	życia	
uwielbionego,	życia	w	zmartwychwstaniu.	Moi	drodzy,	mamy	
takie	dwa	znaki	zmartwychwstania,	pusty	grób,	który	niewiasty	
odkryły	w	pierwszy	dzień	 tygodnia	w	poranek	wielkanocny	
i	potem	zjawiania	się	Jezusa	zmartwychwstałego	ludziom.

Ewangelia	dzisiejsza	nam	mówi,	jak	to	Jezus	w	poranek	wiel-
kanocny	się	ukazał	niewiastom,	które	przyszły,	żeby		dopełnić	
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obrzędy	pogrzebowego,	ponieważ	pochówek	Jezusa	doko	nał	się	
w	pośpiechu	bo	zachodziło	święto	żydowskie	szabat,	a	w	święto	
były	zakazane	wszelkie	czynności,	nawet	chowanie	umarłych.	
Dlatego	niewiasty	z	olejami	udały	się	skoro	świt,	po	szabacie,	
czyli	po	sobocie	w	pierwszy	dzień	tygodnia	i	już	nie	zastały	
Jezusa	w	grobie.	Gdy	były	przy	grobie	Jezus	się	im	ukazał	i	ich	
pozdrowił:	„Witajcie”.	One	się	zbliżyły	do	Niego,	objęły	Go	za	
nogi,	oddały	Mu	pokłon	i	wtedy	Jezus	rzekł	do	nich:	„Nie	bójcie	
się,	 idźcie,	oznajmijcie	moim	braciom,	niech	 idą	do	Galilei,	
tam	mnie	zobaczą”.	Otrzymały	od	Jezusa	misję,	zobowiązanie,	
żeby	poszły	do	uczniów	i	im	zaniosły	wieść,	że	Jezus	żyje,	że	
zmartwychwstał.	Wiemy,	że	niewiasty	tą	misję	wypełniły.

3. Duch Święty w czasach apostolskich

Moi	 drodzy,	 idźmy	 dalej.	 Pan	 Jezus,	 który	 się	 później	
uczniom	 też	 ukazał,	 powiedział,	 żeby	 czekali	 na	 dar	Ducha	
Świętego,	na	moc	Ducha	Świętego,	żeby	się	nie	 rozchodzili	
z	 Jerozolimy	 i	 zgodnie	 z	 zapowiedzią	 dnia	 pięćdziesiątego	
po	zmartwychwstaniu,	gdy	Jezus	już	odszedł	do	nieba,	zesłał	
dary	Ducha	Świętego	na	Apostołów.	I	te	dary	Ducha	Świętego	
przemieniły	 tych	uczniów,	 którzy	mimo	 spotkań	 z	 Jezusem	
zmartwychwstałym	byli	jeszcze	tacy	nieśmiali,	nie	mieli	energii,	
byli	jeszcze	mimo	wszystko	przestraszeni.	A	jak	dary	Ducha	
Świętego	na	nich	spłynęły,	natychmiast	się	przeobrazili	w	od-
ważnych	świadków	Jezusa.	Znikła	bojaźń,	znikł	lęk	i	otrzymali	
taką	energię	wewnętrzną,	żeby	opowiadać	o	Jezusie,	zwłaszcza	
o	Jego	śmierci	zbawczej	i	o	zmartwychwstaniu.

Dzisiaj	w	I	czytaniu	słyszeliśmy	fragment	kazania	św.	Pio-
tra,	które	wygłosił	w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego,	tuż	po	
otrzymaniu	darów	Ducha	Świętego.	Co	mówił	św.	Piotr	w	tym	
pierwszym	kazaniu	po	przyjęciu	mocy	Ducha	Świętego?	–	Mó-
wił	tak:	„Mężowie	Judejczycy	i	wszyscy	mieszkańcy	Jerozo-
limy,	przyjmijcie	do	wiadomości	i	posłuchajcie	uważnie	mych	
słów.	Mężowie	 izraelscy,	 słuchajcie	 tego,	 co	mówię:	 Jezusa	
Nazarejczyka,	Męża,	 którego	posłannictwo	Bóg	potwierdził	
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wam	niezwykłymi	czynami,	cudami	i	znakami,	jakich	Bóg	przez	
Niego	dokonał	wśród	was,	o	czym	sami	wiecie,	tego	Męża,	który	
z	woli	postanowienia	i	przewidzenia	Bożego	został	wydany,	
przybiliście	rękami	bezbożnych	do	krzyża	i	zabiliście.	Lecz	Bóg	
wskrzesił	Go,	zerwawszy	więzy	śmierci,	gdyż	niemożliwe	było,	
aby	ona	panowała	nad	Nim”.	Takie	słowa	powiedział	Apostoł	
Piotr	w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego,	a	więc	zinterpretował	
śmierć	Jezusa	jako	śmierć	za	ludzi,	jako	czyn	zbrodniczy,	który	
wykonali	żołnierze	z	plutonu	egzekucyjnego,	zawieszając	Je-
zusa	na	krzyżu,	przybijając	Go	do	krzyża.	I	Piotr	oznajmia,	że	
Jezus	powstał	z	martwych:	„Bóg	Go	wskrzesił	zerwawszy	więzy	
śmierci	gdyż	niemożliwe	było	aby	ona	panowała	nad	Nim”.	Bóg	
Go	wskrzesił	właśnie	mocą	Ducha	Świętego.	I	postawa	Piotra	
w	dzień	Pięćdziesiątnicy,	w	dzień	 zesłania	Ducha	Świętego	
nam	wskazuje	na	skutki,	na	owoce	zesłania	Ducha	Świętego.

4. Duch Święty posyła do świadectwa

Droga	młodzieży,	podobne	owoce	Wy	otrzymacie	i	powinny	
te	skutki	sakramentu	bierzmowania,	tego	zesłania	Ducha	Świę-
tego	do	waszych	serc,	podobne	owoce	powinny	się	pokazać	
w	waszym	życiu	czyli	powinniście	się	stać	świadkami	Jezusa,	
Jego	 zmartwychwstania.	 Powinniście	wiedzieć	 co	 znaczyła	
Jego	śmierć,	że	to	była	śmierć	za	grzechy	ludzi	i	co	oznacza	
Jego	 zmartwychwstanie.	Uczono	was,	 droga	młodzieży,	 na	
przygotowaniu	do	 sakramentu,	 że	macie	 stać	 się	dojrzałymi	
świadkami	Pana	Jezusa,	świadkami	Jego	nauczania,	Jego	cudów	
i	 Jego	 zmartwychwstania.	Zobaczcie,	 niewiasty	 przy	grobie	
otrzymały	polecenie	od	Pana	Jezusa,	Jezus	powiedział:	„Idźcie	
i	oznajmijcie	moim	braciom	niech	idą	do	Galilei	i	tam	mnie	
zobaczą”.	Były	pierwszymi	misjonarkami,	były	pierwszymi,	
które	ogłaszały	zmartwychwstanie	Pana	Jezusa.	Dzisiaj	to	jest	
nasze	zadanie	 i	wy,	przyjmując	sakrament	bierzmowania,	 to	
zadanie	otrzymujecie,	podejmujecie,	żebyście	świadczyli	o	Je-
zusie.	Najpierw	o	Jego	nauce,	dlatego	jak	są	dyskusje	w	szkole	
na	 różnych	 spotkaniach,	 czy	w	gronie	 kolegów,	 koleżanek,	
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trzeba	 się	 do	 Jezusa	 przyznawać,	 tym	bardziej	 po	 bierzmo-
waniu,	stać	się	Jego	przyjacielem,	Jego	świadkiem	i	 jak	jest	
atakowany	Jezus,	ta	prawda,	którą	głosił,	bo	się	nie	wszystkim	
podoba	co	Jezus	mówił	i	co	czynił.	Zobaczcie,	w	telewizji	czy	
w	Internecie	ile	jest	napastliwości	na	naukę	Jezusa,	którą	głosił.	
Jak	biskupi	dzisiaj	bronią	życia	nienarodzonego,	jak	się	sprze-
ciwiają	zapłodnieniu	„in	vitro”,	bo	to	jest	ukryta	aborcja,	tyle	
embrionów	się	niszczy,	do	zlewu	się	wylewa	te	embriony,	a	to	
są	ludzie	i	to	jest	zabijanie	ludzi.	Trzeba	umieć	nazwać	rzecz	
po	imieniu,	to	nie	są	jakieś	komórki	byle	jakie,	to	są	zarodki	
ludzkie,	to	są	ludzie	w	stanie	prenatalnym	i	kościół,	przypomi-
nając	Boże	przykazanie,	mówi	–	„Nie	zabijaj”.	A	zobaczcie,	ile	
jest	ludzi	za	aborcją	i	za	„in	vitro”	i	posłowie	głosują,	czasem	
wbrew	sumieniu,	bo	się	boją	o	stanowiska,	żeby	ich	z	sejmu	nie	
wyrzucili	czy	z	partii.	Takie	są	dzisiaj	dramaty,	a	świadectwo	
powinniśmy	 składać.	Nie	 tak	 jak	 ci	 żołnierze,	 którzy	wzięli	
pieniądze	 i	głosili	kłamstwo,	że	Jezusa	ukradli	z	grobu.	Nie	
dajmy	się	kupić,	nie	bądźmy	Judaszami,	którzy	za	marne	gro-
sze	sprzedają	prawdę,	przyjaźń	z	Jezusem.	Pójdziecie	w	życie,	
spotkacie	różnych	ludzi	i	wam	różne	propozycje	złożą,	czasem	
niezgodne	z	waszym	sumieniem,	niezgodne	z	nauką	ewangelii,	
którą	poznaliście	w	szkole,	na	katechezie.	Nie	dajcie	się	kupić,	
nie	sprzedajcie	nigdy	Jezusa,	miłości	do	Niego	za	jakieś	marne	
grosze.	Zobaczcie,	Judasz	skończył	samobójstwem,	najadł	się	
tych	pieniędzy.	Są	wartości	wyższe,	większe,	które	Jezus	złożył	
w	nasze	ręce.

Drogie	dziewczęta,	 drodzy	chłopcy,	dzisiaj	 podejmujecie	
to	ważne	zadanie,	by	być	świadkami	Jezusa,	obrońcami	Jego	
Ewangelii,	dlatego	jeszcze	raz	powtarzam,	w	dyskusjach	świa-
topoglądowych,	religijnych	zawsze	stawajcie	po	stronie	Jezusa,	
w	Jego	obronie.	Dalej,	do	Jezusa	przychodźcie	na	Eucharystię.	
Po	 bierzmowaniu	 nie	można	 sobie	wyobrazić,	 żeby	młodzi	
bierzmowani	nie	przychodzili	na	celebrację	niedzielnej	Mszy	
Świętej.	Jezus	żyje,	całe	Jego	dzieło	zbawcze	jest	zapisane	w	eu-
charystii,	we	mszy	świętej,	jest	ono	aktualne,	dostępne,	jakby	
dotykalne.	Zobaczcie,	dzięki	Eucharystii,	dzięki	Mszy	Świętej,	
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Jezus	pomnożył	swoją	obecność	w	świecie.	Jest	dzisiaj	w	Kana-
dzie,	w	Australii,	na	Filipinach,	w	Afryce	–	ten	sam	Jezus,	dzięki	
Eucharystii,	 dzięki	Mszy	Świętej	 jest	możliwość	 dotknięcia	
Go,	przyjęcia	od	Niego	mocy	i	tak	się	dzieje	już	dwadzieścia	
wieków.	Nie	zgubcie	ze	swych	oczu	wartości	Eucharystii	bo	
trzeba	 te	 dary	Ducha	Świętego	na	Mszy	Świętej	 odnawiać,	
jakby	ich	dobierać.	Bądźcie	też	świadkami	Jezusa	na	odcinku	
wypełniania	przykazania	miłości,	byście	byli	 ludźmi,	którzy	
nie	miłują	samych	siebie	tylko	miłują	drugich	ludzi.	Trzeba	ze	
swego	serca	wypędzać	miłość	własną,	to	„ja”	umniejszać,	żeby	
tam	było	więcej	miejsca	dla	Boga,	więcej	miejsca	dla	mamy,	
dla	 taty,	dla	każdego	bliźniego.	To	 jest	piękne	 jak	potrafimy	
się	uniżać,	jak	potrafimy	o	sobie	zapominać,	a	żyć	dla	drugich	
w	postawie	daru.	To	jest	to,	do	czego	nas	Chrystus	zobowiązał.

Zamykając,	kończąc	to	pouczenie,	droga	młodzieży,	będzie-
my	się	modlić	za	Was,	żebyście	te	dary	Ducha	Świętego	przyjęli	
owocnie	i	żeby	one	Was	przemieniły	wewnętrznie,	byście	byli	
podobni	 do	 apostołów,	 czyli	 stali	 się	 świadkami	Pańskiego	
zmartwychwstania.	Amen.

Wezwani do świadectwa o prawdzie
Świebodzice, 6 kwietnia 2015 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej 
Kościół pw. św. Franciszka

1. Cud Zmartwychwstania

Świętujemy	Święta	Wielkanocne.	Za	nami	Wielki	Tydzień,	
w	ramach	świętego	Triduum	Paschalnego	byliśmy	przy	Jezusie,	
który	jest	w	Wieczerniku	i	ustanawia	sakrament	Eucharystii,	
sakrament	 kapłaństwa,	 ogłasza	 przykazanie	 nowe	miłości.	
Towarzyszyliśmy	 Jezusowi,	 który	 został	wydany,	 osądzony	
i	ukrzyżowany.	Przedwczoraj,	w	Wielką	Sobotę,	czuwaliśmy	
przy	grobie	Pana	Jezusa	i	w	dniu	wczorajszym	i	dzisiejszym	
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już	 cieszymy	 się	 Jego	 zwycięstwem	 nad	 śmiercią	 i	 Jego	
zmartwychwstaniem.	Zmartwychwstanie	 to	 największy	 cud	
w	dziejach	 świata	 i	 zarazem	największe	wydarzenie.	 Jezus	
zwyciężył	śmierć,	otworzył	nam	wieczność,	zapowiedział	nasze	
zmartwychwstanie.	W	pieśni	wielkanocnej	śpiewamy:	„Chry-
stus	zmartwychwstan	jest,	nam	na	przykład	dan	jest,	iż	mamy	
z	martwych	powstać,	z	Panem	Bogiem	królować”	–	tak	nasi	
ojcowie	wyrazili	prawdę	o	naszym	zmartwychwstaniu,	właśnie	
w	słowach	tej	pieśni.	Moi	drodzy,	wiemy,	że	zmartwychwstanie,	
ten	największy	cud	jaki	się	zdarzył	w	dziejach	świata,	dokonał	
się	bez	świadków.	Nikt	nie	widział	jak	Jezus	wychodził	z	grobu.	
W	Orędziu	Paschalnym,	w	Wigilię	Paschalną	słyszeliśmy	słowa	
o	tej	nocy	wielkanocnej,	która	jedyna	była	godna	poznać	czas	
i	godzinę	zmartwychwstania	Chrystusa.

Moi	drodzy,	skąd	my	wiemy	o	zmartwychwstaniu?	Jakie	są	
znaki	Pańskiego	zmartwychwstania?	–	Pierwszy	znak	to	jest	
pusty	grób.	Wczoraj	słyszeliśmy	Ewangelię	o	tym,	jak	to	dwaj	
uczniowie,	 Piotr	 z	 Janem,	 przyszli	 do	 grobu	 na	wiadomość	
otrzymaną	od	Marii	Magdaleny,	 że	grób	 jest	pusty.	Przyszli	
i	 stwierdzili,	 że	 faktycznie	 grób	 jest	 pusty.	 Pusty	 grób	 był	
pierwszym	znakiem	zmartwychwstania,	do	dzisiaj	przybywają	
pielgrzymi	do	Jerozolimy	i	się	modlą	przy	pustym	grobie.	Nie	
ma	 Jezusa,	 zmartwychwstał.	A	drugim	znakiem	zmartwych-
wstania	były	tak	zwane	chrystofanie	czyli	ukazywania	się	Jezusa	
zmartwychwstałego	uczniom,	nie	wszystkim,	 ale	wybranym	
uczniom,	świadkom	swoim.	Już	w	pierwszy	dzień	zmartwych-
wstania,	Pan	Jezus	pokazał	się	aż	pięć	razy.	W	oparciu	o	teksty	
Ewangelii	i	listy	św.	Pawła	możemy	wyliczyć	tych	pięć	spotkań	
Jezusa	zmartwychwstałego	w	dzień	Jego	zmartwychwstania.	
Najpierw	się	ukazał	Marii	Magdalenie,	to	było	o	świcie	wcze-
snym	 rankiem.	Potem	niewiastom,	 o	 czym	mówi	 dzisiejsza	
Ewangelia,	 niewiastom,	 które	 przyszły	 dokończyć	 obrzędy	
pogrzebu	 Jezusa,	 bo	 Jezus	 był	 pochowany	w	pośpiechu	 ze	
względu	na	szabat,	a	podczas	szabatu	były	zakazane	wszelkie	
czynności,	nawet	grzebanie	umarłych.	Dlatego	nie	dopełniono	
wszystkich	czynności	przy	pogrzebie	i	niewiasty	po	szabacie	
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przyszły,	 żeby	 tych	 czynności	 dopełnić,	 przede	wszystkim,	
żeby	dokonać	namaszczenia	ciała	Pana	Jezusa.	I	oto	nie	było	
kogo	namaszczać,	bo	Jezus	zmartwychwstał	i	ukazał	się	tym	
niewiastom,	z	nimi	rozmawiał.	Potem	w	ciągu	dnia	ukazał	się	
Szymonowi	 czyli	 Piotrowi,	 jest	 o	 tym	wzmianka	w	Piśmie	
Świętym,	za	wiele	o	tej	chrystofanii	nie	wiemy,	tylko	wiemy,	że	
się	odbyła.	Natomiast	po	południu,	w	dzień	zmartwychwstania,	
Pan	Jezus	ukazał	się	dwom	uczniom,	którzy	byli	w	drodze	do	
Emaus,	prawdopodobnie	uciekali,	bo	się	bali,	że	mogą	ich	wy-
łapać	i	też	na	krzyżu	powiesić.	I	oto	Jezus	się	dołączył	do	nich	
jako	pielgrzym.	Oni	mówili	Jezusowi,	którego	nie	rozpoznali,	
że	Ty	chyba	nie	wiesz	co	się	dzieje	u	nas,	Jezusa	przybili	do	
krzyża,	wykonali	wyrok	śmierci	na	drzewie	hańby,	na	drzewie	
krzyża	i	niektóre	niewiasty	mówią,	że	zmartwychwstał.	Byli	
tacy	 niepewni	 i	wystraszeni.	 Jezus	 podjął	 z	 nimi	 rozmowę,	
omawiali	 teksty	 biblijne	Starego	Testamentu,	 które	mówiły,	
że	Mesjasz	 będzie	 cierpiał	 i	 że	 zmartwychwstanie.	 I	 dał	 się	
poznać,	jak	się	zatrzymali	w	gospodzie,	przy	łamaniu	chleba	
i	powiedzieli:	„Panie	zostań	z	nami.	Jezusa		zmartwychwstałego	
rozpoznali”.	W	pierwszy	dzień	jeszcze	się	Jezus	ukazał	uczniom	
w	wieczerniku	pomimo,	że	drzwi	były	zamknięte,	do	nich	przy-
szedł.	Będziemy	tę	ewangelię	słyszeć	w	najbliższą		niedzielę,	
niedzielę	Bożego	Miłosierdzia,	jak	to	Jezus	przyszedł	i	pozdro-
wił	uczniów:	„Pokój	wam”.	I	nie	wyrzucał	im,	że	Go	zostawili,	
że	Go	opuścili	na	czas	męki	i	śmierci.	Nie	po	to	do	nich	przy-
szedł,	ale	żeby	im	dać	Ducha	Świętego	i	żeby	ich	poprosić,	żeby	
byli	Jego	świadkami.	Było	więc	pięć	zjawień	Jezusa	w	dzień	
zmartwychwstania,	a	potem	były	następne	jeszcze	zjawienia,	
w	sumie	jedenaście	zjawień	wymieniają	teksty	biblijne.

2. Kobiety pierwszymi zwiastunami prawdy 
o zmartwychwstaniu

My	wróćmy	dzisiaj	do	tej	chrystofanii,	która	jest	zapisana	
w	dzisiejszej	Ewangelii.	Otóż,	 niewiasty,	 które	 zastały	grób	
pusty	miały	szczęście	zobaczyć	Chrystusa	zmartwychwstałego:	
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„A	Jezus	oto	stanął	między	nimi	i	rzekł:	witajcie.	One	zbliżyły	
się	do	Niego,	objęły	Go	za	nogi	i	oddały	Mu	pokłon.	Jezus	rzekł	
do	nich:	nie	bójcie	się,	idźcie	i	oznajmijcie	moim	braciom,	niech	
idą	do	Galilei,	tam	mnie	zobaczą”.

Siostry	i	bracia,	zwróćmy	uwagę,	że	Jezus	się	ukazuje	naj-
pierw	niewiastom,	nie	uczniom	–	Marii	Magdalenie,	tej	grzesz-
nicy,	która	potem	się	nawróciła	 i	pokochała	Jezusa	miłością	
czystą,	oblubieńczą,	jej	się	ukazał	i	innym	niewiastom,	które	
o	świcie	przyszły	do	grobu.	Jakie	to	ważne,	że	Chrystus	wy-
brał	niewiasty,	żeby	były	pierwszymi	misjonarkami	i	żeby	one	
pierwsze	ogłosiły	zmartwychwstanie,	że	Jezus	ożył,	że	Jezus	
żyje.	„Idźcie	i	oznajmijcie	moim	braciom,	niech	idą	do	Galilei,	
tam	mnie	zobaczą”.	To	trzeba	dzisiaj	nagłaśniać,	bo	feministki	
mówią,	że	dzisiaj	wobec	kobiet	się	stosuje	przemoc,	a	Kościół	
nigdy	nie	głosił	przemocy	i	zawsze	mówił,	że	mężczyzna	jest	
równy	kobiecie,	że	jest	jednakowa	godność	mężczyzny	i	ko-
biety	tylko	są	różne	funkcje.	Bo	nie	mężczyzna	urodzi	dzieci	
tylko	 kobieta,	 ale	 kobieta	 bez	mężczyzny	 sama	 nie	 urodzi	
dziecka.	Nie	 trzeba	Boga	poprawiać.	A	dzisiaj	 są	 tendencje,	
by	 zmieniać	 charakter	małżeństwa.	Trzeba	przypominać,	 że	
Jezus	bardzo	kobiety	dowartościował	i	je	uczynił	–	jeszcze	raz	
powtórzmy	–	pierwszymi	świadkami	Jego	zmartwychwstania	
i	otrzymały	one	misję.	Ta	misja	dzisiaj	należy	do	nas	wszystkich.	
Jak	się	czujemy	chrześcijanami,	uczniami	Jezusa,	to	winniśmy	
i	w	słowach	i	w	czynach	świadczyć,	ze	Jezus	żyje,	że	Jezus	
zmartwychwstał.	Kiedy	świadczymy?	–	Kiedy	przychodzimy	
na	Eucharystię	Jezusa	zmartwychwstałego	uwielbić,	żeby	Mu	
podziękować,	że	się	zgodził	życie	oddać	za	nas.	Kiedy	świad-
czymy	o	Jezusie	zmartwychwstałym?	Kiedy	żyjemy	według	
Ewangelii,	jeśli	przykazanie	miłości	jest	dla	nas	najważniejszym	
drogowskazem	życiowym.

3. Metody zwalczania prawdy o zmartwychwstaniu

Moi	drodzy,	idźmy	dalej,	bo	Ewangelia	dzisiejsza	nam	mówi,	
co	się	działo	w	Jerozolimie	na	wieść,	że	Jezus	zmartwychwstał.	
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Przypomnijmy	te	słowa:	„Gdy	niewiasty	były	w	drodze	niektó-
rzy	ze	straży	przyszli	do	miasta	i	powiadomili	arcykapłanów	
o	wszystkim	co	zaszło.	Ci	zebrali	się	ze	starszymi,	a	po	naradzie	
dali	żołnierzom	sporo	pieniędzy	i	rzekli:	rozpowiadajcie	tak,	
Jego	uczniowie	przyszli	w	nocy	i	wykradli	Go	gdyśmy	spali.	
A	gdyby	to	doszło	do	uszu	namiestnika,	my	z	nim	pomówimy	
i	wybawimy	was	z	kłopotu”.	Zobaczcie,	że	wrogowie	Jezusa,	ci	
którzy	wydali	Go	na	śmierć	i	Go	ukrzyżowali,	nie	zrezygnowali.	
Sądzili,	że	jak	wykonają	wyrok	śmierci,	to	będzie	spokój,	a	żad-
nego	spokoju	nie	było,	bo	Jezus	zmartwychwstał	i	pomieszał	
szyki	swoim	wrogom.	Ale	oni	broni	nie	złożyli	i	się	posłużyli	
mechanizmem,	który	i	dzisiaj	funkcjonuje,	dali	pieniądze	i	ka-
zali	kłamać.	Macie	pieniądze	i	mówcie,	że	Jezus	został	wykra-
dziony.	I	ci	wzięli	grosz	i	kłamali,	postąpili	jak	Judasz,	który	
też	wziął	trzydzieści	srebrników	za	wydanie	Jezusa.	sprzedał	
miłość,	sprzedał	przyjaźń,	sprzedał	prawdę.	Wiemy,	że	marnie	
skończył,	powiesił	się.	Ten	mechanizm	do	dzisiaj	funkcjonuje.	
A	co	było	za	komunistów?	–	Opłacali	UB-eków,	żeby	walczyć	
z	Kościołem,	z	duchowieństwem.	Nie	było	pieniędzy	na	drogi,	
na	szpitale,	na	szkoły,	ale	musiały	być	pieniądze	na	tych,	którzy	
współpracowali	z	systemem.	Więc	za	pieniądze	było	szerzone	
zło.	A	dzisiaj	mamy	 też	 takie	 działania,	 ten	mechanizm	 jest	
widoczny.	Zobaczcie,	jak	się	boją	parlamentarzyści	głosować	
za	 prawdą.	Episkopat	 Polski	wszystkie	 te	 ustawy	 ostatnie,	
które	 przechodzą	w	 sejmie,	 ocenił	 jako	 negatywne	 i	 prosił,	
żeby	takich	ustaw	nie	uchwalać	przeciwko	Bożemu	prawu,	za	
zabijaniem,	za	zapłodnieniem	„in	vitro”,	kiedy	tyle	ludzi	ginie	
w	zarodku	i	to	do	zlewu	wrzucają.	To	są	ludzie	w	tym	stadium	
prenatalnym	jako	embriony,	a	do	zlewu	to	dają.	Dlatego,	nie	ma	
zgody	na	to.	A	zobaczcie,	nawet	katolicy	niektórzy	głosują	za	
taką	ustawą,	za	aborcją,	za	związkami	partnerskimi.	Położono	
gospodarkę	polską,	teraz	jeszcze	chcą	położyć	morale,	małżeń-
stwo,	rodzinę	zniszczyć	przez	związki	homoseksualne,	przez	
aborcję,	przez	środki	antykoncepcyjne,	przez	pigułkę	„dzień	
po”,	która	jest	dostępna	bez	recepty.	Miejmy	oczy	otwarte,	nie	
dajmy	się	zwieść,	oni	się	może	kiedyś	nawrócą,	zrozumieją,	że	
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źle	postąpili.	Oby	obrali	drogę	Piotra,	który	też	się	zaparł,	ale	
później	przyszedł	do	Jezusa,	nie	odszedł	tak	jak	Judasz,	tylko	
przyszedł	do	Jezusa,	żałował	i	Jezus	mu	wszystko	wybaczył.	
Co	więcej,	uczynił	go	głową	Kościoła.

Siostry	i	bracia,	z	tego	przypomnienia,	o	tym	co	się	działo	
w	Jerozolimie	po	zmartwychwstaniu	płyną	dwa	wnioski.	Pierw-
szy,	żebyśmy	się	wszyscy	czuli	świadkami	zmartwychwstania.	
Pan	Jezus	dzisiaj	na	nas	liczy,	że	będziemy	o	Nim	mówić,	że	
On	umarł	za	nas,	nie	będziemy	się	tego	wstydzić,	bo	On	zmar-
twychwstał	dla	nas.	Czujmy	się	 świadkami	zmartwychwsta-
nia	Chrystusa,	 tak	 jak	 te	niewiasty,	które	poszły	 i	wykonały	
polecenie	 Jezusa,	 tak	 jak	 św.	 Piotr,	 który	w	 dzień	 zesłania	
Ducha	Świętego	mówił:	„Mężowie	izraelscy,	słuchajcie	tego,	
co	mówię:	Jezusa	Nazarejczyka,	Męża,	którego	posłannictwo	
Bóg	potwierdził	wam	niezwykłymi	czynami,	cudami	i	znaka-
mi,	jakich	Bóg	przez	Niego	dokonał	wśród	was,	o	czym	sami	
wiecie,	tego	Męża,	który	z	woli	postanowienia	i	przewidzenia	
Bożego	 został	wydany,	 przybiliście	 rękami	 bezbożnych	 do	
krzyża	i	zabiliście.	Lecz	Bóg	wskrzesił	Go,	zerwawszy	więzy	
śmierci,	gdyż	niemożliwe	było,	aby	ona	panowała	nad	Nim.	
Tego	właśnie	Jezusa	wskrzesił	Bóg,	a	my	wszyscy	 jesteśmy	
tego	świadkami”.

Siostry	i	bracia,	to	świadectwo	winniśmy	i	my	powtarzać,	że	
wierzymy	w	Jezusa,	w	Jego	zmartwychwstanie,	czuć	się	Jego	
apostołami,	świadkami	zmartwychwstania.

I	drugi	wniosek,	żebyśmy	nigdy	nie	sprzedawali	prawdy,	
miłości,	przyjaźni	za	pieniądz,	bo	to	jest	droga,	która	się	marnie	
kończy,	żebyśmy	tego	błędu	nie	popełnili	co	żołnierze,	którzy	
za	pieniądze	głosili,	że	Jezus	nie	zmartwychwstał.	Kto	kłamie	
za	pieniądze	to	jest	na	fałszywej	drodze.	Niech	te	dwa	wnioski	
nam	 zapadną	w	 serce.	 Prośmy	 Jezusa	 zmartwychwstałego,	
żebyśmy	byli	 Jego	 świadkami,	 trzymali	 się	 Jego	Ewangelii	
i	kroczyli	drogą	prawdy,	drogą	uczciwości.	Amen.
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Przesłanie Jezusa Zmartwychwstałego 
z drogi do Emaus – w horyzoncie 

X rocznicy pogrzebu św. Jana Pawła II, 
Papieża Rodziny

Wałbrzych, 8 kwietnia 2015 r.
Msza św. w X. rocznicę pogrzebu św. Jana Pawła II 

Stadion „Górnika Wałbrzych”

I. Wprowadzenie do Mszy Świętej

Drodzy	bracia	i	siostry,	po	raz	jedenasty	miasto	Wałbrzych,	
a	z	nim	cała	Diecezja	Świdnicka,	włącza	się	w	modlitwę	z	okazji	
rocznicy	odejścia	św.	Jana	Pawła	II	do	domu	Ojca.	Przed	ro-
kiem,	na	tym	stadionie,	modliliśmy	się	o	dobre	przygotowanie	
się	i	owocne	przeżycie	kanonizacji	naszego	wielkiego	Papieża.	
W	obecnym	roku,	dziesiąta	rocznica	śmierci	św.	Jana	Pawła	II	
wypadła	w	Wielki	Czwartek,	dlatego	też	naszą	doroczną	cele-
brację	 przenieśliśmy	 na	 dzisiejszy	 dzień,	w	 którym	 akurat	
przypada	dziesiąta	rocznica	pogrzebu	naszego	Papieża.	Wielu	
mówi,	że	był	to	największy	pogrzeb	w	dziejach	Kościoła	i	świa-
ta.	W	Rzymie	zgromadziło	się	wówczas	kilka	milionów	ludzi:	
synowie	i	córki	Kościoła	Katolickiego,	dziesiątki	tysięcy	innych	
chrześcijan,	przedstawiciele	innych	religii,	delegacje	rządowe	
i	przywódcy	większości	krajów	świata.	Transmisję	telewizyjną	
z	pogrzebu	oglądało	ponad	dwa	miliardy	mieszkańców	nasze-
go	globu.	Dzisiaj	ponownie,	tu	w	Wałbrzychu,	u	stóp	krzyża	
Góry	Chełmiec,	pod	patronatem	Matki	Bożej	Bolesnej,	chcemy	
dziękować	Bogu	 za	 dar	 pontyfikatu	 tego	wielkiego	Papieża	
i	za	dar	jego	kanonizacji.	Będziemy	także	prosić	Zmartwych-
wstałego	Chrystusa,	aby	napełnił	nas	darami	Ducha	Świętego,	
aby	narody	świata,	w	tym	przede	wszystkim	nasza	Ojczyna,	
aby	w	duchu	nauki	i	stylu	życia	naszego	Papieża,	kształtowały	
życie	osobiste,	rodzinne	i	społeczne.	Szczególnie	będziemy	się	
modlić	o	świętość	naszych	rodzin	i	o	pokój	w	naszych	sercach,	
o	pokój	w	Europie	i	w	świecie.



367

Z	tej	wałbrzyskiej	ziemi,	spod	krzyża	na	górze	Chełmiec,	
pozdrawiamy	 dziś	 cały	 Kościół	 w	 Polsce,	 pozdrawiamy	
naszych	Rodaków	w	kraju	 i	 za	granicą.	Tych,	którzy	 trwają	
z	nami	na	modlitwie,	prosimy	o	dołączenie	swoich	intencji	do	
naszych.	Niech	Pan	Bóg	przyjmie	nasze	dziękczynienie,	niech	
uciszy	nasze	niepokoje	i	lęki.	Niech	nas	napełni	paschalnym	
pokojem.	Niech	 obdarzy	 swoim	 pokojem	 skonfliktowane,	
wojujące	narody.	Niech	ustanie	w	świecie	islamskim	zabijanie	
chrześcijan.	Niech	to	eucharystyczne	spotkanie	z	Chrystusem	
Zmartwychwstałym	umocni	nas	w	wierze	i	uzdolni	do	bycia	
jak	najlepszymi	świadkami	Jego	zmartwychwstania.

Wszystkich	 serdecznie	 zapraszam	do	pobożnego	udziału	
w	tej	świętej	wielkanocnej	Eucharystii.	Uznajmy	przed	Bogiem	
nasze	grzechy,	abyśmy	mogli	godnie	sprawować	tę	Najświętszą	
Ofiarę	 (…)	Spowiadam	 się	Bogu	Wszechmogącemu	 i	wam	
bracia	i	siostry...

II. Homilia

Wstęp

Ekscelencjo,	 czcigodny	 księże	 biskupie	Adamie,	 drodzy	
bracia	kapłani	wszystkich	godności	i	sprawowanych	funkcji,	
na	czele	z	księżmi	dziekanami	i	proboszczami	miasta	Wałbrzy-
cha;	Czcigodny	Ojcze	Benedykcie	z	Radia	Maryja	i	Telewizji	
„Trwam”	wraz	 z	 całą	 obsługą	 techniczną	Radia	 i	Telewizji;	
Szanowny	panie	prezydencie	i	inni	przedstawiciele	władz	mia-
sta,	powiatu	i	gminy;	Drodzy	dyrektorzy	szkół,	przedstawiciele	
instytucji	 życia	 publicznego,	 służb	mundurowych;	Drodzy	
bracia	 klerycy	Wyższego	Seminarium	Duchownego	 naszej	
diecezji;	Czcigodne	siostry	zakonne;	Drodzy	bracia	 i	siostry	
z	Bractwa	Świętego	Krzyża;	drodzy	chórzyści,	zespoły	śpiewa-
cze,	Ludzie	JP	II;	Szanowni	i	drodzy	mieszkańcy	Wałbrzycha	
i	pielgrzymi	przybyli	z	różnych	miejsc	naszej	diecezji;	Drodzy	
słuchacze	Radia	Maryja	i	widzowie	Telewizji	Trwam	w	kraju	
i	za	granicą;	Wszyscy:	bracia	i	siostry	w	Chrystusie	tu	obecni	
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oraz	 łączący	 się	 z	 nami	 poprzez	Radio	Maryja	 i	Telewizję	
„Trwam”!

W	 homilii	 obecnej	 najpierw	 odniesiemy	 się	 do	 słowa	
Bożego,	ogłoszonego	w	naszym	zgromadzeniu	 liturgicznym	
a	następnie	zatrzymamy	się	na	chwilę	nad	postacią	św.	Jana	
Pawła	II,	jako	Papieża	Rodziny.

1. Wielkanocna chrystofania w drodze do Emaus

Drodzy	bracia	i	siostry,	wiemy,	że	w	Ewangeliach	i	innych	
pismach	Nowego	Testamentu	 jest	mowa	o	 dwóch	 znakach,	
wskazujących	na	zmartwychwstanie	Jezusa.	Są	 to	–	odkryty	
w	poranek	wielkanocny	 przez	 niewiasty	 i	 uczniów	–	 pusty	
grób	oraz	 tzw.	chrystofanie,	 czyli	ukazywania	 się	Chrystusa	
zmartwychwstałego	niewiastom	i	uczniom.	O	pustym	grobie	
mieliśmy	relację	w	Ewangelii	Niedzieli	Zmartwychwstania,	na-
tomiast	w	Oktawie	Wielkanocy	oraz	w	drugą	i	trzecią	niedzielę	
Wielkanocną	są	przypominane	w	liturgii	najważniejsze	chry-
stofanie,	spotkania	zmartwychwstałego	Jezusa	z	niewiastami	
i	uczniami.	Dzisiaj,	w	Środę	w	Oktawie	Wielkanocnej,	usły-
szeliśmy	relację	o	ukazaniu	się	zmartwychwstałego	Chrystusa	
dwom	uczniom,	będącym	w	drodze	do	Emaus.	Przyglądnijmy	
się	postawie	Chrystusa	i	uczniów.

a) Postawa Jezusa

Dla	Jezusa	zawsze	był	ważny	człowiek.	Gdy	wiedział,	że	
dwaj	 zrozpaczeni	 uczniowie	 uciekają	 z	 Jerozolimy	 do	 po-
bliskiego	Emaus,	by	 ich	nie	spotkało	 to,	co	 ich	Mistrza,	On	
Zmartwychwstały	 dołączył	 do	 nich.	Musiał	 robić	wrażenie	
człowieka	uczciwego,	zaufanego,	skoro	ci	dwaj	natychmiast	
otworzyli	 się	 przed	nim.	W	 rozmowie	wysypywali	 z	worka	
własnego	 sumienia	 całą	mieszaninę	 nadziei	 i	 rozczarowań,	
pretensji	i	żalów,	związanych	z	historią	Jezusa:	„A	myśmy	się	
spodziewali,	że	właśnie	On	miał	wyzwolić	Izraela”	(Łk	24,21).	
Nierozpoznany	jeszcze	Jezus	podjął	rozmowę	z	wędrowcami.	
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W	oparciu	o		Pisma	nakreślił	prawdziwą	wizję	Mesjasza,	kory-
gując	wizję	jaką	mieli	rozmówcy.	„O	nierozumni,	jak	nieskore	
są	wasze	serca	do	wierzenia	we	wszystko,	co	powiedzieli	pro-
rocy!	Czyż	Mesjasz	nie	miał	tego	cierpieć,	aby	wejść	do	swej	
chwały”	(Łk	24,25).	Jezus	tu	poucza	na	swoim	przykładzie,	że	
do	chwały	trzeba	iść	przez	cierpienie.	Do	prawdziwej	wielkości	
idzie	się	przez	wyzbywanie	się	pychy	i	stawanie	się	pokornym.	
Przypomniał	to	także	Ojciec	św.	Franciszek	w	Niedzielę	Zmar-
twychwstania,	w	Orędziu	Wielkanocnym	przed	błogosławień-
stwem	„Urbi	et	Orbi”.	Obecny	Papież	mówił,	że	pycha	rodzi	
przemoc	i		wojnę,	a	pokora	niesie	przebaczenie	i	pokój.	Jezus	
podczas	męki	i	śmierci	uniżył	się,	przyjął	postawę	pokornego	
sługi	Jahwe.	W	zmartwychwstaniu	został	wywyższony.	Zmar-
twychwstanie	nie	byłoby	tak	piękne	i	chwalebne,	gdyby	je	nie	
poprzedziła	po		korna	męka	i	śmierć	krzyżowa.	Z	kolei,	męka	
i	śmierć	na	krzyżu	Jezusa	byłyby	tragiczne,	byłyby	totalną	po-
rażką,	gdyby	po	nich	nie	nastąpiło	zmartwychwstanie.	Jest	to	
droga	dla	nas.	Jest	to	wskazówka,	abyśmy	przechodząc	przez	
ciemne	doliny,	przez	wielkie	piątki,	żyli	nadzieją	na	blask	zwy-
cięstwa,	na	blask	poranka	wielkanocnego,	a	z	drugiej	strony,	
abyśmy	 	przeżywając	 chwile	 radości	 i	 chwały,	 pamiętali,	 że	
jest	to	rodzaj	nagrody	za	wierność,	za	pokorną	i	wierną	Bogu	
postawę	w	chwilach		krzyżowych.

Za	kilka	dni	(14	kwietnia)	miną	103	lata	od	jednej	z	najwię-
kszych	katastrof	w	dziejach	żeglugi	morskiej	–	zatonięcia	słynne-
go	„Titanica”,	chluby	przemysłu	okrętowego	początku	XX	wie-
ku.	Na	okręcie	widniał	napis	„Nikt	mnie	nie	pokona”.	Kapitan	
tragicznego	rejsu	z	Anglii	do	Ameryki,	był	ostrzeżony	przed	
napływającą	na	Atlantyku	górą	lodową.	W	imię	wspomnianego	
hasła,	zlekceważył	jednak	całkowicie	to	ostrzeżenie.	Doszło	do	
straszliwej	tragedii.	Zginęło	ponad	półtora	tysiąca	pasażerów.	
Uratowało	się	ok.	siedemset.	Dziś	wspomina	się	ośmioosobo	wą	
orkiestrę,	która	w	czasie	rejsu	codziennie	przygrywała	pasaże-
rom.	W	tragiczną	noc	katastrofy	z	14	na	15	kwietnia	1912	r.,	
orkiestra	grała	do	samego	końca.	Muzycy	nie	zadbali	o	ratowa-
nie	swego	życia,	ale	próbowali	graniem	ratować	u	przerażonych	
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pasażerów	umierającą	nadzieję	na	ocalenie.	Podobno,	ostatnią	
melodią,	którą	zagrali	przed	zatonięciem,	była	melodia	religijnej	
pieśni:	„Być	bliżej	Ciebie	chcę,	o	Boże	mój”.	W	tym	tragicznym	
zdarzeniu	mamy	przykład	pychy	i	pokory,	odejścia	od	Boga	
i	trwania	przy	Nim.	Drodzy	bracia	i	i	siostry,	popatrzmy	teraz	
na	postawę	dwóch	uczniów.

b) Postawa uczniów

U	dwóch	uciekinierów	 z	 Jerozolimy	do	Emaus	widnieją	
cechy	 negatywne	 i	 pozytywne,	 które	warto	 zauważyć.	Być	
może,	że	ich	małostkowością	było	to,	że	uciekali	z	Jerozolimy,	
aby	–	być	może	–	zatrzeć	ślady	swoich	związków	z	Jezusem.	
Byli	przerażeni	i	zagubieni	tragedią	Wielkiego	Tygodnia.	Nie	
mogli	pojąć	tragicznej	śmierci	Jezusa.	Czuli	się	przegranymi.	
Ich	Mistrz	ich	jakby	zawiódł.	Już	wcześniej,	gdy	im	zapowiadał	
mękę,	swoje	pojmanie,	ubiczowanie	i	ukrzyżowanie,	nie	chcieli	
o	tym	słyszeć,	nie	brali	tego	na	serio;	nawet	zapowiedź	Jego	
zmartwychwstania	nie	dochodziła	do	ich	świadomości.	Teraz,	
w	drodze	dali	sobie	jednak	wytłumaczyć,	otwarli	się	na	interpre-
tację	proroctw	przez	Nieznajomego.	Co	więcej,	gdy	przybliżyli	
się	do	wsi,	do	której	zdążali,	zachowali	się	znakomicie,	gdy	On	
okazywał,	jakoby	miał	iść	dalej:	„Lecz	przymusili	Go,	mówiąc:	
«Zostań	z	nami,	gdyż	ma	się	ku	wieczorowi	i	dzień	sień	się	już	
nachylił»”	(Łk	24,29).	Gdyby	nie	ta	gościnność,	Jezus	praw-
dopodobnie	poszedłby	dalej,	a	oni	w	ogóle	nie	wiedzieliby,	że	
się	z	Nim	spotkali.	Przejmująco	skomentował	to	św.	Augustyn:	
„Boję	się,	gdy	Chrystus	będzie	przechodził	obok	mnie	i	ja	Go	
nie	zauważę,	On	już	może	się	nie	wrócić”.	Św.	Grzegorz	Wielki,	
zachwycając	się	tą	gościnnością	uczniów	z	Emaus,	powiedział:	
„To	nie	przypadek,	że	uczniowie	nie	rozpoznali	Jezusa,	kiedy	
słuchali	Jego	nauki.	Rozpoznali	Go	dopiero	wtedy,	kiedy	Jego	
naukę	zaczęli	wypełniać”.	Tak	jest	po	dziś	dzień.	Największą	
szansę	na	to,	żeby	spotkać	się	z	żywym	Jezusem,	mają	ci,	dla	
których	przykazanie	miłości	jest	naprawdę	wytyczną	ich	ży-
cia	(o.	Jacek	Salij).	Radość	zmartwychwstania	na	tyle	napełni	
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nasze	serca,	na	ile	zdobędziemy	się	je	rozszerzyć	i	otworzyć	
wszystkim	podczas	krótkiej	pielgrzymki	życiowej	na	ziemi.	Jak	
bardzo	skrzywdziliby	siebie	uczniowie	idący	do	Emaus,	gdyby	
zignorowali	obcego	podróżnika,	gdyby	pośpiesznie	odczepili	się	
od	niego	jako	od	przybłędy.	Otwierając	mu	gościnne	progi,	sami	
zostali	napełnieni	radością	wielkanocną,	gdy	w	Nieznajomym	
rozpoznali	Zmartwychwstałego	Pana	przy	braterskim	łamaniu	
chleba.	Jakże	to	ważna	wskazówka	dla	nas	na	dziś	i	na	jutro.

Moi	drodzy,	zakończmy	tę	pierwszą	część	naszej	refleksji	
homilijnej	dwoma	wnioskami.	Wniosek	pierwszy:	Zmartwych-
wstały	Chrystus	daje	nam	światło	Ducha	Świętego	do	poznania	
prawdy,	do	właściwego	 spojrzenia	na	 to,	 co	 się	dzieje.	Gdy	
otwieramy	 się	 na	Chrystusa	 i	Go	 słuchamy,	 nie	 ulegniemy	
żadnej	 ideologii,	 żadnemu	 podstępnemu	 kłamstwu,	 żadnej	
manipulacji.	Wniosek	drugi:	Gdy	otworzymy	się	na	Chrystusa	
i	Mu	zaufamy,	otrzymujemy	od	Niego	moc	Ducha	Świętego	
do	dobrego	działania.	Widzimy	to	na	przykładzie	św.	Piotra,	
który,	w	czasie	śmierci	Jezusa	przebywał	w	ukryciu,	a	po	spo-
tkaniu	się	z	Nim	zmartwychwstałym,	otrzymał	od	Niego	moc,	
był	w	stanie	powiedzieć	chromemu	od	urodzenia	przy	Pięknej	
bramie	świątyni:	„Nie	mam	srebra	ani	złota,	ale	co	mam,	to	ci	
daję.	W	imię	Jezusa	Chrystusa	Nazarejczyka,	chodź”	(Dz	3,6).	
Chory	natychmiast	wstał,	 został	uzdrowiony.	Zapamiętajmy,	
każdy,	kto	trwa	przy	Jezusie	jest	beneficjentem	podobnej	mocy.

Drodzy	bracia	i	siostry,	wypada	nam	jeszcze	–	z	drogi	do	
Emaus	–	spojrzeć,	chóby	krótko,	na	postać	naszego	wielkiego	
Papieża,	w	dziesiątą	rocznicę	Jego	pogrzebu,	kiedy	to	Plac	św.	
Piotra	w	Rzymie	wypełniony	 był	 transparentami	 z	 napisem	
„santo	subito”,	„święty	natychmiast”.

2. Św. Jan Paweł II a rodzina

W	ubiegłym	roku	(27	IV	2014	r.),	w	czasie	Mszy	św.	ka-
nonizacyjnej,	Ojciec	św.	Franciszek	nazwał	św.	Jana	Pawła	II	
„Papieżem	Rodziny”.	Dlatego	przed	rozpoczęciem	Najświętszej	
Ofiary,	którą	obecnie	sprawujemy,	mogliśmy	wysłuchać	kilku	
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wypowiedzi	św.	Jana	Pawła	II	w	formie	dźwiękowej	na	temat	
rodziny.	Spróbujmy	odczytać	znaczenie	 tego	 tytułu:	„Papież	
Rodziny”,	w	kontekście	X.	rocznicy	Jego	pogrzebu.

a) Św. Jan Paweł II Papieżem Rodziny

Pogrzeb	–	zarówno	w	naszej	narodowej	tradycji,	jak	i	w	in-
nych	 kulturach	 –	 to	 uroczystość	 rodzinna.	Nierzadko	 takie	
uroczystości	są	okazją	do	spotykania	się	krewnych,	którzy	od	
lat	się	nie	widzieli,	a	nawet	dalekich	krewnych,	którzy	nigdy	
wcześniej	 nie	mieli	 okazji	 się	 spotkać.	Karol	Wojtyła,	 jako	
ksiądz	katolicki	był	przyjacielem	wielu	rodzin,	sam	jednak	jako	
katolicki	duchowny	nie	założył	własnej	rodziny.	Nie	było	więc	
na	 Jego	pogrzebie	 synów	ani	córek,	ani	wnuków,	ani	nawet	
bliskich	krewnych.	Jednakże,	w	czasie	jego	pogrzebu	cała	ludz-
kość	poczuła	się	jakby	jedną	wielką	rodziną,	złączoną	więzią	
szczególnego	braterstwa.	Samo	słowo	papież	etymologicznie	
znaczy	ojciec.	A	zatem	„Papież	Rodziny”	to	tyle,	co	„Ojciec	
Rodziny”.	 Świat	 ujrzał	w	osobie	 Jana	Pawła	 II	 „ojca	wielu	
narodów”,	bowiem	ten	Papież	miał	niezwykły	dar	jednoczenia	
ludzi	i	narodów.	Ten	wyjątkowy	w	całej	historii	dzień	śmierci	
i	pogrzebu	nieodparcie	nasuwa	na	myśl	natchnione	słowa	Psal-
misty:	„Połączyli	się	władcy	narodów	z	ludem	Boga	Abrahama”	
(Ps	XLVII,	10).

b) Zagrożenie współczesnej rodziny przez niemoralne 
projekty ustaw

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	mówiąc	 o	 naszym	Papieżu	 jako	
Papieżu	Rodziny,	nie	możemy	nie	wspomnieć	o	zagrożeniach	
współczesnej	rodziny,	o	próbach	jej	niszczenia,	także	w	naszej	
Ojczyźnie.	Uzdrowić	rodzinę	może	dobra	polityka	prorodzinna,	
a	w	tym	tworzenie	dobrego,	promującego	rodzinę,	sprawiedli-
wego	prawa,	zwłaszcza	przez	parlament.	Niestety,	obecnie,	trzy	
akty	prawne	zagrażają	kondycji	polskiej	 rodziny:	ratyfikacja	
„Konwencji	 przemocowej”,	wracające	 do	 Sejmu	 projekty	
ustawy	o	zapłodnieniu	pozaustrojowym	„in	vitro”.	i	legalizacja	
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jednopłciowych	związków	partnerskich.	Ostatnio	Instytut	Ordo	
Iuris	orzekł,	iż	rządowy	projekt	ustawy	o	leczeniu	bezpłodności	
może	satysfakcjonować	jedynie	biznes	„in	vitro”.	Wszystkie	te	
projekty	dotyczące	małżeństwa	i	rodziny,	oprotestował	Episko-
pat	Polski.	Bolesne	jest	to,	iż	na	wszystkie	protesty	i	uwagi	rząd	
okazuje	się	nieczuły.	Wielu	polityków	głosujących	za	niemoral-
nymi	ustawami,	cały	czas	uznaje	się	jednak	za	praktykujących	
katolików,	na	czele	z	panem	prezydentem.	Jako	katolicy,	ich	
bracia	i	siostry,	nad	tym	ubolewamy.

W	czasie,	gdy	wspominamy	dramat	męki	i	śmierci	Chrystus	
a	także	Jego	chwalebne	zmartwychwstanie,	trzeba	ostrzec	nie	
tylko	prywatne	osoby,	ale	także	osoby	życia	publicznego,	które	
mają	wpływ	na	stanowienie	prawa,	że	nigdy	nie	wolno	–	za	
wzorem	Judasza	–	brać	pieniędzy	za	zdradę	prawdy,	za	zdradę	
dobra,	za	czynienie	zła.	Na	przykładzie	Judasza	potwierdziło	
się,	że	taka	droga	prowadzi	do	bankructwa,	po	prostu	–	donikąd,	
a	czasem	–	jak	w	przypadku	Judasza	–	do	samobójstwa.

c) Krucjata Różańcowa naszą odpowiedzią 
na zagrożenia rodziny

Drodzy	bracia	i	siostry,	co	nam	pozostaje,	jeśli	nie	pomagają	
opinie,	prośby,	protesty	Episkopatu,	ekspertyzy	i	protesty	wielu	
środowisk	naukowych	i	różnych	instytucji	społecznych,	zatro-
skanych	o	przyszłość	rodziny	i	narodu	–	oprócz	powyższych	
działań	–	pozostaje	nam	jeszcze	modlitwa	 i	pokuta.	Tak	nas	
uczył	św.	Jan	Paweł	II.	I	dzisiaj	modlimy	się	tu,	na	stadionie,	
za	polską	rodzinę	i	za	naszą	Ojczyznę,	a	także	za	Europę	i	świat	
o	zwycięstwo	prawdy	nad	kłamstwem,	dobra	nad	złem,	pokory	
nad	pychą.	Modlimy	się	za	wstawiennictwem	św.	Jana	Pawła	
II,	w	dziesiątą	rocznicę	Jego	śmierci	i	Jego	pogrzebu.	Zwróćmy	
uwagę	na	to,	że	jesteśmy	dziś	na	stadionie,	aby	czcić	pamięć	
Papieża,	który	–	jako	pierwszy	–	tak	wiele	razy	odprawiał	Msze	
św.	na	stadionach	świata.	Dzięki	doskonałemu	zjednoczeniu	
z	Chrystusem,	dzięki	temu,	że	nie	pełnił	On	woli	swojej,	ale	
był	sługą	sług	Bożych,	gromadził	wokół	Chrystusowego	ołtarza	
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wielonarodowe	tłumy,	jakich	nikt	przedtem	nie	widział.	Stadion	
to	miejsce	nieprzypadkowe	–	to	symbol	zwycięstwa.	Św.	Paweł	
Apostoł	 pisze:	 „Tak	więc	 nie	 zależąc	 od	nikogo,	 stałem	 się	
niewolnikiem	wszystkich,	aby	tym	liczniejsi	byli	ci,	których	
pozyskam.	(…)	Wszystko	zaś	czynię	dla	Ewangelii,	by	mieć	
w	niej	swój	udział.	Czyż	nie	wiecie,	że	gdy	zawodnicy	biegną	
na	 stadionie,	wszyscy	wprawdzie	 biegną,	 lecz	 jeden	 tylko	
otrzymuje	nagrodę?	Przeto	tak	biegnijcie,	abyście	ją	otrzymali”	
(1	Kor	9,	19-24).

Św.	 Jan	Paweł	 II	 był	 takim	właśnie	 zawodnikiem,	 który	
tak	 biegł,	 aby	wszystkim	dać	 udział	w	 swoim	zwycięstwie,	
które	 jest	zwycięstwem	Chrystusa.	Tajemnicę	 tej	niebywałej	
skuteczności	On	sam	wyjawiał	wielokrotnie	powtarzając	–	za	
Prymasem	Hlondem	i	Prymasem	Wyszyńskim	–	że	zwycięstwo,	
jeśli	przyjdzie,	przyjdzie	przez	Maryję,	przez	Różaniec	św.	–	
I	nie	tylko	mówił,	ale	dał	nam	tego	rękojmię.	Zapoznawszy	się	
dokładniej	z	Orędziem	Matki	Bożej	Fatimskiej,	wezwał	nas	do	
Krucjaty	Różańcowej	o	Polskę	wierną	Bogu,	Krzyżowi	i	Ewan-
gelii,	oraz	o	wypełnienie	Jasnogórskich	Ślubów	Narodu.	Prośba	
ta	jest	istotną	częścią	jego	testamentu.	Któż	bardziej	był	sercem	
związany	 z	 Jasną	Górą,	 niż	On,	 który	 z	 dziecięcą	 ufnością	
wyznawał	Matce	Najświętszej:	„Totus	Tuus”.	W	Jasnogórskiej	
kaplicy	tuż	obok	ikony	Czarnej	Madonny	wisi	najcenniejsza	
jasnogórska	relikwia	i	zarazem	najmocniejszy	dowód	tej	ścisłej	
więzi,	jaka	łączyła	Karola	Wojtyłę	z	Matką	Odkupiciela:	pas	
sutanny,	 przestrzelony	13	maja	 1981	 r.	 na	Placu	 św.	Piotra,	
znaczony	krwią	„Biskupa	odzianego	w	biel”,	którego	ukazuje	
nam	tajemnica	fatimska	jako	doskonały	wzór	wierności	Bogu,	
Krzyżowi	i	Ewangelii.	On	sam	ten	skrwawiony	pas	ofiarował	
naszemu	narodowemu	sanktuarium	jako	wotum	dziękczynne	
za	ocalenie	 życia,	 ale	 też	 jako	pamiątkę	 i	 znak	 zwycięstwa,	
które	ma	przyjść	przez	potężną	„Królową	Różańca	świętego!”.	
Można	też	śmiało	powiedzieć,	że	cały	program	Jego	pontyfikatu	
był	doskonałym	wypełnieniem	Jasnogórskich	Ślubów	Narodu.	
A	 jeśli	największego	z	 rodu	Polaków	nazywamy	„Papieżem	
Rodziny”,	to	znajdujemy	tego	wytłumaczenie	w	Jasnogórskich	
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Ślubach	Narodu.	Wystarczy	 przeczytać	 ślub	 czwarty,	 który	
brzmi:	„Matko	Chrystusowa	i	Domie	złoty!	Przyrzekamy	Ci	
stać	na	straży	nierozerwalności	małżeństwa,	bronić	godności	
kobiety,	czuwać	na	progu	ogniska	domowego,	aby	przy	nim	
życie	Polaków	było	 bezpieczne.	Przyrzekamy	Ci	 umacniać	
w	rodzinach	królowanie	Syna	Twego	Jezusa	Chrystusa,	bro-
nić	czci	imienia	Bożego,	wszczepiać	w	umysły	i	serca	dzieci	
ducha	Ewangelii	 i	miłości	 ku	Tobie,	 strzec	 prawa	Bożego,	
obyczajów	 chrześcijańskich	 i	 ojczystych.	 Przyrzekamy	Ci	
wychować	młode	pokolenie	w	wierności	Chrystusowi,	bronić	
je	przed	bezbożnictwem	i	zepsuciem	i	otoczyć	czujną	opieką	
rodzicielską”.	Jakże	to	aktualne	słowa,	słowa	do	wypełniania.

Moi	drodzy,	Stalin	postawił	kiedyś	na	jednej	z	konferencji	
pytanie,	ile	dywizji	ma	papież?	Dla	niego	było	to	pytanie	re-
toryczne,	a	dla	nas	nie	musi	być	retoryczne.	Papież	nie	miał	
i	nie	ma	dywizji	wojsk	zmechanizowanych,	pancernych	czy	
lotniczych,	 ale	może	mieć	 tysiące	 a	 nawet	miliony	 dywizji	
ludzi	trzymających	w	ręku	Różaniec,	dywizji	ludzi	modlących	
się.	Może	mieć,	tak	jak	to	było	w	historii	w	XVI	wieku	przed	
bitwą	morską	pod	Lepanto	 i	w	XVII	wieku	przed	Odsieczą	
Wiedeńską,	może	mieć	i	dzisiaj	podobne	Krucjaty	Różańcowe,	
które	ochronią	chrześcijaństwo,	Kościół,	rodzinę,	naród,	Europę	
i	świat	przez	zagrażającym	nam	nieszczęściem.

Zakończenie

Chryste	Zmartwychwstały,	który	zgromadziłeś	nas	 tu,	na	
tym	stadionie,	w	tej	Eucharystii	głosimy	Twoją	śmierć,	wyzna-
jemy	Twoje	zmartwychwstanie.	Oczekując	Twego	końcowego	
przyjścia	w	chwale,	pokornie	prosimy:	napełniaj	nas	swoją	mą-
drością,	koryguj	nasze	światowe,	przyziemne	poglądy,	obdarz	
nas	swoją	mocą,	abyśmy	zawsze	pozostawali	na	drodze	prawdy	
i	miłości.	A	Maryja,	Twoja	Matka,	którą	nam	wszystkim	dałeś	
za	Matkę,	niech	Ona,	Patronka	tego	miasta,	niech	wraz	ze	św.	
Janem	Pawłem	II,	Jej	wiernym	Synem,	wspiera	nas	na	duchu	
i	na	ciele	w	dalszej	wędrówce	na	tej	ziemi.	Amen.
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Wezwania Chrystusa 
Zmartwychwstałego

Nysa, 9 kwietnia 2015 r.
Msza św. 

Kościół p.w. Dobrego Pasterza (Księża Misjonarze Werbiści)

Wstęp

Drodzy	bracia	i	Ojcowie	Werbiści,	wielebne	siostry	zakonne,	
umiłowani	bracia	i	siostry	w	Chrystusie!

W	oktawie	Wielkanocy,	codziennie	słuchamy	o	ukazywa-
niu	się	Jezusa	Zmartwychwstałego	niewiastom	i	uczniom.	We	
wczorajszej	liturgii	mieliśmy	przybliżoną	relację	o	spotkaniu	
Chrystusa	Zmartwychwstałego	z	dwoma	uczniami,	którzy	byli	
w	drodze	 do	Emaus.	Wiemy,	 że	 uczniowie,	 gdy	 rozpoznali	
Jezusa	w	gospodzie	przy	łamaniu	chleba,	natychmiast	wrócili	
z	powrotem	do	Jerozolimy.	Odszukali	swoich	przyjaciół,	praw-
dopodobnie	w	Wieczerniku	i	gdy	dzielili	się	tym,	co	ich	spotkało	
w	drodze,	sam	Jezus	pojawił	się	wśród	nich.	Trzeba	zauważyć,	
że	wśród	ewangelicznych	opisów	ze	Zmartwychwstałym	nie	
ma	drugiego	takiego,	w	którym,	by	równie	mocno	podkreślono,	
ze	Pan	Jezus	zmartwychwstał	w	prawdziwym	ciele.	Wiemy,	że	
ciało	Jezusa	było	przemienione,	przebóstwione,	ale	było	to	ciało	
prawdziwe.	„Popatrzcie	na	moje	ręce	i	nogi”	–	mówił	Zmar-
twychwstały	do	swoich	uczniów	–	„To	Ja	jestem.	Dotknijcie	się	
Mnie	i	przekonajcie:	duch	nie	ma	ciała	ani	kości,	jak	widzicie,	
że	 Ja	mam”	 (Łk	24,39).	Na	potwierdzenie	 tego,	 Jezus	 zjadł	
w	obecności	uczniów	kawałek	pieczonej	ryby.

Potem	wygłosił	 słowo	pouczenia.	 „Oświecił	 ich	 umysły	
aby	rozumieli	Pisma”	(Łk	24,45)	Spróbujmy	się	zastanowić,	
jakie	konkretne	wezwania	skierował	Zmartwychwstały	Chry-
stus	do	tamtych	uczniów	i	zarazem	do	nas,	dzisiejszych	Jego	
uczniów.	Sprowadźmy	je	do	trzech:	wezwanie	do	nawrócenia	
na	odpuszczenie	grzechów;	wezwanie	do	świadczenia	o	Nim	
oraz	wezwanie	do	niesienia	ludziom	pokoju.
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1. Wezwanie do nawrócenia na odpuszczenie grzechów
„Tak	jest	napisane:	Mesjasz	będzie	cierpiał	i	trzeciego	dnia	

zmartwychwstanie;	w	imię	Jego	głoszone	będzie	nawrócenie	
i	odpuszczenie	grzechów	wszystkim	narodom,	począwszy	od	Je-
rozolimy”	(Łk	24,46-47).	Pan	Jezus	rozpoczął	swoje	publiczne	
nauczanie	od	słów:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”	
(Mk	1,15b).	W	trakcie	całego	nauczania	wielokrotnie	wzywał	
do	nawracania	się.	Gdy	np.	wspominał	o	rzezi	Galilejczyków	
dokonanej	przez	Piłata	i	o	zawaleniu	się	wieży	w	Siloe,	kiedy	
zginęło	mnóstwo	 ludzi,	mówił:	 „Lecz	 jeśli	 nie	 nawrócicie,	
wszyscy	tak	samo	zginiecie”	(Łk	13,3-5).

a) Przyznanie się go grzechu pierwszym krokiem 
w naszym nawracaniu się
Ludzie	dzisiejsi	z	nawracaniem	się	mają	ogromne	kłopoty,	

a	dzieje	się	to	za	sprawą	propagandy,	że	człowiek	nie	posiada	
grzechu.	Papież	Pius	XII	mawiał,	że	największym	nieszczę-
ściem	naszych	czasów	jest	zobojętnienie	na	grzech,	jest	wma-
wianie	dzisiejszym	ludziom,	jakby	grzech	nie	istniał.	Podobnie	
mówił	papież	bł.	Paweł	VI,	że	największym	grzechem	współ-
czesności	jest	to,	że	ludzie	zatracili	poczucie	grzechu.	Wybitny	
amerykański	psychiatra	Karl	August	Menniger,	który	pierwszy	
wprowadził	doktrynę	Freuda	do	amerykańskiej	 literatury,	na	
swoje	 80.	 urodziny	wydał	 książkę	 pt.	 „Co	 się	 stało	 z	 grze-
chem?”.	Autor	miał	 świadomość,	 że	 słowo	 to	znikło	niemal	
całkowicie	ze	współczesnego	słownictwa.	Z	jakiego	powodu	
–	pyta	autor	–	czyżby	nikt	już	dzisiaj	nie	grzeszył.	a	może	nie	
wierzy	w	grzech	albo	nic	już	dzisiaj	nie	jest	grzechem.	Autor	
konkluduje,	 że	 nadszedł	 najwyższy	 czas,	 aby	 temu	pojęciu	
przywrócić	należne	mu	miejsce.

Moi	drodzy,	pamiętajmy,	że	pierwszym	krokiem	w	naszym	
nawracaniu	się,	jest	przyznanie	się	do	grzechu,	do	winy.	Poczu-
cie	grzechu,	poczucie	winy	nie	jest	żadną	chorobą,	jak	niektórzy	
mówią,	ale	 jest	czymś	normalnym	u	człowieka,	który	spełni	
czyn	niezgodny	ze	swoim	sumieniem,	gdy	przekroczy	jakieś	
Boże	przykazanie.



378

Dlaczego	 dzisiaj	w	Europie	Zachodniej	wysuwa	 się	 po-
stulat,	 by	 dopuszczano	 rozwodników	do	Komunii	 św.	Tam	
właśnie	zanikło	poczucie	grzechu,	i	w	związku	z	tym	zanikła	
spowiedź	indywidualna.	W	kazaniach,	homiliach	nie	mówi	się	
już	o	grzechu,	o	winie.,	tylko	mówi	się	o	samym	miłosierdziu.	
Miłosierdzie	Boże	bez	wskazania	grzechu	 i	winy	 traci	 swój	
blask.	Podobnie	w	przepowiadaniu	Kościoła	 pomniejsza	 się	
temat	męki,	cierpienia	i	śmierci	Jezusa,	a	tylko	patrzy	się	na	
Jego	zmartwychwstanie.	Zmartwychwstanie	zaś	Chrystusa	nie	
byłoby	tak	wielkie,	piękne	i	chwalebne,	gdyby	je	nie	poprzedziła	
pokorna	męka	i	śmierć	krzyżowa.	Z	kolei,	męka	i	śmierć	na	
krzyżu	Jezusa	byłyby	tragiczne,	byłyby	totalną	porażką,	gdyby	
po	nich	nie	nastąpiło	zmartwychwstanie.

Dlatego	winniśmy	wyraźnie	mówić	 o	 cierpieniu,	męce	
i	śmierci	Chrystusa	i	zawsze	wskazywać,	że	jest	to	czyn	wiel-
kiej	miłości	Chrystusa	 do	 nas,	 że	 Jezus	 cierpiał	 i	 umarł	 na	
odpuszczenie	naszych	grzechów.	Zapamiętajmy,	że	warunkiem	
naszego	nawracania	się,	do	którego	nas	wzywa	Chrystus,	jest	
przyznanie	się	do	naszych	grzechów.

b) Wszyscy potrzebujemy nawracania się

Gdy	mowa	o	potrzebie	nawrócenia,	zaraz	ktoś	może	powie-
dzieć:	„Proszę	księdza,	ja	się	już	nawróciłem,	przystąpiłem	do	
spowiedzi	wielkanocnej	w	Wielkim	Poście,	podczas	rekolekcji	
czy	może	w	Wielkim	Tygodniu.	W	czasie	świąt	byłem	w	ko-
ściele,	z	czego	czy	na	co	mam	się	jeszcze	nawrócić?”.	A	ktoś	
inny	powie:	„Ja	chodzę	do	kościoła,	ale	nie	mogę	przystąpić	do	
spowiedzi,	gdyż	nie	otrzymam	rozgrzeszenia,	bo	żyję	w	związ-
ku	niesakramentalnym,	nie	jestem	w	stanie	w	tej	chwili	zmienić	
mojego	życiowego	układu,	a	więc	też	nie	mogę	się	nawrócić?”	
–	Niech	się	nawracają	ateiści,	złodzieje,	oszuści,	niewierzący,	
niepraktykujący.	Czy,	aby	tylko	oni?	Czyż	nie	może	zdarzyć	się	
tak,	że	jesteśmy	wyspowiadani,	bywamy	w	kościele,	uznajemy	
się	za	religijnych,	a	nie	jesteśmy	nawróceni?
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Kanadyjskie	powiedzenie	głosi,	że	dwie	rzeczy	są	w	życiu	
najważniejsze:	wygodne	buty	 i	wygodne	 łóżko,	 gdyż	 przez	
całe	życie	 jest	człowiek	albo	w	butach,	albo	w	łóżku.	Życie	
poucza,	że	człowiek	tę	tendencję	do	wygody	poszerza	na	różne	
sektory	swego	życia,	także	na	swoje	życie	religijne:	pacierz,	
kościół,	 raz	na	miesiąc	 spowiedź,	 no	 i	 przekonanie:	 „Panie,	
Boże,	jaki	jesteś	szczęśliwy,	że	mnie	masz!”.	Przyznajmy,	że	
przyzwyczajamy	się	na	naszych	praktyk	religijnych	–	jak	do	
wygodnej	ławki	w	kościele	i	cóż	tu	zmieniać?	–	Ogólnie,	to	
jestem	w	porządku.	Jednakże,	 to	zadowolenie	z	siebie	może	
być	mylące.	Przecież	może	być	tak,	że	faktycznie,	nie	popeł-
niając	grzechów	ciężkich,	rzeczywiście	nie	stajemy	się	coraz	to	
gorsi,	ale	jednak	może	zatrzymaliśmy	się	w	naszym	rozwoju,	
zaniedbaliśmy	postęp	w	dobrym,	zatrzymaliśmy	się	w	punkcie	
minimum,	rezygnując	z	tego,	co	zwie	się	maksimum.	Postawa	
maksymalizmu	została	zamieniona	na	minimalistyczną.	I	wła-
śnie	takiej	postawie	może	towarzyszyć	zadowolenie	z	samego	
siebie.	Obserwując	samych	siebie	zauważamy,	że	najczęściej	
nam	się	przytrafia	być	niezadowolonymi	z	innych	ludzi:	z	żony,	
z	męża,	z	 teściowej,	z	kolegi,	koleżanki,	z	księdza,	z	 rządu,	
z	parlamentu.	O	wiele	ważniejsze	i	bardziej	nam	potrzebne	jest	
niezadowolenie	z	siebie.	Jest	ono	początkiem	prawdziwego	na-
wrócenia.	Uczucie	niezadowolenia	z	siebie	winno	towarzyszyć	
każdej	naszej	spowiedzi.	Każda	też	spowiedź	nie	powinna	być	
jedynie	wyliczeniem	grzechów	–	choćby	bardzo	dokładnym	–	
ale	wnikliwym	dociekaniem:	dlaczego	ja	ten	grzech	popełniłem	
i	w	jaki	sposób	mogę	się	z	niego	poprawić?

c) Główne kierunki nawracania się

Wymieńmy	 przynajmniej	ważniejsze	 kierunki	 naszego	
nawracania	się:

aa) Nawracanie się na radość, na entuzjazm wiary

Podczas	wielkich	świąt	i	uroczystości	powraca	w	Kościele	to	
wezwanie	do	radości,	zwłaszcza	przy	okazji	świąt	Bożego	Na-
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rodzenia	i	Wielkiej	Nocy.	Ludzie	najczęściej	cieszą	się,	gdy	im	
się	uda	coś	zdobyć,	coś	osiągnąć.	Jednakże	taka	radość	szybko	
umiera,	przemija.	Mamy	nawracać	się	na	radość,	która	płynie	
z	wiary,	z	prawdy,	z	modlitwy,	z	cichego	przyjęcia	cierpienia,	
z	 czynienia	 dobra,	 z	 pozostawania	w	 codziennej	 przyjaźni	
z	Bogiem.	Kościół	potrzebuje	ludzi	radosnych,	którzy	nie	tyle	
się	cieszą	z	tego,	co	mają,	ale	przede	wszystkim	z	tego	kim	są	
dla	Pana	Boga	i	Kim	jest	Bóg	dla	nich.	Patrzmy	na	chrześcijan	
w	Afryce,	w	Ameryce	Południowej,	w	 ojczyźnie	 obecnego	
papieża	Franciszka.	Tam	wierzący	 są	 oszołomieni	 pięknem	
Ewangelii.	Żyją	nią.	Cieszą	się,	że	wierzą,	że	Bóg	ich	kocha.	
A	w	Europie,	z	pewnością	i	w	Polsce,	jest	tyle	ludzi	ochrzczo-
nych,	którzy	stali	się	obojętni,	ich	życie	wiarą	jest	pozbawione	
entuzjazmu.	Nie	ma	w	nich	nawet	tęsknoty	za	Bogiem,	żyją	
tak,	 jakby	Bóg	nie	 istniał.	 Siostry	 i	 bracia,	 kontrolujmy	 się	
i	 nawracajmy	 się	na	postawę	 radości,	 fascynacji	Ewangelią,	
wiarą..	Nie	dajmy	sobie	obrzydzić	Kościoła.	Jest	nam	napraw-
dę	potrzebny	nowy	entuzjazm	wiary,	pokazujący	jej	wartość	
i	 piękno,	ukazujący	wartość	 i	 piękno	chrześcijaństwa,	bycia	
człowiekiem	wierzącym.

bb) Nawracanie się na zaangażowanie się w życie społeczne; 
rodzinne, parafialne, polityczne, gospodarcze, życie kultury, 
jednym słowem – życie publiczne

Jezusa	nie	miał	kto	bronić	w	czasie	procesu.	Uczniowie,	lu-
dzie	przez	Niego	uzdrowieni,	gdzieś	znikli,	gdy	na	Nim	zawisły	
ciemne	chmury	odrzucenia.	W	procesie	Chrystusa	nieobecność	
Jego	uczniów	przyczyniła	się	do	zwycięstwa	Barabasza.	Jezusa	
nie	miał	kto	bronić	przed	Piłatem,	gdy	ważyły	się	losy	wyroku	
kary	śmierci.	Wydaje	się,	że	dzisiaj	jest	podobnie,	oto	bowiem	
tzw.	chrześcijanie,	ludzie	ochrzczeni,	pozostają	tak	często	obo-
jętni,	albo	podszyci	strachem,	gdy	wilki	szczekają	na	owce,	gdy	
ujadają	na	pasterzy	Kościoła.	Nie	mają	odwagi	otworzyć	ust	
i	przyznać	się	do	Kogo	należą,	po	czyjej	są	stronie.	„Do	zwy-
cięstwa	zła	w	świecie	–	jak	przypomniał	św.	Josemaria	Escriva	



381

–	potrzeba	tylko	bezczynności	ludzi	dobrych.	Bł.	Jan	Paweł	II	
napisał	w	adhortacji	„Christifideles	laici”,	że	„Bierność,	która	
zawsze	była	postawą	nie	do	przyjęcia	–	dzisiaj	bardziej	jesz-
cze	staje	się	winą”.	A	Benedykt	XVI	powtarzał,	że	największy	
wróg	chrześcijaństwa	znajduje	się	nie	na	zewnątrz	Kościoła,	
ale	w	 jego	wnętrzu	 i	 nazwał	 tego	wroga	postawą	bierności,	
obojętności	niektórych	ochrzczonych.

Mówiąc	o	tym,	zapytajmy	się	samych	siebie,	czy	wszystko	
robimy,	 co	w	naszej	mocy,	 by	Chrystus	 i	 jego	 zasady	 były	
obecne	nie	tylko	w	naszym	domu,	ale	czy	troszczymy	się	wy-
starczająco	o	obecność	Chrystusa,	Jego	Ewangelii,	Jego	Krzyża	
w	przestrzeni	 życia	 publicznego,	 także	w	naszych	mediach.	
Czyż	to	np.	co	było	w	mediach	publicznych	i	komercyjnych	
podczas	obecnych	świąt	jest	wystarczającą,	zdrową	i	obiektyw-
ną	dawką	dla	katolickiego	społeczeństwa.	Jakże	by	wyglądała	
nasza	świadomość	religijna,	katolicka	i	narodowa,	gdybyśmy	
nie	mieli	Radia	Maryja,	Telewizji	„Trwam”,	„Naszego	Dzien-
nika”	Moi	drodzy,	od	miesięcy	toczy	się	w	polskim	Kościele	
modlitewna	i	słowna	batalia	o	przyznanie	miejsca	dla	Telewizji	
„Trwam”	na	cyfrowym	multipleksie,	żeby	prawda	Ewangelii,	
głos	Kościoła,	dochodził	to	tych,	którzy	nań	czekają,	którym	jest	
on	jest	potrzebny.	Czy	zrobiliśmy	już	wszystko,	co	powinniśmy	
zrobić?	–	Nie	mów,	że	to	nie	twoja	sprawa,	nie	mów,	że	nic	
nie	możesz,	bo	i	tak	cię	nikt	nie	posłucha,	bo	jesteś	bezsilny.	
A	przecież	wiesz,	 że	 pozostaje	 zawsze	modlitwa,	 pozostaje	
post,	jałmużna,	pozostaje	Krucjata	Różańcowa	podejmowana	
przez	nasz	katolicki	naród.	Nie	mów,	że	nic	nie	możesz,	że	to	
nie	dla	ciebie.	Przyjmij	też	do	siebie	słowa	Zmartwychwstałego	
skierowane	do	Tomasza:	„Nie	bądź	niedowiarkiem,	lecz	wie-
rzącym”	(J	20,27).	Czy	zatem	Jezus	może	na	ciebie	liczyć?	Jak	
Mu	odpowiesz	na	wielkanocne	pytanie:	„czy	miłujesz	Mnie?”.

Siostry	i	bracia,	mamy	nad	czym	się	zastanawiać	i	mamy	tak	
wiele	do	zrobienia.	Trzeba	się	szybko	nawracać	i	nie	odkładać	
niczego	co	dobre	i	co	prawdziwe	na	potem.	Czas	Ewangelii	jest	
ciągle	przed	nami.	Nadajmy	naszej	wierze,	naszemu	chrześci-
jańskiemu	życiu	barwę	entuzjazmu	i	radości.	Niech	nam	brzmią	
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nieustannie	w	uszach	słowa	wersetu	przed	Ewangelią,	który	
powtarzamy	przez	cały	Tydzień	Wielkanocy:	„Oto	dzień,	który	
Pan	uczynił,	radujmy	się	w	nim	i	weselmy”.

2. Wezwanie do świadczenia o Jezusie 
Zmartwychwstałym

Dzisiejsza	ewangeliczna	relacja	kończy	się	słowami	Chry-
stusa:	„Wy	jesteście	świadkami	tego”	(Łk	24,48).	Ten	sam	autor	
–	św.	Łukasz	rozszerzył	te	słowa	w	Dziejach	Apostolskich	do	
słów:	„Ale	gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	
moc	i	będziecie	moimi	świadkami	w	Jeruzalem	i	w	całej	Judei,	
i	w	Samarii.	i	aż	po	krańce	ziemi”	(Dz	1,8).	O	jakie	świadectwo	
tu	chodzi?	–	O	świadectwo	słowa	i	świadectwo	czynu.	W	na-
szym	mówieniu	winniśmy	być	jednoznaczni.	Przede	wszystkim	
nie	wolno	nam	kłamać.	Winniśmy	zawsze	przemawiać,	mówić	
na	co	dzień	językiem	prawdy	i	językiem	miłości.	W	naszym	
mówieniu	winniśmy	być	odważni	i	pokorni.	Słyszeliśmy	jak	
odważny	 był	 apostoł	 Piotr	w	 swoich	 kazaniach	 jakie	 głosił	
po	Zesłaniu	Ducha	Świętego.	Nie	lękał	się,	że	ktoś	się	może	
obrazić	i	odejść.	Mówił	do	Żydów	odważnie	o	śmierci	Jezusa:	
„Wy	jednak	wydaliście	Go	i	zaparliście	się	Go	przed	Piłatem,	
gdy	postanowił	Go	uwolnić.	Zaparliście	się	Świętego	i	Sprawie-
dliwego,	a	wyprosiliście	ułaskawienie	dla	zabójcy.	Zabiliście	
Dawcę	 życia,	 ale	Bóg	wskrzesił	Go	 z	martwych,	 czego	my	
jesteśmy	świadkami”	(Dz	3,13-15).

Drugą	formą	naszego	świadectwa	o	Chrystusie	jest	uczciwe,	
prawe	życie,	w	którym	kierujemy	się	najważniejszym	przyka-
zaniem,	przykazaniem	miłości.	Chrystus	powiedział	i	kiedyś	
na	 końcu	 jeszcze	 raz	 powtórzy:	 „Wszystko,	 co	 uczyniliście	
jednemu	z	tych	braci	moich	najmniejszych,	Mnieście	uczynili”	
(Mt	25,40).	Obojętność,	niewrażliwość	jest	grzechem	–	nie	po-
doba	się	Bogu.	Nie	sposób	tu	nie	przywołać	upomnienia	Bożego	
z	Apokalipsy:	„Ty	masz	wytrwałość,	i	zniosłeś	cierpienie	dla	
imienia	mego	–	niezmordowany.	Ale	mam	przeciw	 tobie	 to,	
że	odstąpiłeś	od	twej	pierwotnej	miłości.	Pamiętaj	więc,	skąd	
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spadłeś,	i	nawróć	się,	i	poprzednie	czyny	podejmij”	(Ap	2,3-4);	
„Znam	twoje	czyny,	że	ani	zimny,	ani	gorący	nie	jesteś.	Obyś	
był	 zimny	 albo	 gorący!	A	 tak,	 skoro	 jesteś	 zimny,	 chcę	 cię	
wyrzucić	w	mych	ust”	(Ap	3,15-16).

3. Wezwanie do niesienia pokoju

Zmartwychwstały	Jezus	kilkakrotnie	pozdrawiał	uczniów	
słowami:	„Pokój	wam”,	a	wcześniej,	gdy	wysyłał	uczniów	na	
pracę	misyjną,	mówił	do	nich:	„Idźcie!.	Oto	posyłam	was	jak	
owce	między	wilki.	Nie	noście	ze	sobą	 trzosa	ani	 torby,	ani	
sandałów;	i	nikogo	w	drodze	nie	pozdrawiajcie.	Gdy	wejdziecie	
do	jakiegoś	domu,	najpierw	mówcie:	Pokój	temu	domowi.	Jeśli	
tam	mieszka	człowiek	godny	pokoju,	wasz	pokój	spocznie	na	
nim;	jeśli	nie,	powróci	do	was”	(Łk	10,3-6).	Wszyscy	jesteśmy	
wezwani	i	posłani,	by	nieść	ludziom	słowo	pokoju.	W	słowie	po-
koju	mieści	się	zaufanie	do	Pana	Boga,	do	Jego	mocy.	Pokój	jest	
owocem	prawdy	i	miłości.	Pokój	Chrystusowy	usuwa	lęk.	Taki	
pokój	otrzymujemy	w	każdej	mszy	św.,	gdy	celebrans	mówi	do	
nas:	„Pokój	Pański	niech	zawsze	będzie	z	wami”.	Tym	poko-
jem	otrzymanym	podczas	Eucharystii	trzeba	się	potem	dzielić	
z	drugimi.	Kapłan	rozsyłając	nas	ze	Mszy	św.	mówi:	„Idźcie	
w	pokoju	Chrystusa”.	W	tym	poleceniu	zawarte	jest	polecenie,	
abyśmy	Chrystusowym	pokojem	obdarzali	naszych	bliźnich.

Zakończenie

Niech	zakończeniem	naszego	rozważania	staną	się	słowa	
św.	Jana	Pawła	II,	wypowiedziane	na	Błoniach	Krakowskich,	
na	zakończenie	Pierwszej	Pielgrzymki	do	Ojczyzny.	One	nic	
nie	straciły	na	aktualności,	zwłaszcza	dziś,	gdy	nam	niektórzy	
mówią,	że	już	nie	musimy	być	Polakami,	bo	jesteśmy	„euro-
pejczykami”.	Słowa	te	bardzo	dobrze	korespondują	z	tym,	co	
przed	chwilą	zostało	powiedziane:	„Zanim	stąd	odejdę,	proszę	
was,	abyście	całe	 to	duchowe	dziedzictwo,	któremu	na	 imię	
«Polska»,	raz	jeszcze	przyjęli	z	wiarą,	nadzieją	i	miłością	–	taką,	
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jaka	zaszczepia	w	nas	Chrystus	na	chrzcie	świętym.	Abyście	
nigdy	nie	zwątpili	i	nie	znużyli	się,	i	nie	zniechęcili;	Abyście	
nie	podcinali	korzeni,	z	których	wyrastamy.	Proszę	was,	aby-
ście	mieli	ufność	nawet	wbrew	każdej	swojej	słabości.	Abyście	
szukali	zawsze	duchowej	mocy	u	Tego,	u	którego	tyle	pokoleń	
ojców	naszych	i	matek	ją	znajdowało.	Abyście	od	Niego	nigdy	
nie	odstąpili.	Abyście	nigdy	nie	utracili	tej	wolności	ducha,	do	
której	On	«wyzwala»	człowieka.	Abyście	nigdy	nie	wzgardzili	
tą	Miłością,	która	jest	«największa»,	która	się	wyraziła	przez	
Krzyż,	a	bez	której	życie	ludzkie	nie	ma	ani	korzenia,	ani	sensu.

Proszę	was	o	to	przez	pamięć	i	przez	potężne	wstawiennic-
two	Bogarodzicy	z	Jasnej	Góry	i	wszystkich	Jej	sanktuariów	
na	ziemi	polskiej,	przez	pamięć	św.	Wojciecha,	który	zginął	
dla	Chrystusa	nad	Bałtykiem,	przez	pamięć	 św.	Stanisława,	
który	 legł	 pod	mieczem	królewskim	na	Skałce.	 Proszę	was	
o	to.	Amen”.

Świadectwo św. Piotra i św. Jana Pawła II 
o zmartwychwstaniu Jezusa 

w kontekście przesłania  
galilejskiej chrystofanii

Kraków, 10 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas diecezjalnej pielgrzymki do Łagiewnik 

Centrum św. Jana Pawła II

Wstęp

Ekscelencjo,	 drogi	 księże	 biskupie	Adami,	 czcigodni	 bracia	
kapłani,	drodzy	uczestnicy	Drugiej	Diecezjalnej	Pielgrzymki	
Diecezji	Świdnickiej	do	Łagiewnik,	wszyscy	inni	pielgrzymi	
dnia	dzisiejszego	i	tutejsi	wierni	bracia	i	siostry!
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Od	Niedzieli	Zmartwychwstania,	przez	całą	wielkanocną	
oktawę	słyszymy	w	aklamacji	przed	Ewangelia	słowa:	„Oto	
dzień,	który	Pan	uczynił,	radujmy	się	w	nim	i	weselmy”.	Są	to	
słowa	Psalmu	118	wzywające	nas	do	radości,	wszak	Chrystus	
zmartwychwstał,	 prawdziwie	 zmartwychwstał.	W	Oktawie	
Wielkanocy	codziennie	są	przytaczane	opisy	zjawiania	się	Chry-
stusa	zmartwychwstałego	niewiastom	i	uczniom.	W	Ewangelii	
Poniedziałku	wielkanocnego,	czytaliśmy	jak	to	Pan	Jezus	ukazał	
się	wczesnym	rankiem	niewiastom,	które	przybyły	namaścić	
złożone	w	grobie	w	pośpiechu	ciało	Jezusa.	Zastały	wówczas	
pusty	grób	i	gdy	pełne	niepokoju	odchodziły	od	grobu,	stanął	
przed	nimi	Jezus	i	powiedział:	„Witajcie”.	One	zbliżyły	się	do	
Niego,	objęły	Go	za	nogi	i	oddały	Mu	pokłon.	A	Jezus	rzekł	do	
nich:	„Nie	bójcie	się.	Idźcie	i	oznajmijcie	moim	braciom:	niech	
idą	do	Galilei,	tam	Mnie	zobaczą”.	Uczniowie	Jezusa	przyjęli	
te	słowa	i	za	jakiś	czas	udali	się	do	Galilei,	skąd	zresztą	prawie	
wszyscy	pochodzili.	Chrystus,	zgodnie	z	tym,	co	powiedział,	
ukazał	się	jako	zmartwychwstały	nad	jeziorem	Galilejskim.

W	 homilii	 dzisiejszej	 zastanówmy	 się	 jakie	 przesłanie	
przekazał	 zmartwychwstały	 Pan	Chrystus	 tamtym	uczniom	
ale	także	i	nam	dzisiejszym	Jego	uczniom.	W	drugiej	części	
przypomnimy	jakie	świadectwo	składał	o	Jezusie	zmartwych-
wstały,	św.	Piotr,	a	w	trzeciej	części,	z	racji	miejsca,	na	którym	
jesteśmy,	powiemy	jak	świadczył	o	zmartwychwstaniu	Pańskim	
św.	Jan	Paweł	II.

1. Przesłanie galilejskiej chrystofanii

Po	 niezwykłych,	 tragicznych	 i	 radosnych	wydarzeniach	
w	Jerozolimie,	apostołowie	powrócili	do	swoich	rodzinnych	
stron,	do	Galilei.	Powrócili	do	zwykłej	pracy.	Trzeba	było	prze-
cież	dalej	żyć,	troszczyć	się	o	jedzenie,	o	codzienne	potrzeby.	
Udali	się	zatem	na	nocny	połów	ryb.	Było	ich	siedmiu.	Pięciu	
ewangelista	wymienił	po	imieniu:	Piotr,	Tomasz,	Natanael,	Jan	
i	 Jakub.	Całą	noc	 łowili	bezskutecznie.	Gdy	 ranek	zaświtał,	
zjawił	się	na	brzegu	Jezus	zmartwychwstały.	W	pierwszej	chwili	
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nie	został	rozpoznany.	Zapytał	ich	czy	mają	coś	do	jedzenia.	
Gdy	usłyszał	odpowiedź,	że	nie,	kazał	zarzucić	sieć	po	prawej	
stronie	łodzi.	Uczniowie	posłuchali,	wykonali	polecenie	i	zło-
wili	mnóstwo	ryb.	Już	tak	kiedyś	coś	podobnego	się	zdarzyło,	
gdy	Chrystus	był	z	nimi.	Także	wtedy	łowili	całą	noc	i	niczego	
nie	złowili.	Gdy	to	zobaczył	Jezus,	polecił	zarzucić	sieć	na	drugą	
stronę,	i	nastąpił	obfity	połów.	Historia	teraz	się	powtórzyła.	
Tyle	tylko,	że	tu	już	był	już	Chrystus	uwielbiony,	zmartwych-
wstały.	 Jan	 jako	 pierwszy	 rozpoznał	 Jezusa	 i	 krzyknął:	 „To	
jest	Pan”	(J	21,7b).	Gdy	Piotr	to	usłyszał,	rzucił	się	w	jezioro	
i	zaczął	płynąć	do	Jezusa.	Na	brzegu	zmartwychwstały	Jezus	
spożył	z	uczniami	śniadanie.

Jakie	przesłanie	ma	dla	nas	to,	dziś	przypomniane,	zjawienie	
się	Chrystusa	zmartwychwstałego?	–	Po	pierwsze:	Jezus	chciał	
przez	to	powiedzieć,	że	 jest	z	uczniami,	że	 jest	dziś	z	nami,	
w	zwykłej,	szarej	codzienności,	że	jako	zmartwychwstały	idzie	
z	nami	przez	życie.	Jest	zatem	z	nami	nie	tylko	w	kościele,	na	
liturgii.	Jest	przy	nas	w	każdej	chwili	życia.	Jest	przy	pracy,	
jest	w	chwilach	odpoczynku,	w	chwilach	choroby	i	zdrowia;	
jest	z	nami	zawsze	i	wszędzie.	Po	drugie:	Ta	obecność	Jezusa	
pośród	naszego	życia	jest	zawsze	błogosławiona.	Jezus	ciągle	
pomaga.	Uczniowie	doświadczyli	obfitego	połowu	ryb.	Nam	
Chrystus	dzisiaj	też	pomaga.	Po	trzecie:	Chrystus	tym	pomaga,	
którzy	Go	słuchają.	Uczniowie	na	polecenie	Jezusa	zarzucili	
ponownie	sieć,	mimo,	że	było	to	mało	prawdopodobne,	że	coś	
złowią,	wszak	całą	noc	pracowali	na	daremnie.	Okazało	się,	
że	posłuchanie	Jezusa	było	błogosławione.	Nam	też	Chrystus	
dziś	pomaga,	ale	pod	warunkiem,	że	staramy	się	Go	słuchać.	
Po	czwarte:	Jezusa	zauważają	i	rozpoznają	łatwiej	ci,	którzy	
Go	więcej	kochają.	To	właśnie	Jan	pierwszy	rozpoznał	Chry-
stusa,	bowiem	on	najwięcej	kochał	i	był	także	kochany	przez	
Jezusa.	Nazywano	go	umiłowanym	uczniem..	A	więc	ten,	kto	
kocha,	więcej	i	lepiej	widzi,	lepiej	rozumie	życie,	rozpoznaje	
lepiej	sens	rozgrywających	się	wydarzeń.	Jeśli	więc	będziesz	
słuchał	i	kochał	Jezusa	to	będziesz	Go	łatwiej	rozpoznawał,	to	
doświadczysz	od	Niego	więcej	pomocy	i	miłości.
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2. Świadectwo św. Piotra o Zmartwychwstałym

Po	wniebowstąpieniu	Jezusa	i	zesłaniu	na	uczniów	obieca-
nego	Ducha	Świętego,	Piotr	poczuł	się	pierwszym	świadkiem	
Chrystusa.	Świadczą	o	tym	jego	mowy	wygłoszone	z	wielką	
werwą	do	Izraelitów,	których	fragmenty	znajdujemy	w	pierw-
szych	rozdziałach	Dziejów	Apostolskich	i	które	są	nam	przy-
bliżane	w	obecnych	dniach	Oktawy	Wielkanocy.	Gdy	Piotr	
uzdrowił	chromego	przy	bramie	Pięknej	świątyni,	powiedział:	
„Bóg	Abrahama,	Izaaka	i	Jakuba,	Bóg	ojców	naszych	wsławił	
Sługę	swego,	Jezusa,	wy	jednak	wydaliście	Go	i	zaparliście	się	
Go	przed	Piłatem,	gdy	postanowił	Go	uwolnić.	Zaparliście	się	
Świętego	i	Sprawiedliwego,	a	wyprosiliście	ułaskawienie	dla	
zabójcy.	Zabiliście	Dawcę	życia,	ale	Bóg	wskrzesił	Go	z	mar-
twych,	czego	my	jesteśmy	świadkami”	(Dz	3,13-15).	W	dziś	
czytanym	 fragmencie	Dziejów	Apostolskich	 słyszeliśmy,	 że	
kapłani	i	saduceusze	zatrzymali	Piotra	i	Jana,	oddali	ich	pod	
straż	ai	na	drugi	dzień	ich	przesłuchiwali	Wówczas	Piotr	wy-
jaśnił,	jaka	mocą	uzdrowił	chromego.	Wyznał,	że	nie	uczynił	
tego	swoją	własną	mocą,	ale	dokonał	tego	przez	niego	Chrystus.	
Pełen	Ducha	Świętego	Piotr	tak	oto	to	wyjaśniał:	„Przełożeni	
ludu	i	starsi!	Jeżeli	przesłuchujecie	nas	dzisiaj	w	sprawie	dobro-
dziejstwa,	dzięki	któremu	chory	człowiek	uzyskał	zdrowie,	to	
niech	będzie	wiadomo	wam	wszystkim	i	całemu	ludowi	Izraela,	
że	imię	Jezusa	Chrystusa	Nazarejczyka,	którego	wy	ukrzyżo-
waliście,	a	którego	Bóg	wskrzesił	z	martwych,	że	przez	Niego	
ten	człowiek	stanął	przed	wami	zdrowy”	(Dz	4,8b-10).	Apostoł	
w	 ten	sposób	zachęcał	do	wiary	w	Jezusa,	który	wierzącym	
w	Niego,	niesie	uzdrowienie	dla	duszy	i	dla	ciała.	Następnie	
dodał,	 że	Chrystus	 jest	 jedynym	zbawicielem	 świata:	 „I	 nie	
ma	w	żadnym	innym	zbawienia,	gdyż	nie	dano	ludziom	pod	
niebem	żadnego	 innego	 imienia,	w	którym	moglibyśmy	być	
zbawieni”	(Dz	4,	12).

Drodzy	bracia	i	siostry	jakże	to	ważne,	abyśmy	wiedzieli,	że	
wszelkie	działanie	zbawcze	w	dzisiejszym	Kościele	pochodzi	
nie	z	mocy	ludzkiej,	ale	z	mocy	Bożej.
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Z	racji	miejsca,	na	którym	jesteśmy	rozważmy	jeszcze,	jakie	
świadectwo	o	zmartwychwstaniu	Jezusa	Chrystusa	składał	św.	
Jan	Paweł	II,	 jak	przedłużał	świadectwo	pierwszego	papieża	
w	Kościele,	św.	Piotra	Apostoła.

3. Świadectwo św. Jana Pawła II o Zmartwychwstałym

Najpierw	przypomnijmy,	co	 Jan	Paweł	 II	mówił	o	zmar-
twychwstaniu	Chrystusa	 i	o	co	prosił	współczesnych	miesz-
kańców	ziemi.	Spośród	wielu	orędzi	wielkanocnych	wybierzmy	
dwa	z	lat	1980	i	1998.

W	Orędziu	Wielkanocnym	 „Urbi	 et	Orbi”,	 6	 kwietnia	
1980	r.,	Jan	Paweł	II	mówił:

„Kościół	wciąż	na	nowo	głosi	Zmartwychwstałego	Chry-
stusa.	Kościół	z	radością	powtarza	ludziom	słowa	apostołów	
i	niewiast	wypowiedziane	w	ten	promienny	poranek,	gdy	śmierć	
została	pokonana.	Kościół	głosi,	że	żyje	Ten…,	który	umarł	na	
krzyżu	i	objawia	pełnię	życia.

Niech	także	ten	świat,	który	dzisiaj	–	niestety	–	na	różne	
sposoby	 zdaje	 się	 pragnąć	 «śmierci	Boga»,	 usłyszy	orędzie	
Zmartwychwstania.	Wy	wszyscy,	 którzy	 głosicie	 «śmierć	
Boga»,	którzy	szukacie	sposobu,	by	usunąć	Boga	z	ludzkiego	
świata,	wstrzymajcie	się	i	pomyślcie,	czy	«śmierć	Boga»,	nie	
niesie	w	sobie	nieuchronnej	«śmierci	człowieka»…

Chrystus	zmartwychwstał.	On	jest	kamieniem	węgielnym.	
Już	próbowana	odrzucić	Go	i	pokonać,	ze	strażą	i	opieczętowa-
nym	kamieniem	grobowym.	Ale	kamień	ten	został	odwalony.	
Chrystus	zmartwychwstał.	Nie	odrzucajcie	Go	wy,	którzy	budu-
jecie	ludzki	świat.	Nie	odrzucajcie	Go	wy,	którzy	w	jakikolwiek	
sposób,	w	jakiejkolwiek	dziedzinie	budujecie	świat	dzisiejszy	
i	jutrzejszy.	Którzy	budujecie	świat	kultury	i	cywilizacji;	świat	
ekonomii	i	polityki;	świat	nauki	i	informacji.	Którzy	budujecie	
świat	 pokoju…	 lub	wojny?.	Którzy	 budujecie	 świat	 ładu…	
lub	 terroru?	Nie	 odrzucajcie	Chrystusa:	On	 jest	 kamieniem	
węgielnym!
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Niech	 żaden	 człowiek	Go	 nie	 odrzuca	 –	 bo	 każdy	 jest	
budowniczym	 swego	 losu:	 budowniczym	 lub	niszczycielem	
swojego	istnienia.”

Czy	pamięta	świat	te	słowa,	czy	pamiętają	Polacy?
18	lat	później,	12	kwietnia	1998	r.,	w	Orędziu	Wielkanocnym	

„Urbi	et	Orbi”	Jan	Paweł	II	zwracał	się	do	Kościoła	i	świata:
„Tak,	dzisiaj	przemawiają	świadkowie:	nie	tylko	ci	pierwsi,	

naoczni,	 ale	 także	 ci,	 którzy	 przejęli	 od	 nich	 orędzie	wiel-
kanocne	 i	 dawali	 świadectwo	Chrystusowi	 ukrzyżowanemu	
i	 zmartwychwstałemu	 z	 pokolenia	 na	 pokolenie.	Niektórzy	
świadczyli	aż	do	przelania	krwi	i	dzięki	nim	Kościół	tworzył	się	
i	nadal	tworzy	nawet	w	okresach	gwałtownych	prześladowań	
i	największego	sprzeciwu.	Na	tym	nieustannym	świadectwie	
budował	się	Kościół,	który	żyje	dzisiaj	na	całej	ziemi.	Dzień	dzi-
siejszy	jest	świętem	wszystkich	świadków,	również	świadków	
naszego	 stulecia,	 którzy	głosili	Chrystusa	 «wśród	wielkiego	
ucisku»	(Ap	7,14),	wyznając	Jego	śmierć	i	zmartwychwstanie	
w	obozach	koncentracyjnych	i	łagrach,	pod	groźbą	bomb	i	kara-
binów,	pośród	terroru	i	ślepej	nienawiści,	jakie	boleśnie	dotykają	
poszczególne	 osoby	 i	 całe	 narody.	Wszyscy	oni	 przychodzą	
dzisiaj	z	wielkiego	ucisku	i	śpiewają	chwałę	Chrystusa:	w	Nim,	
zmartwychwstałym	z	mroków	śmierci,	objawiło	się	życie”.

Drodzy	bracia	i	siostry,	dobrze	że	te	słowa	wypadło	nam	
przypomnieć	w	dniach	siedemdziesiątej	piątej	rocznicy	zbrodni	
katyńskiej	i	piątej	rocznicy	tragedii	smoleńskiej.	Tam	zginęli	
z	 rąk	 bezbożnych	 oprawców	nasi	 bracia	 „wśród	wielkiego	
ucisku”.	Ciężki	mieli	okres	Wielkiego	Postu	i	czas	Wielkano-
cy	 roku	1940.	 Inaczej	 umiera	uzbrojony	 żołnierz	na	 froncie	
a	inaczej	ginie	bezbronny	jeniec	wojenny,	ginie	za	to,	że	był	
Polakiem	i	katolikiem.	To	byli	prawdziwi	świadkowie	Chrystusa	
zmartwychwstałego,	na	których	wydał	wyrok	nowy,	o	wiele	
gorszy,	„Piłat”	dwudziestego,	kainowego	wieku.	Dobrze,	że	dziś	
nad	ich	zbiorową	mogiłą	stoi	krzyż,	który	głosi	przebaczenie,	
miłosierdzie	i	zmartwychwstanie.

W	podobny	sposób	okryli	chwałą	nasz	Ojczysty	dom	uczest-
nicy	tragicznej	katastrofy	pod	Smoleńskiem,	która	wydarzyła	
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się	dokładnie	5	lat	temu,	w	sobotę,	10	kwietnia	2010	roku.	Po-
lecajmy	ich	dzisiaj	Bożemu	Miłosierdziu	i	módlmy	się,	abyśmy	
w	końcu	poznali	prawdę	o	tej	narodowej	tragedii.

Zakończenie

Drodzy	bracia	i	siostry.	przez	pośrednictwo	św.	Jana	Paw-
ła	II,	naszego	wielkiego	Papieża	i	Przyjaciela,	miłośnika	Boga	
w	Trójcy	Jedynego,	Maryi,	Kościoła	i	Ojczyzny,	prośmy,	aby	
w	wraz	ze	św.	Stanisławem	i	innymi	patronami	Polski,	czuwał	
nad	naszą	Ojczyzną,	żeby	także	nas	wspomagał,	abyśmy	w	Jego	
stylu	wypełniali	 nasze	 powołanie,	 służąc	Bogu,	Kościołowi	
i	Ojczyźnie.	Amen.

Wiara w ostateczne zwycięstwo dobra 
i prawdy

Świdnica, dnia 10 kwietnia 2015 r.
Msza św. w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej 

Kościół św. Krzyża

Wprowadzenie

Moi	drodzy,	zechciejmy	spojrzeć	na	te	wydarzenia,	które	
dziś	wspominamy,	 jedno	 sprzed	 siedemdziesięciu	pięciu	 lat,	
mord	katyński,	a	drugie	podobne,	sprzed	pięciu	lat,	katastrofa	
smoleńska.	Popatrzmy	na	te	wydarzenia	w	świetle	słowa	Bo-
żego,	które	zostało	na	naszej	liturgii	ogłoszone,	bo	słowo	Boże	
jest	najważniejsze,	bo	jest	zawsze	prawdziwe,	nas	nigdy	nie	
kłamie,	 jest	zawsze	ważne,	nie	 starzeje	 się,	pasuje	na	każdą	
sytuację	naszego	życia.
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1. Odwaga wierności prawdzie o jedynym 
Zbawicielu i jej konsekwencje

Moi	drodzy,	w	I	czytaniu	zauważmy	takie	trzy	wątki,	w	czy-
taniu	wyjętym	z	Dziejów	Apostolskich.	Wątek	pierwszy,	że	za	
prawdę	ponosi	się	konsekwencje.	Właśnie	Piotr	się	przekonał.	
Oczywiście	możemy	powiedzieć,	że	wcześniej	Pan	Jezus	się	
przekonał,	został	osądzony	i	przyjął	śmierć	krzyżową	za	to,	że	
głosił	prawdę	i	za	to,	że	czynił	dobrze.	Można	powiedzieć,	że	
za	prawdę	 i	za	miłość	został	ukrzyżowany	i	Jego	uczniowie	
też.	Piotr,	który	wprawdzie	miał	słabe	okresy	w	swoim	życiu,	
gdy	Jezus	umierał	na	krzyżu,	ten	gdzieś	był	schowany,	gdzieś	
się	 ukrył	 zastraszony,	 ale	 po	 tym	 jak	 się	 Jezus	 ukazał,	 jak	
przyszedł	do	uczniów,	to	się	Piotr	odrodził.	Wspomnijmy,	że	
Pan	Jezus	nie	przyszedł,	żeby	uczniów	strofować,	że	Go	zo-
stawili	na	czas	śmierci,	nie	miał	żadnych	pretensji,	ale	mówił:	
„Pokój	wam”	i	przyszedł	ich	obdarować	tym	co	posiada,	żeby	
byli	pełniejszymi	 ludźmi.	Piotr	po	zesłaniu	Ducha	Świętego	
jeszcze	bardziej	dojrzał	wewnętrznie	i	Duch	Święty	sprawił,	
że	jego	duch,	jego	serce	przylgnęło	do	Jezusa	i	żadna	siła	nie	
potrafiła	go	już	zatrzymać.	Słyszeliśmy,	że	jak	uzdrowił	tego	
chromego,	 to	pytali	 jaką	mocą	tego	dokonał,	 jak	to	się	stało	
i	oddali	go	do	straży	wraz	z	przyjacielem,	na	przesłuchanie.	Był	
szykanowany,	okazuje	się	że	wrogowie	Jezusa	nie	spasowali,	
ale	i	po	zmartwychwstaniu	podjęli	dalszą	walkę.	A	Piotr	 jak	
się	zachował?	–	I	tu	mamy	drugi	wątek	–	nie	przestraszył	się,	
ale	powiedział	prawdę	–	to	nie	ja	moją	mocą	tego	człowieka	
uzdrowiłem,	tylko	mocą	Chrystusa,	to	Chrystus	przeze	mnie	
dokonał	tego	cudu.	A	więc	pokazał	prawdę	o	tym	cudzie,	o	tym	
wydarzeniu,	 o	 tym	uzdrowieniu.	 I	moi	 drodzy,	 trzeci	wątek	
w	 tym	 fragmencie	Dziejów	Apostolskich	 –	 przypomnienie,	
że	jest	jeden	Zbawiciel	–	Jezus	Chrystus.	A	dzisiaj	mówią	ci	
oświeceni,	 że	wszystkie	 religie	 są	 jednakowo	warte,	 że	 jest	
wielu	zbawicieli.	Jedni	mówią,	że	zbawia	Jezus,	inni	mówią,	
że	nas	zbawia	Mahomet,	a	jeszcze	inni,	że	Budda.	Moi	drodzy,	
może	być	tylko	jeden	pośrednik	między	ludźmi	a	Bogiem,	ma	
na	imię	Jezus	Chrystus	–	jedyny	Zbawiciel	świata.
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2. Wymowa chrystofanii galilejskiej

Moi	drodzy,	w	Ewangelii	też	możemy	kilka	wątków	odna-
leźć.	Jezus	powiedział	do	kobiet	w	dzień	zmartwychwstania:	
„Idźcie	do	uczniów	i	powiedzcie	im,	żeby	się	udali	do	Galilei”.	
I	uczniowie	poszli	do	Galilei.	Najpierw	spotkali	Jezusa	w	Je-
rozolimie	w	Wieczerniku,	ale	posłuchali	Jezusa,	który	prosił	
przez	niewiasty,	żeby	poszli	do	Galilei.	Możemy	się	zastana-
wiać	dlaczego	tam	właśnie	Jezus	wskazał,	żeby	w	Galilei	oni	
się	znaleźli.	Bo	chciał	powrócić	do	miejsca	gdzie	Maryja	Go	
poczęła	w	Nazarecie,	chciał	powrócić	do	miejsca	gdzie	uczniów	
powołał,	gdzie	czynił	cuda.	I	uczniowie	poszli	i	podjęli	codzien-
ną	pracę.	Ewangelia	ich	pokazuje	w	czasie	połowu,	jest	noc,	
jest	siedmiu	uczniów.	Pięć	imion	Ewangelista	wymienił.	Ranek	
świta,	a	tu	w	sieci	nie	ma	niczego.	Wracają,	trud	był	daremny,	
całonocny	i	oto	widzą,	że	ktoś	stoi	na	brzegu.	Nie	wiedzą	kto,	
ale	ten	ktoś	pyta	czy	mają	coś	do	jedzenia.	„Nie	mamy”	–	od-
powiadają.	„To	zarzućcie	sieci	na	lewą	stronę	łodzi”–	posłu-
chali,	zarzucili	i	połów	był	obfity.	Jan,	uczeń	ten	umiłowany,	
krzyknął:	„To	jest	Pan,	to	jest	Jezus,	który	zmartwychwstał”.	
Piotr	wszedł	do	wody,	żeby	dopłynąć	na	brzeg	jako	pierwszy.	
Było	śniadanie,	Jezus	chciał	przekonać	że	nie	jest	zjawą	tylko	
że	zmartwychwstał	we	własnym	ciele	dlatego	tą	pieczoną	rybę	
zjadł.	Potem	był	ten	dialog:	„Czy	mnie	miłujesz?”	–	trzy	razy	
zapytał	Pan	Jezus	i	trzy	razy	Piotr	odpowiedział:	„Tak	Panie	Ty	
wiesz,	że	Cię	kocham”.	I	otrzymał	prymat	w	Kościele.

Moi	 drodzy,	 jak	 rozważamy	 tę	 chrystofanię	 galilejską,	
w	Galilei	była	tylko	jedna,	Pan	Jezus	się	ukazał	według	Pisma	
Świętego	jedenaście	razy	i	większość	obyła	się	w	Judei,	głów-
nie	w	Jerozolimie,	ale	w	Galilei	to	było	ważne	spotkanie,	bo	
właśnie	tam	Jezus	uczynił	Piotra	głową	Kościoła.	Moi	drodzy,	
zwróćmy	uwagę	na	to,	że	uczniowie	posłuchali	Jezusa,	zarzucili	
sieci	i	dlatego	rezultat	był	piękny.	Jak	my	słuchamy	Jezusa	to	
też	otrzymujemy	to,	co	potrzebne,	czasem	nie	według	naszego	
scenariusza,	naszych	planów,	ale	otrzymamy	to,	co	potrzeba,	
tylko	trzeba	posłuchać,	jak	Jezus	mówi	nie	trzeba	dyskutować.	
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Trzeba	mówić:	„Jezu,	ufam	Tobie”.	Dzisiaj	patrzyliśmy	na	ten	
napis	w	bazylice	w	Łagiewnikach	–	„Jezu	ufam	Tobie”.	Jak	
ufamy	to	zwyciężamy.

Jeszcze	jedna	jest	taka	ważna	sprawa,	że	to	Jan	pierwszy	
rozpoznał	Jezusa,	a	było	ich	tam	siedmiu.	Dlaczego	Jan?	–	Bo	
Jan	najbardziej	miłował	i	jego	też	Jezus	najbardziej	miłował,	
nazwany	jest	uczniem	umiłowanym.	Co	to	znaczy?	–	Jak	wię-
cej	miłujemy,	 to	więcej	 rozumiemy,	 to	więcej	otrzymujemy,	
to	wiemy	jaki	jest	sens	tego	co	się	dzieje,	różnych	wydarzeń.

3. Przeciwności w poznaniu prawdy

Moi	drodzy,	po	tym	wskazaniu	na	przesłanie	Bożego	sło-
wa	 chcemy	 jeszcze	 spojrzeć	na	 to	wydarzenie,	 które	 dzisiaj	
wspominamy.	Z	pewnością	było	ono	dopuszczone,	bo	Pan	Bóg	
szanuje	ludzką	wolność.	Do	tej	pory	katastrofa	nie	jest	wyja-
śniona.	Byliśmy	trochę	zdziwieni,	jak	słuchaliśmy	transmisji	
z	Warszawy,	 jak	 ks.	 kardynał	 zakończył	 kazanie	 to	 zaczęli	
ludzie	 krzyczeć	w	 katedrze:	 „Chcemy	 prawdy”.	Krzyczeli	
przez	minutę	czy	nawet	dłużej,	potem	powrócili	do	celebracji	
Mszy	Świętej.	Więc	prawda	o	Smoleńsku	jest	jeszcze	zakryta.	
Pamiętamy,	jak	była	zakryta	prawda	o	Katyniu,	było	matacze-
nie	przez	tyle	lat.	Ludzie	wiedzieli,	ci	mądrzy	ludzie	wiedzieli	
co	 się	 stało,	 kto	 tych	 ludzi	wymordował,	 niewinnych,	 tylko	
dlatego,	że	byli	Polakami,	że	byli	katolikami.	Zemsta	za	rok	
1920,	wydawali	wyrok	jeszcze	okrutniejszy	niż	ten,	który	wydał	
na	Jezusa	Piłat.	Moi	drodzy,	inaczej	ginie,	umiera	żołnierz	na	
froncie	z	karabinem	w	ręku,	a	 inaczej	ginie	 jeniec	wojenny,	
którego	się	zabija	bez	problemów,	to	był	Katyń.	I	właśnie	ci,	
którzy	pięć	lat	temu	lecieli	samolotem	lecieli	tam,	na	mogiły	
katyńskie,	żeby	oddać	im	cześć,	żeby	im	powiedzieć,	że	Ojczy-
zna	pamięta,	żeby	im	powiedzieć,	że	są	bohaterami,	że	pamięć	
o	nich	nie	zaginie.	I	nie	dolecieli.	Dlaczego?	Wiemy,	że	stała	się	
katastrofa,	ale	jakie	są	przyczyny	do	dzisiaj	nie	wiemy,	a	prawdę	
trzeba	odkryć	bo	bez	pokazania	prawdy	będzie	ciężko.	Bo	jak	
nie	ma	prawdy,	to	jest	ze	wszystkim	źle.	I	wiemy,	jak	do	tego	
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doszło,	chciano	zminimalizować	znaczenie	wyjazdu	prezydenta	
Lecha	Kaczyńskiego.	Premier	był	wcześniej,	z	pewnością	był	
umówiony	z	Putinem	i	wcześniej	tam	byli,	była	piękna	obsługa,	
lotnisko	pięknie	przygotowane.	A	potem,	gdy	miał	wylądować	
prezydent,	to	był	bałagan.	Było	dwóch	kontrolerów	i	podobno	
siedział	tam	oficer	tajnych	służb,	który	miał	kontakt	z	generałem	
tajnych	służb	Rosji.	Wiemy,	że	kontrolerzy	podali	fałszywe	dane	
pilotom,	na	fałszywą	drogę	skierowali	samolot.	Moi	drodzy,	
to	obwinianie	ciągłe	pilotów,	to	jest	tak	samo	absurdalne,	jak	
pokazywanie	tej	brzozy,	pancernej	brzozy,	jako	przyczyny	tej	
katastrofy.	Tylko	ludzie	naiwni	mogą	w	to	wierzyć,	a	oficjalne	
raporty	 i	nasz	 raport	 rządowy,	 to	właśnie	do	 tego	się	odwo-
łują,	 do	 takich	przyczyn.	Moi	 drodzy	nie	 chcemy	wchodzić	
w	szczegóły,	nie	jesteśmy	ekspertami,	ale	zobaczcie	ciągle	coś	
nowego	odkrywamy	i	tak	się	to	wszystko	kotłuje.	Naród	jest	
podzielony,	ta	katastrofa	bardzo	podzieliła	nasz	naród.	Dlatego	
jest	potrzebna	modlitwa	–	by	była	zgoda,	ale	zgoda	musi	istnieć	
na	prawdzie.	To	trzeba	koniecznie	dodać,	bo	ten	kto	powiedział,	
że	zgoda	buduje,	nie	dopowiedział,	że	zgoda	buduje,	ale	taka	
zgoda,	która	jest	zbudowana	na	prawdzie,	a	nie	na	kłamstwie.	
Na	kłamstwo	nie	może	być	zgody.	Zgoda	nie	ukształtuje	się	
na	kłamstwie	tylko	na	prawdzie.	I	dlatego	jest	potrzeba,	żeby	
prawda	zmartwychwstała,	żeby	nie	było	kłamania	w	mediach,	
żeby	nie	było	manipulacji.

Dlatego	siostry	i	bracia	modlimy	się,	bo	jeżeli	protesty,	dys-
kusje	nie	pomagają,	argumenty	nie	są	brane	pod	uwagę,	to	wtedy	
nam	pozostaje	jeszcze	modlitwa,	z	tego	nie	trzeba	rezygnować.	
Piotr	kiedy	był	przesłuchiwany	powiedział:	„Trzeba	bardziej	
słuchać	Boga	aniżeli	ludzi”.	I	to	dzisiaj	pasterze	przypominają	
i	 przypominają	 też	 parlamentowi,	 żeby	nie	 uchwalali	 ustaw	
złych,	bo	na	to	nie	może	być	zgody.	I	dlatego	są	atakowani,	
ksiądz	arcybiskup	Michalik	został	wezwany	do	sądu,	ale	na	
szczęście	sprawa	została	umorzona.	A	projekt	„in	vitro”	został	
przekazany	do	dalszych	prac.

Dlatego	moi	drodzy,	my	jako	chrześcijanie	chcemy	się	mo-
dlić	i	wyrażać	swoje	przekonania,	które	uważamy	za	prawdziwe.	
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Ale	trzeba	się	liczyć	z	konsekwencjami.	Jak	raz	powiedziałem	
kazanie	na	Święto	Niepodległości,	w	katedrze,	to	następnego	
dnia	w	Radiu	Wrocław	mówili,	 ktoś	 doniósł,	 ktoś	 nagrał	 to	
kazanie	 i	 że	 pół	 katedry	wyszło.	 Jedna	osoba	wyszła,	 która	
nagrywała,	 nic	 nie	 było	 powiedziane	 przeciwko	Ojczyźnie,	
przeciwko	Panu	Bogu,	przeciwko	ludziom.	My	nie	walczymy	
z	ludźmi,	Kościół	nie	walczy	z	żadnym	człowiekiem,	każdego	
mamy	miłować,	ale	z	kłamstwem	trzeba	walczyć,	ze	złem	trzeba	
walczyć,	na	to	nie	może	być	zgody.

Zakończenie

Dlatego	moi	drodzy,	kończąc	tę	refleksję,	jeszcze	tylko	do-
dam,	że	kardynał	dzisiaj	nas	bardzo	ładnie	powitał.	Kardynał	
Dziwisz,	w	sanktuarium	św.	Jana	Pawła	II	i	mówił,	że	też	na	
Wawelu	dzisiaj	sprawuje	Mszę	Świętą	za	parę	prezydencką,	za	
prezydenta,	jego	małżonkę	i	wszystkie	osoby,	ofiary	katastrofy.	
Nasza	Świdnica	też,	może	dość	skromnie,	ale	myślę,	że	są	tutaj	
obecni	tacy	ludzie,	którzy	mają	Boga	w	swoim	sercu,	ale	także	
wielką	troskę	o	ojczyznę	i	traktują	ojczyznę	jako	swoją	matkę,	
a	matka	jest	dla	wszystkich	–	i	dla	jednych,	i	dla	drugich.	I	cho-
dzi	o	to,	żeby	dzieci	były	zgodne,	żeby	się	miłowały,	żeby	nie	
było	napaści	i	jest	potrzebna	modlitwa,	pokuta,	żeby	właśnie	
to	się	wyciszyło,	żeby	zmartwychwstała	w	naszym	narodzie	
prawda,	sprawiedliwość	i	miłość.	Amen.
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Przy Zmartwychwstałym odkrywać 
na nowo swoje powołanie

Krzeszów, 11 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas dorocznej pielgrzymki pracowników katechezy 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Wstęp

Czcigodny	księże	prałacie	Marianie,	kustoszu	tego	sanktuarium	
w	Krzeszowie,
Czcigodny	 księże	 prałacie	Marku,	wikariuszu	 biskupi	 ds.	
katechezy,	 dyrektorze	Wydziału	Katechetycznego	w	naszej	
Świdnickiej	Kurii	Biskupiej	wraz	z	ks.	Damianem,	Czcigodny	
Księże	profesorze	Marku,	dyrektorze	Wydziału	Katechetycz-
nego	Kurii	Biskupiej	Diecezji	Bielsko-Żywieckiej,	Wszyscy	
drodzy	bracia	kapłani,	zwłaszcza	księża	katechizujący,	Drogie	
siostry	zakonne	i	inne	osoby	życia	konsekrowanego,	Drodzy:	
panie	katechetki	i	panowie	katecheci,	Drodzy	pielgrzymi,	bracia	
i	siostry	w	Chrystusie!

Od	tygodnia	śpiewamy	przed	Ewangelią	słowa:	„Oto	dzień,	
który	Pan	 uczynił,	 radujmy	 się	w	 nim	 i	weselmy”.	Wiemy	
dlaczego	 te	 słowa	 z	 Psalmu	 118	 śpiewamy.	 Potrzebna	 jest	
nam	bowiem	radość,	gdyż	Jezus	zmartwychwstał.	Chcemy	się	
cieszyć,	że	Jezus	żyje,	że	żyje	dla	nas,	że	i	my	kiedyś	zmar-
twychwstaniemy	i	żyć	będziemy	z	Nim	na	wieki.

W	Sobotę	Wielkanocną,	pod	koniec	Oktawy	Wielkanocnej,	
w	wigilię	Niedzieli	Bożego	Miłosierdzia,	czytamy	na	liturgii	
fragment	 Ewangelii	 św.	Marka,	w	 którym	mamy	wymie-
nione	 główne	 chrystofanie,	 czyli	 ukazywania	 się	Chrystusa	
zmartwychwstałego.	 Ewangelista	Marek	 ogranicza	 się	 do	
wymienienia	trzech	z	pięciu	chrystofanii,	które	miały	miejsce	
w	Judei,	głównie	w	Jerozolimie,	w	pierwszy	dzień	tygodnia,	
czyli	w	dzień	zmartwychwstania.	Są	to:	zjawienie	się	Chrystusa	
wczesnym	 rankiem	Marii	Magdalenie,	 ukazanie	 się	Zmar-
twychwstałego	w	ciągu	dnia	uczniom	idącym	do	Emaus	oraz	
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spotkanie	Jezusa	zmartwychwstałego	wieczorem	z	jedenastoma	
uczniami,	prawdopodobnie	w	Wieczerniku.

W	obecnej	homilii	rozważymy	trzy	wątki	ukryte	w		dzisiejszych	
czytaniach.	Wątek	 pierwszy,	wzięty	 z	 czytania	 	pierwszego,	
z	fragmentu	Dziejów	Apostolskich,	tytułujemy:	potrzeba	ponow-
nego	odkrywania	swego	powołania	i	cena,	którą	trzeba	płacić	
za	jego	wypełnianie;	wątek	drugi	–	dlaczego	mamy	trudności	
w	wierze?	i	trzeci	–	w	jakim	stylu	winniśmy	prowadzić	ewange-
lizację?	Te	ostatnie	dwa	wątki	kryją	się	w	dzisiejszej	Ewangelii.

1. Potrzeba ponownego odkrycia swego powołania 
i cena jego realizacji

Znamy	opisy	powołań	pierwszych	uczniów	do	grona	apo-
stołów.	Prawie	wszystkie	miały	miejsce	w	Galilei,	w	okolicach	
jeziora	Tyberiadzkiego.	 Powołani	 zostawiali	 swoje	 dotych-
czasowe	zajęcia	i	towarzyszyli	Jezusowi	w	jego	działalności	
ewangelizacyjnej.	Tak	było	także	z	powołaniem	Piotra	i	Jana,	
o	których	dziś	słyszmy	w	czytanym	dziś	fragmencie	Dziejów	
Apostolskich.	Tych	 dwóch	 uczniów	widzimy	 już	w	 czasie,	
gdy	 otrzymali	 dary	Ducha	Świętego.	Właśnie	wtedy,	 jakby	
na	nowo,	zostali	powołani.	To	pierwsze	powołanie	gdzieś	się	
trochę	wypaliło,	załamało,	zwłaszcza	podczas	pojmania,	męki	
i	śmierci	Jezusa.	Nawet	Piotr	w	czasie	zapowiedzi	przez	Jezusa	
Jego	męki	i	śmierci	–	bardzo	się	wtedy	denerwował.	Nie	brał	na	
serio	tych	słów	Jezusa.	Zaklinał,	że	w	razie	czego,	stanie	w	Jego	
obronie.	A	oto	w	Wielkim	Tygodniu	zawiódł.	Gdy	Jezus	wisiał	
na	krzyżu	i	umierał,	on	siedział	gdzieś	w	ukryciu.	Przeżywał	
z	innymi	apostołami	totalną	porażkę,	traumę.	Postawa	uczniów	
zmieniła	 się	 po	 zmartwychwstaniu,	 gdy	 zobaczyli	 żyjącego	
Mistrza,	ale	tak	naprawdę	gruntowna	zmiana	nastąpiła	dopiero	
w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego.	Piotr	i	pozostali	apostołowie	
zaczęli	prawidłowo	rozumieć	misję	zbawczą	Jezusa.	Piotr	stał	
się	bardzo	odważny.	Przestał	się	bać.	Gdy	za	jasne,	odważne	
nauczanie	 i	 świadczenie	 o	Chrystusie,	 podjęto	wobec	niego	
szykany,	gdy	go	wielokrotnie	przesłuchiwano	 i	 zakazywano	
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nauczania	o	Jezusie,	gdy	go	nawet	potem	uwięziono,	on	trwał	
przy	swoim,	 trwał	przy	Jezusie.	Gdy	znalazł	się	z	Janem	na	
przesłuchaniu,	obaj	powiedzieli:	„Rozsądźcie,	czy	słuszne	jest	
w	oczach	Bożych	bardziej	słuchać	was	niż	Boga?	Bo	my	nie	
możemy	nie	mówić	tego,	co	widzieliśmy	i	co	słyszeliśmy”	(Dz	
4,19).	To	była	nowa	postawa,	to	była	nowa	wiara,	nowa	miłość	
do	Jezusa,	większa	i	bardziej	autentyczna	od	tamtej	spod	Cezarei	
Filipowej,	po	której	przyszło	załamanie	a	nawet	zaparcie	się	
podczas	procesu	Jezusa.	Piotr	po	zesłaniu	Ducha	Świętego	już	
nie	zawiódł	swego	Mistrza.	W	dawaniu	świadectwa	o	Chrystu-
sie	nikt	już	nie	zdołał	go	powstrzymać,	ani	niczym	przestraszyć.	
Na	końcu	wybrał	śmierć,	wierność	Jezusowi,	a	nie	zdradę.

Okazało	 się,	 że	 po	 zesłaniu	Ducha	Świętego	 uczniowie	
przeżyli	jakby	drugie	powołanie.	Pierwsze	powołanie	nad	Jezio-
rem	Galilejskim	się	trochę	nie	sprawdziło,	bowiem	pod	koniec	
ziemskiego	życia	Jezusa	nastąpiło	załamanie,	doświadczenie	
przegranej.	Zesłanie	Ducha	Świętego	usposobiło	wszystkich	
Apostołów	do	bycia	oddanymi,	odważnymi	świadkami	Zmar-
twychwstałego.

Drodzy	katecheci,	 powinniśmy	 i	my	na	 nowo	odkrywać	
swoje	 powołanie.	Każdego	 roku,	w	 czasie	wielkanocnym	
powinniśmy	się	gruntownie	nawrócić.	Nie	wolno	nam	trwać	
w	przekonaniu,	że	nie	mamy	się	z	czego	nawracać.	Tylko	Pan	
Bóg	nie	ma	się	z	czego	nawracać,	my	natomiast	możemy	być	
lepsi	niż	jesteśmy,	winniśmy	się	nawracać	z	tego,	co	złe	na	to,	
co	dobre,	z	tego,	co	dobre	na	to,	co	lepsze.	Winniśmy	poczuć	
się	na	nowo	powołanymi:	do	życia	w	nowej	wierze	i	miłości	
do	Chrystusa.	Nie	możemy	być	 ludźmi	 sprzed	Wielkanocy.	
Nie	możemy	 czuć	 się	 przegranymi,	 ospałymi,	wątpiącymi.	
Winniśmy	się	poczuć	tymi,	którzy	zwyciężają	i	będą	zwycię-
żać	 przy	Chrystusie.	Nasza	 dzisiejsza	 pielgrzymka	ma	nam	
w	tym	pomóc,	abyśmy	przyjęli	od	naszego	zmartwychwstałego	
Mistrza,	podczas	tej	Eucharystii,	nowe	dary	Ducha	Świętego,	
Jego	światło	i	moc.

Drodzy	bracia	i	siostry	trzeba	na	nowo	poczuć	się	powoła-
nym.	Każdy	kapłan,	każda	katechetka,	każdy	małżonek,	każdy	
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człowiek	samotny,	winien	wciąż	na	nowo	odkrywać	i	uświa-
damiać	w	sobie	nasze	powołanie:	chrześcijańskie,	małżeńskie,	
zakonne,	kapłańskie,	katechetyczne.	Jest	to	bardzo	potrzebne,	
aby	nasza	misja	przynosiła	nam	szczęście,	satysfakcję.	Zauważ-
my,	jak	to	jest	w	życiu,	co	może	wiedzieć	pani	młoda,	gdy	idzie	
do	ślubu,	czy	wie	co	to	znaczy	być	żoną,	matką?	–	Tego	nie	
wie,	tego	musi	dopiero	doświadczyć.	Jej	tylko	wydaje	się,	że	
takiej	miłości	jaką	ona	ma	do	narzeczonego,	to	nikt	jeszcze	na	
świecie	nie	miał.	I	tak	fajnego	chłopaka	nie	spotkała	w	życiu	
żadna	kobieta.	A	co	jest	potem?	–	Potem	to	bywa	różnie.	Jak	
się	nie	odkrywa	na	nowo	powołania,	jak	się	zapomina	o	ofierze,	
o	samozaparciu,	o	poświęceniu,	o	wierności,	to	przychodzą	nie-
kiedy	dramaty	a	nawet	tragedie.	Żeby	było	dobrze	i	właściwie,	
trzeba	potem	odkryć	na	nowo	powołanie,	aby	być	żoną,	matką,	
aby	być	księdzem,	katechetką...

Co	taki	kleryk,	którego	wyświęcą	i	który	opuszcza	semi-
narium,	co	on	wie,	co	to	znaczy	być	księdzem?	–	Potem	po-
winien	na	nowo	odkrywać	swoje	powołanie	i	nań	jak	najlepiej	
odpowiadać.	Tak	 samo	każdy	katecheta	winien	 się	odrodzić	
w	swoim	powołaniu.

2. Trudności w wierze – dlaczego?

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 drodzy	 pracownicy	 katechezy,	
przyglądając	 się	wydarzeniom	wielkanocnym,	 zauważamy	
jakiś	powszechny	brak	wiary	u	najbliższych	uczniów,	że	Jezus	
zmartwychwstał.	W	dzisiejszej	Ewangelii	słyszymy,	że	gdy	Ma-
ria	Magdalena	mówiła	o	widzeniu	Zmartwychwstałego:	„Oni	
jednak	słysząc,	że	żyje	i	że	Ona	Go	widziała,	nie	chcieli	wie-
rzyć”	(Mk	16,11).	Podobnie	nie	chciano	wierzyć,	tym,	którzy	
Go	spotkali	w	drodze	do	Emaus.	Czytamy	W	Ewangelii:	„Oni	
powrócili	i	oznajmili	pozostałym.	Lecz	im	też	nie	uwierzyli”	
(Mk	16,13).	Stąd	też	Jezus	na	wieczornym	spotkaniu	z	ucznia-
mi,	„gdy	siedzieli	za	stołem,	wyrzucał	im	brak	wiary	i	upór,	
że	nie	wierzyli	tym,	którzy	widzieli	Go	zmartwychwstałego”	
(Mk	16,14).	Podobnie	i	Tomasz,	gdy	mu	koledzy	powiedzieli,	



400

że	podczas	jego	nieobecności	był	z	nimi	na	spotkaniu	–	Jezus	
zmartwychwstały	–	nie	uwierzył.	Dopiero,	gdy	Jezus	ponow-
nie	przyszedł	do	nich,	Tomasz	zobaczywszy	Jezusa	własnymi	
oczami	i	dotknąwszy	Jego	ran,	wtedy	uwierzył.	Ponadto,	za-
uważmy	jeszcze,	że	prawie	wszyscy	uczniowie	mieli	kłopoty	
z	rozpoznaniem	Chrystusa	zmartwychwstałego.	Takie	trudności	
miała	Maria	Magdalena,	uczniowie	w	drodze	do	Emaus,	a	także	
uczniowie,	gdy	Go	ujrzeli	na	brzegu	Jeziora	Galilejskiego.	Te	
wydarzenia	rzucają	światło	na	nasze	życiowe	sytuacje.	Nam	się	
też	przytrafiają	trudności	w	wierze,	nie	tylko	naszym	uczniom,	
wychowankom,	–	nam	także.	Dlaczego?	–	A	no	dlatego,	gdyż	
wiara	 nie	 jest	 oczywista.	Człowiek	 jest	 istotą	 empiryczną.	
Wszystko	 chciałby	 sprawdzić:	 zobaczyć,	 usłyszeć,	 dotknąć.	
a	w	przypadku	Pana	Boga,	który	jest	czystym	Duchem	–	jest	
to	niemożliwe.	Wiara,	doświadczanie	Pana	Boga,	przebywanie	
w	 jedności	 z	Chrystusem,	 jest	 łaską,	darem	Bożym,	o	który	
trzeba	prosić.	Wiary	nie	otrzymuje	się	raz	na	zawsze,	jak	nie	
otrzymuje	się	na	zawsze	miłości	i	wolności.	Jezus	powiedział	
do	uczniów:	 „Nikt	 nie	może	przyjść	 do	Mnie,	 jeżeli	 go	nie	
pociągnie	Ojciec,	który	Mnie	posłał”	(J	6,44).	Kiedy	indziej	
mówił;	„Beze	Mnie	nic	uczynić	nie	możecie”	 (J	15,5b),	zaś	
Apostoł	 Paweł	wyznał:	 „Nikt	 też	 nie	może	 powiedzieć	 bez	
pomocy	Ducha	Świętego:	«Panem	jest	Jezus»„	(1	Kor	12,3b).	
Winniśmy	się	przeto	modlić	o	dar	wiary,	o	dar	 trwania	przy	
Bogu,	o	dar	posłuszeństwa	Bogu.	Jest	nam	do	tego	potrzebna	
pokora.	To	wszystko	w	czasie	paschalnym,	gdy	przypominamy	
sobie	o	mocy	Ducha	Świętego,	trzeba	w	sobie	odbudowywać,	
aby	być	lepszą	żoną,	matką,	mężem,	ojcem,	lepszym	katechetą,	
lepszym	ewangelizatorem.

3. Powołani do ewangelizacji i sposób jej spełniania

Dzisiejsza	Ewangelia	 zakończyła	 się	 słowa	 zmartwych-
wstałego	Chrystusa:	„Idźcie	na	cały	świat	i	głoście	Ewangelię	
wszelkiemu	 stworzeniu”	 (Mk	16,15).	 Jak	 to	 czynić?	 –	Spo-
sób	 ewangelizacji	 tak	 pięknie	 ukazują	 nam	ostatni	 papieże:	
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św.	Jan	Paweł	II,	papież	Benedykt	XVI,	a	obecnie	Ojciec	św.	
Franciszek.	Nasza	ewangelizacja	winna	być	przede	wszystkim	
radosna.	Przypomina	nam	o	tym	tak	często	papież	Franciszek.	
Nie	wolno	nam	czuć	się	przegranymi,	mimo,	że	nas	prześla-
dują.	Nie	wolno	nam	od	nikogo	się	uzależniać	i	nauczać	pod	
czyjeś	dyktando.	Tak	było	w	Jerozolimie.	Sanhedryn	czuł	się	
kompetentny,	by	kierować	Apostołami.	Oni	 czuli	 się	 jednak	
autonomiczni,	zależni	 tylko	od	prawdy	 i	miłości,	zależni	od	
Jezusa,	a	nie	od	władzy	cywilnej.

Dzisiaj	 bywa	 podobnie.	Widzimy,	 że	 rząd,	ministrowie,	
politycy,	dziennikarze	chcą	kierować	działalnością	Kościoła.	
Mienią	się	być	reformatorami	Kościoła.	Uważają,	że	najlepiej	
wiedzą	 jakim	winien	 być	Kościół.	Chcieliby	 bardzo,	 żeby	
Kościół	pod	ich	dyktando	działał.	W	takiej	sytuacji	winniśmy	
zachować	postawę	św.	Piotra	 i	mówić	 tym,	co	nas	pouczają	
a	czasem	i	atakują:	„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”	
(Dz	5,29).	Ostatnio	Adam	Michnik	i	 jego	przyjaciel	napisali	
List	do	Ojca	św.	Franciszka.	Przedstawili	się	w	nim:	jeden	jako	
niewierzący	a	drugi	 jako	niepraktykujący.	Redaktor	„Gościa	
Niedzielnego”	w	komentarzu	do	 tego	wydarzenia,	 powiada,	
że	Michnik	powinien	najpierw	zapisać	się	do	Różańca	i	zacząć	
się	modlić,	żeby	coś	kompetentnie	mógł	mówić	o	Kościele.	Jak	
się	naprawdę	wewnętrznie	nie	tkwi	w	Kościele,	jak	się	nie	żyje	
jego	liturgią,	Bożym	słowem,	to	się	nie	wie	czym	jest	naprawdę	
Kościół,	jaką	pełni	misję	i	o	co	w	nim	chodzi.

Drodzy	katecheci	bądźmy	odważni	i	pokorni	w	naszej	misji	
ewangelizacyjnej.	Ta	pokora	i	odwaga	ma	płynąć	z	przeświad-
czenia,	że	to,	co	głosimy	nie	jest	nasze,	ale	pochodzi	od	Boga.	
Nie	 zwalniajmy	 się	 z	 obowiązku	 upominania;	 nie	 kryjmy	
głowy	w	piasek,	nie	milczmy,	gdy	trzeba	mówić	i	świadczyć.	
Chrystusa	chce	się	dziś	wypędzić	ze	świata,	zwłaszcza	z	życia	
publicznego.	Liberałowie	i	lewacy	ogłaszają,	że	Jezus	należy	do	
historii	i	nie	powinno	się	o	Nim	mówić	publicznie.	Nie	powin-
no	się	uwzględniać	Jego	nauki	w	sektorze	życia	publicznego:	
w	kulturze,	 polityce,	 gospodarce,	w	prawodawstwie.	Rodzi	
się	tu	pytanie:	Kto	ma	bronić	dziś	Jezusa?	–	Właśnie	my,	Jego	
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świadkowie.	Nie	powinna	się	powtarzać	sytuacja	z	dziedzińca	
Piłata,	kiedy	nawet	namiestnik	rzymski	chciał	Jezusa	uwolnić	od	
śmierci,	a	lud	krzyczał,	żeby	Go	ukrzyżować.	Chrystus	liczy	na	
każdego,	na	każdą	z	nas.	Zło	się	panoszy,	gdy	jesteśmy	obojętni	
na	prawdę	i	miłość,	gdy	jesteśmy	letni	i	bierni.

Kiedyś	w	Krakowie,	gdy	posługiwał	kardynał	Karol	Wojty-
ła,	składano	mu	raport	o	rozmiarach	aborcji	w	tamtym	czasie.	
Liczby	były	przerażające.	Padło	pytanie,	kto	jest	temu	winien?	
Kardynał	odpowiedział,	że	jesteśmy	wszyscy	winni:	nie	tylko	
ci,	którzy	bezpośrednio	to	robią	i	podejmują	decyzję,	ale	my	
wszyscy,	jeżeli	milczymy,	jeżeli	nie	mówimy,	nie	protestujemy	
i	nie	modlimy	się.

Drodzy	bracia	i	siostry,	głośmy	Ewangelię	z	postawie	rado-
ści.	Pamiętajmy,	że	Ewangelia	jest	najsilniejszą	myślą,	mimo,	ze	
jest	zwalczana	i	niekiedy	ośmieszana.	Stoi	za	nią	bowiem	ten,	
który	powiedział:	„Odwagi!	Jam	zwyciężył	świat”	(J	16,33).

Zakończenie

Jezusowi	zmartwychwstałemu	polećmy	w	 tej	Eucharystii	
nas	 samych	 i	 naszych	 najbliższych,	 tych,	 których	 kochamy	
i	którym	służymy.	Módlmy	się	także	o	łaskę	nawrócenia,	o	łaskę	
powrotu	na	drogę	prawdy	i	miłości	dla	wrogów	Kościoła,	aby	
bardziej	słuchali	Boga	aniżeli	ludzi.	Niech	moc	Ducha	Świętego	
odnowi	w	nas	łaskę	powołania,	niech	nas	uzdolni	do	składania	
lepszego	świadectwa	o	Chrystusie	zmartwychwstałym.	Niech	
w	tym	zadaniu	wesprze	nas	Matka	Zmartwychwstałego	Pana,	
tu,	w	Krzeszowie	 czczona	 jako	Matka	Łaskawa.	Niech	dziś	
łaskawie	przygarnie	nas	do	swego	matczynego	serca,	abyśmy	
pod	płaszczem	Jej	opieki,	w	radości	wypełniali	nasze	powołanie.	
A	Ty,	Maryjo,	ciesz	się	z	Kościołem,	ciesz	się,	bo	Cię	kochamy!:	
„Ciesz	się	Królowo	Anielska,	wesel	się	Pani	Niebieska,	wszyscy	
Ci	dziś	winszujemy,	z	weselem	wyśpiewujemy”	Alleluja!	Amen.
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Świadek czy zdrajca?
Piława Górna, 11 kwietnia 2015 r.

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

1. Porządek wielkanocnych zdarzeń

Kończymy	 jutro	 oktawę	Wielkiej	Nocy,	 święta	Wielkiej	
Nocy	są	tak	wielkie,	że	się	rozszerzają,	najpierw	na	oktawę,	
która	 trwa	8	dni,	na	następnie	na	50	dni,	bo	 tyle	 trwa	okres	
wielkanocny.	Są	tak	wielkie,	że	nie	wystarczy	jeden	dzień,	ale	
trzeba	wiele	dni	świętować	to,	co	się	stało	w	Jerozolimie	po	
śmierci	Pana	Jezusa	–	Jego	zmartwychwstanie.	Codzienna	litur-
gia,	zwłaszcza	w	oktawie	Wielkiej	Nocy,	nam	wskazuje	na	znaki	
Pańskiego	zmartwychwstania.	Wiemy,	że	zmartwychwstanie	
dokonało	 się	w	nocy,	 z	 soboty	na	niedzielę.	Pierwszy	dzień	
tygodnia,	to	była	niedziela.	Gdy	niewiasty	przyszły	do	grobu,	
to	Jezusa	już	tam	nie	zastały.	Gdy	się	kończy	oktawa	Wielkiej	
Nocy,	 to	warto	może	w	oparciu	o	 teksty	biblijne,	zwłaszcza	
o	Ewangelię,	sobie	uporządkować	te	wydarzenia	wielkanocne,	
w	jakiej	kolejności	się	one	rozgrywały.

Wiemy,	że	Jezus	został	ukrzyżowany	w	piątek,	dlatego	każ-
dy	piątek	nam	przypomina	o	zbawczej	śmierci	Jezusa	za	nas.	
Godzina	trzecia,	na	którą	wskazała	św.	Faustyna	z	woli	Jezusa,	
jest	dzisiaj	Godziną	Miłosierdzia,	bo	mniej	więcej	o	tej	porze	
dnia	Jezus	skonał,	umarł	na	krzyżu.	Zachodził	szabat,	sobota,	
to	był	dzień	święty,	dlatego	trzeba	było	się	spieszyć	z	pogrze-
bem.	Dlatego	ciało	Jezusa	z	krzyża	zdjęto	i	szybko	pochowano.	
Nie	było	czasu	na	 spełnienie	wszystkich	obrzędów.	Dlatego	
niewiasty,	wczesnym	rankiem	pierwszego	dnia	po	szabacie,	bo	
w	szabat	nie	można	było	czynności	wykonywać	żadnych,	nawet	
nie	można	było	grzebać	zmarłych,	dlatego	wczesnym	rankiem	
niewiasty,	z	miłości	do	Pana	Jezusa,	były	pełne	żalu,	że	Jezus	
w	taki	okrutny	sposób	został	zamordowany,	został	zabity.	Pełne	
żalu	i	smutku,	ale	zarazem	z	wielką	miłością,	poszły	do	grobu	
skoro	świt,	gdy	jeszcze	było	ciemno,	żeby	dopełnić	obrzędów	
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pogrzebowych,	chodziło	szczególnie	o	namaszczenie	ciała	Pana	
Jezusa,	żeby	się	szybko	nie	rozłożyło.	I	jak	przyszły	niewiasty	
do	grobu,	zastały	kamień	odsunięty	i	nie	znalazły	Jezusa.	Była	
to	Maria	Magdalena,	szybko	pobiegła	do	uczniów,	oni	przy-
byli	i	zastali	pusty	grób.	Pusty	grób	był	pierwszym	znakiem	
zmartwychwstania	Pana	 Jezusa.	Grób	 pusty	 do	 dzisiaj	 jest	
nawiedzany.	Jak	 jedziemy	na	pielgrzymkę	do	Ziemi	Świętej	
to	 zwiedzamy	Kalwarię,	 bazylikę	Bożego	Grobu,	 bazylikę	
Zmartwychwstania.	To	jest	jeden	kościół,	w	którym	są	te	dwa	
miejsca	–	Kalwaria	gdzie	Jezus	umarł	na	krzyżu	i	grób	Jezusa,	
z	 którego	 zmartwychwstał.	Najważniejsza	 świątynia	 świata	
w	Jerozolimie.	Oczywiście,	 ta,	która	 teraz	 stoi	nie	pochodzi	
z	czasów	Jezusa,	ale	późniejszych,	ale	w	właśnie	w	tym	miejscu.	
Ludzie	widzieli	gdzie	Jezus	umarł,	w	którym	miejscu	został	
pogrzebany	i	sobie	przekazywali	i	dlatego	na	tych	miejscach	
te	budowy	wznoszono.

Powtórzmy,	pusty	grób	jest	pierwszym	znakiem,	że	Jezus	
zmartwychwstał,	a	drugim	znakiem	są	tak	zwane	chrystofanie.	
To	 jest	 słowo	obce,	 ale	 ono	oznacza	ukazywania	 się	 Jezusa	
zmartwychwstałego.	Jezus	w	pierwszy	dzień	po	zmartwych-
wstaniu	ukazał	się	aż	pięć	razy.	Najpierw	Marii	Magdalenie,	
potem	wszystkim	 niewiastom,	 które	 przyszły	 namaszczać	
ciało	Jezusa,	w	ciągu	dnia	się	ukazał	Piotrowi,	po	południu,	
nad	wieczorem	 ukazał	 się	 dwóm	uczniom,	 którzy	 uciekali	
z	Jerozolimy	do	pobliskiej	wsi	Emaus,	bo	się	bali,	żeby	ich	też	
nie	złapano	i	nie	ukrzyżowano,	dał	się	poznać	przy	 łamaniu	
chleba	i	wieczorem	przyszedł	do	wszystkich	apostołów,	którzy	
byli	zamknięci	w	Wieczerniku.	Większość	z	tych	zjawień	miała	
miejsce	w	Judei,	zwłaszcza	w	Jerozolimie,	natomiast	była	też	
chrystofania	w	Galilei,	w	czasie	połowu	ryb.	Całą	noc	łowili	
ryby,	niczego	nie	złowili	i	jak	świt	nastawał,	dobijali	do	brzegu,	
zobaczyli,	że	stoi	ktoś	na	brzegu.	Nie	wiedzieli	kto	to	jest.	On	
zapytał,	czy	macie	coś	do	jedzenia,	powiedzieli,	że	nie.	Jezus	
wtedy	mówi:	„Zapuście	ponownie	sieć,	na	prawą	stronę”.	Posłu-
chali,	zapuścili	i	nałowili	mnóstwo	ryb.	Potem	było	śniadanie,	
Jezus	 zjadł	 kawałek	pożywnej	 ryby,	 żeby	 ich	przekonać,	 że	
zmartwychwstał	w	ciele.	Potem	była	ta	piękna	rozmowa	z	Pio-
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trem,	trzy	pytania:	„Czy	miłujesz	mnie?”.	I	odpowiedź	Piotra:	
„Tak	Panie	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”.	Jezus	powiedział:	„Paś	
baranki	moje”.	To	było	obdarzenie	Piotra	prymatem.	Tak	mniej	
więcej	wyglądały	wydarzenia	wielkanocne,	w	tych	pierwszych	
dniach	czasu	wielkanocnego.

2. Problemy z uwierzeniem w zmartwychwstanie 
Pana Jezusa
W	dzisiejszej	Ewangelii	 św.	Marek	wymienia	 tylko	 trzy	

najważniejsze	chrystofanie	z	pierwszego	dnia,	Marii	Magda-
lenie,	uczniom	z	Emaus	i	wieczorem	dla	jedenastu	apostołów.	
Ciekawe	w	dzisiejszej	relacji	jest	to,	że	św.	Marek	wskazuje	
na	wielkie	niedowierzanie	w	zmartwychwstanie	Pana	Jezusa.	
Jak	Maria	Magdalena	poszła	powiedzieć	uczniom,	że	widziała	
Pana	 zmartwychwstałego,	 nie	 chcieli	 uwierzyć.	 Jak	 ci	 dwaj	
uczniowie	wrócili	z	powrotem	do	Jerozolimy	i	kolegom	opo-
wiadali,	że	widzieli	Jezusa,	ci	nie	uwierzyli.	Wiemy,	że	też	był	
niewierny	Tomasz,	który	nie	uwierzył,	powiedział:	„Dopóki	nie	
włożę	palca	w	Jego	ranę,	ręki	w	Jego	bok,	nie	uwierzę”.	Potem,	
za	tydzień	uwierzył	bo	zobaczył,	dotknął.	To	niedowierzanie	
było	charakterystyczne	dla	uczniów,	a	druga	trudność	to	było	
rozpoznawanie	Pana	Jezusa.	Maria	Magdalena	myślała,	że	to	
jest	ogrodnik,	nie	mogła	rozpoznać,	 także	uczniowie	w	dro-
dze	do	Emaus	rozmawiali	z	Jezusem,	ale	Go	nie	rozpoznali,	
dopiero	przy	 łamaniu	 chleba,	 a	 potem	przy	połowie	 ryb	 też	
uczniowie	nie	rozpoznali	od	razu	Jezusa.	Rozpoznał	Go	Jan,	
z	pewnością	dlatego,	że	Go	najbardziej	kochał.	To	się	okazało	
w	Wielki	Piątek.	Wszyscy	wystraszyli	się,	nawet	św.	Piotr	mimo	
wcześniejszych	zapewnień	zawiódł,	a	Jan	był	na	Kalwarii	jako	
jedyny	z	dwunastu	bo	najbardziej	kochał	Jezusa	i	dlatego	jest	
nazwany	uczniem	umiłowanym.

3. Prośba o dar wiary
Droga	młodzieży	i	 jak	to	teraz	zastosować	do	nas?	–	My	

też	 nie	 dowierzamy,	 ileż	 dzisiaj	 ludzi	 nie	wierzy,	 że	 Jezus	
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zmartwychwstał.	Może	wy	też	spotykacie	takich,	może	to	jest	
koleżanka	czy	kolega,	a	co	dopiero	mówić	o	tych	ateuszach,	
którzy	Kościół	chcą	reformować,	albo	ciągle	go	obrzucają	bło-
tem.	Jeżeli	się	nie	uczestniczy	w	liturgii	Kościoła,	nie	słucha	się	
Bożego	słowa,	to	się	nie	ma	prawa	mówić	o	Kościele,	a	jeżeli	
się	mówi	to	się	mówi	zwykle	kłamliwie.

Droga	młodzieży,	dlaczego	my	mamy	kłopoty	z	wierzeniem,	
tak	jak	też	apostołowie	nie	dowierzali?	–	Bo	jako	ludzie	jeste-
śmy	empirykami,	chcielibyśmy	wszystko	udowodnić,	wszyst-
kiego	dotknąć	 zobaczyć,	 usłyszeć,	 a	 z	Bogiem	 jest	 inaczej,	
bo	Bóg	jest	czystym	duchem,	nie	widzimy	go	jak	koleżankę	
czy	kolegę.	Są	ludzie,	którzy	obcują	z	Bogiem,	są	mistykami	
jak	siostra	Faustyna,	mają	doświadczenie	Pana	Boga,	ale	nie	
wszyscy.	Gdyby	Bóg	był	oczywisty,	Jego	istnienie	i	działanie	
byłoby	oczywiste	 to	nie	byłoby	ateuszów.	Droga	młodzieży,	
tutaj	musimy	powiedzieć,	że	wiara	 to	 jest	dar	Boży,	o	który	
trzeba	prosić	–	„Panie	przymnóż	nam	wiary”.	My	nie	dlatego	
wierzymy,	że	rozumiemy,	ale	dlatego,	że	kochamy,	że	Ten	kto	
nam	o	czymś	mówi	nas	kocha	i	my	Mu	wierzymy.	Jak	ksiądz	
nam	podaje	komunię	świętą	i	mówi:	„Ciało	Chrystusa”,	to	nie	
można	udowodnić,	że	w	tej	hostii	białego	jest	Jezus	ze	swoim	
bóstwem	i	człowieczeństwem.	Żadna	analiza	chemiczna,	wzrok,	
dotyk,	 nam	 tego	nie	 powie,	możemy	 tylko	uwierzyć.	Wiara	
polega	nie	tylko	na	tym,	żebyśmy	wiedzieli	w	co	wierzymy,	
ale	–	jak	nam	papież	powiedział	–	ważniejsze	jest	komu	wie-
rzymy.	Ten	osobisty	kontakt	z	Chrystusem	–	on	rozstrzyga	czy	
wierzymy,	czy	nie	wierzymy.	A	Ci,	którzy	mówią,	że	jestem	
wierzący	ale	nie	praktykujący,	to	są	oszuści,	kłamcy,	bo	nie	ma	
wiary	bez	modlitwy,	bez	więzi	z	Bogiem.

4. Konieczność świadczenia o Chrystusie

Droga	młodzieży,	wy	dzisiaj	otrzymujecie	takie	nowe	po-
wołanie,	żeby	świadczyć	o	Jezusie.	Kto	przyjmuje	sakrament	
bierzmowania,	otrzymuje	dary	Ducha	Świętego,	to	właśnie	po	
to,	żeby	stać	 się	 świadkiem	zmartwychwstania	Pana	Jezusa.	
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Tak	się	też	stało	z	Apostołami.	Oni	na	początku	nie	potrafili	
świadczyć,	nawet	jak	Jezus	zmartwychwstał,	ale	potem,	gdy	
zesłał	Ducha	Świętego	 –	wszyscy	 się	 zmienili	 i	 zrozumieli	
dlaczego	był	krzyż,	dlaczego	było	 cierpienie,	dlaczego	było	
zmartwychwstanie.	I	moi	drodzy,	wiemy,	że	Piotr	już	potem,	jak	
zobaczył	Jezusa	zmartwychwstałego,	jak	otrzymał	dary	Ducha	
Świętego,	to	już	więcej	Jezusa	nie	zdradził.	Co	więcej,	oddał	na	
końcu	życie,	a	wcześniej	nauczał	z	wielką	gorliwością,	żadna	
siła	go	nie	powstrzymała.

W	dzisiejszym	czytaniu	słyszeliśmy	jak	zostali	złapani,	na-
uczali,	ale	było	to	zakazane,	bo	walka	z	Jezusem	nie	skończyła	
się,	gdy	został	ukrzyżowany.	Owszem,	myśleli,	że	jak	powieszą	
Jezusa	na	krzyżu	to	będzie	spokój,	ale	spokój	nie	nastąpił,	bo	Je-
zus	zmartwychwstał,	pokrzyżował	wszystkie	plany	oprawcom.	
I	oni	na	złość	dalej	łapali	uczniów	i	im	zakazywali,	żeby	głosili	
prawdę	o	Jezusie.	A	uczniowie	mówili:	„Nie,	trzeba	bardziej	
słuchać	Boga	aniżeli	ludzi.	Bo	my	nie	możemy	tego	nie	mówić	
cośmy	widzieli	i	cośmy	słyszeli”.	A	dzisiaj	jak	jest?	–	Podobnie.

Arcybiskupa	Michalika,	kolegę	naszego,	pani	minister	po-
dała	do	sądu	za	jego	wypowiedź,	ale	jakiś	mądry	sędzia	uznał,	
że	spór	jest	bezprzedmiotowy	i	sprawę	umorzył.	Pamiętajcie,	
jak	wy	będziecie	świadczyć	o	Chrystusie,	ale	tak	nie	byle	jak,	
ale	z	zapałem,	na	podobieństwo	Apostołów,	 to	 też	spotkacie	
się	z	wrogami	i	będą	was	wyśmiewać	i	niektórzy	będą	z	was	
kpić.	Nie	 trzeba	sobie	z	 tego	niczego	robić,	nie	przejmować	
się	 tym.	Ale	 jak	 będziesz	 dobrym	 świadkiem,	 to	 cię	 będzie	
kosztować,	trochę	pocierpisz	to	będziesz	jeszcze	głębiej	kochać	
Pana	Jezusa.

Jeden	ksiądz,	który	głosił	kazanie	na	prymicjach	powiedział;	
„Proszę	księdza,	ksiądz	idzie	na	pracę	duszpasterską,	na	Pańskie	
żniwo	i	ksiądz	będzie	albo	świadkiem	albo	zdrajcą.	Nie	ma	innej	
możliwości,	 albo	 jesteśmy	 świadkami	 albo	 zdrajcami”.	Gdy	
św.	Jan	Paweł	II	był	metropolitą	krakowskim,	to	złożono	mu	
raport	o	rozwoju	aborcji	w	Polsce.	Liczby	były	straszne	i	padło	
pytanie,	kto	jest	temu	winien.	Wtedy	odpowiedział,	wszyscy	
jesteśmy	winni.	Nie	tylko	ci,	którzy	tego	dokonują,	którzy	po-
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dejmują	decyzję	o	aborcji,	ale	wszyscy,	bo	za	mało	się	modlimy,	
bo	milczymy	czasem,	gdy	mówić	trzeba.	I	tu	jest	miejsce	na	
świadectwo,	 droga	młodzieży.	Kto	 nie	 chce	 być	 świadkiem	
Jezusa,	Jego	nauki,	to	nie	powinien	bierzmowania	przyjmować.	
Zobaczcie,	że	wiele	młodzieży	przyjmuje	lekkomyślnie	bierz-
mowanie.	Może	ktoś	z	was	ma	siostrę,	brata	i	powie,	że	była,	był	
u	bierzmowania	i	są	tacy	sami	jak	wcześniej.	To	jest	wskazanie	
na	niekonsekwencję.	Jeżeli	bierzmowanie	przyjmujemy	to	po	
to,	żeby	dołączyć	do	świadków	Jezusa	i	naprawdę	to	się	może	
stać	w	was,	co	się	stało	w	nich.	Z	tych	wystraszonych	Apostołów	
narodzili	się	nowi	ludzie,	otrzymali	nowe	powołanie,	niczego	
się	już	nie	bali,	byli	odważni	i	nie	mogli	nie	mówić	tego,	co	
widzieli	i	słyszeli,	i	czynili	to	z	wielką	radością.	A	jak	wracali	
z	przesłuchań	 to	 się	 cieszyli,	 że	mogli	 złożyć	dar	cierpienia	
dla	Jezusa.	Pomyślcie	na	się	dzisiaj	decydujecie,	to	jest	nowe	
powołanie	by	stać	się	świadkiem	Jezusa	Chrystusa.

Zakończenie

Dlatego	będziemy	się	modlić,	żebyście	to	powołanie	odczy-
tali	i	czuli	się	misjonarzami.	Zobaczcie,	jak	Jezusa	chcą	wypę-
dzić	dzisiaj	z	życia	publicznego.	To	walka	z	krzyżem,	w	krajach	
Unii	Europejskiej	nie	chce	się	mówić	o	Jezusie,	Europa	stała	się	
jednym	z	najbardziej	laickich	kontynentów	na	świecie.	Jezus	
nie	jest	mile	widziany.	Kto	ma	Go	bronić?	Kto	ma	Go	kochać?	
Kto	ma	w	Niego	wierzyć?	–	My	zostaliśmy	jako	katolicy.	Jezus	
na	nas	liczy	i	nam	nie	skąpi	darów	Ducha	Świętego,	żebyśmy	
to	świadczenie	o	Nim	w	taki	elegancki	sposób	prowadzili.	Dla-
tego	droga	młodzieży,	otaczamy	was	dzisiaj	gorącą	modlitwą,	
żebyście	to	dzisiejsze	pasowanie	na	żołnierzy	Pana	Jezusa,	na	
Jego	świadków,	żebyście	poważnie	potraktowali	i	byście	nigdy	
nie	byli	w	życiu	zdrajcami,	ale	świadkami.	Amen.
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Naśladować Boga czynią miłosierdzie
Wałbrzych, 12 kwietnia 2015 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej parafii 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Dary Zmartwychwstałego Chrystusa

Pan	 Jezus	 zmartwychwstały,	 gdy	przychodził	 do	 swoich	
uczniów,	to	nie	przychodził	z	pustymi	rękami	ale	przychodził	
z	darami.	Słyszeliśmy	jakie	dary	przyniósł	w	pierwszy	dzień	
kiedy	zmartwychwstał,	w	dzień	zmartwychwstania	wieczorem.	
Przyniósł	dwa	główne	dary	–	dar	pokoju	i	dar	miłosierdzia.

Aż	trzykrotnie	pozdrawiał	uczniów	słowami:	„Pokój	wam”.	
Oni	byli	spragnieni	pokoju,	bo	byli	wystraszeni	doświadczenia-
mi	poprzedniego	tygodnia.	Przeżywali	wielką	traumę,	gdy	Jezus	
został	schwytany,	osądzony	i	powieszony	na	krzyżu,	wszyscy	
byli	w	strachu,	żeby	ich	też	nie	złapano	i	nie	osądzono.	I	oto,	gdy	
byli	zamknięci	w	wieczerniku	w	niedzielę	wieczorem,	w	dzień	
zmartwychwstania,	 Pan	 Jezus	 ukazawszy	 się	 z	 rana	Marii	
Magdalenie	i	innym	niewiastom,	Piotrowi,	uczniom	w	drodze	
do	Emaus,	wieczorem	jeszcze	chciał	się	spotkać	z	apostołami.	
Byli	wszyscy	oprócz	Tomasza	i	ich	pozdrowił	słowami:	„Pokój	
wam,	nie	bójcie	się,	Jam	zwyciężył	świat,	zmartwychwstałem,	
zwyciężyłem	śmierć	i	wy	też	zwyciężycie,	zmartwychwstanie-
cie	–	jeśli	mi	uwierzycie,	mnie	pokochacie,	jeśli	będziecie	to	
czynić	co	wam	powiem”.

Drugi	dar,	to	dar	miłosierdzia.	Pan	Jezus	po	pozdrowieniu	
wstępnym:	„Pokój	wam”,	dodał:	„Weźmijcie	Ducha	Świętego,	
którym	grzechy	odpuścicie	będą	odpuszczone,	a	którym	zatrzy-
macie	będą	zatrzymane”.	A	odpuszczenie	grzechów,	darowanie	
grzechów	inaczej	nazywa	się	przyjęciem	Bożego	miłosierdzia,	
doświadczeniem	Bożego	miłosierdzia.	Może	dlatego	dzisiej-
sza	niedziela	została	wybrana	przez	Pana	Jezusa	za	Niedzielę	
Miłosierdzia,	bo	takie	życzenie	Jezus	przekazał	św.	Faustynie	
i	nasz	papież	spełnił	to	polecenie.	W	roku	Jubileuszu,	w	roku	
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2000	 ogłosił	 drugą	 niedzielę	wielkanocną	 świętem	Bożego	
Miłosierdzia.	Dlatego,	że	mamy	w	pamięci	przeżycia	Wielkiego	
Tygodnia,	krzyż,	który	jest	objawieniem	Bożego	miłosierdzia	
i	mamy	Ewangelię	mówiącą	nam	o	odpuszczaniu	grzechów,	
o	Bożym	miłosierdziu.

2. Odnawiająca siła przyjętej i okazywanej miłości 
miłosiernej

Moi	drodzy,	 nie	wiem	czy	 zastanawialiście	 się,	 jaka	 jest	
różnica	między	miłością	a	miłosierdziem,	inaczej	–	kiedy	mi-
łość	przyjmuje	kształt	miłości	miłosiernej.	Jeżeli	mama	kocha	
swoją	córeczkę,	swego	synka,	to	nie	nazywamy	jej	miłości	do	
dziecka	miłością	miłosierną.	I	też	gdy	dziecko	kocha	mamę,	
tatę,	babcię,	dziadzia,	to	nie	jest	to	miłość	miłosierna.	Kiedy	
więc	miłość	staje	się	miłosierna?	–	Wtedy,	gdy	jest	okazywana	
grzesznikowi,	a	więc	gdy	człowiek	zgrzeszy,	to	jeżeli	otrzy-
muje	przebaczenie,	to	przyjmuje	miłość	miłosierną.	Ponieważ	
wszyscy	grzeszymy	i	wszyscy	potrzebujemy	miłosierdzia,	to	
możemy	powiedzieć,	że	Pan	Bóg	nas	zawsze	kocha	miłością	
miłosierną.	Każda	miłość	Pana	Boga	do	nas	jest	miłością	mi-
łosierną,	bo	ona	nam	niesie	przebaczenie,	darowanie,	a	to	jest	
dar	niezasłużony.	Miłosierdzie	 jest	mocą	Bożą,	Pan	Bóg	się	
nie	męczy	swoim	miłosierdziem,	jak	nam	przypomniał	Ojciec	
Święty	Franciszek.	To	Fryderyk	Nietzsche,	twórca	nihilizmu,	
który	potem	wygenerował	nazizm	niemiecki,	mówił,	że	miło-
sierdzie	jest	oznaką	słabości,	a	my	mówimy,	że	miłosierdzie	
jest	przejawem	mocy	Bożej,	dobroci	Bożej.

Moi	drodzy,	wszyscy	jesteśmy	odbiorcami	Bożego	miłosier-
dzia.	Pomyśl	ile	razy	już	Pan	Bóg	ci	przebaczył	twoje	grzechy	
i	te	większe,	które	ci	czasem	się	przypominają,	i	te	mniejsze.	
Ile	razy	już	przyjąłeś	miłość	miłosierną,	przebaczenie	i	jeszcze	
tyle	 razy	 będziesz	 prosił	 o	miłosierdzie.	Niestety,	 jesteśmy	
tylko	 ludźmi	 słabymi,	 zranionymi	 grzechem	pierworodnym	
i	 nieustannie	 potrzebujemy	Bożego	miłosierdzia.	Dlatego	
mamy	prowadzić	życie	w	dziękczynieniu	wobec	Boga	za	Jego	
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miłosierdzie.	W	psalmie	śpiewamy:	„Dziękujcie	Panu,	bo	jest	
dobry,	bo	na	wieki	Jego	miłosierdzie”.	Zapamiętajmy,	na	dro-
gach	naszego	życia,	które	mamy	jeszcze	do	przebycia,	bądźmy	
ludźmi,	którzy	dziękują	za	dar	miłosierdzia.	„Dziękujcie	Panu,	
bo	jest	dobry,	bo	na	wieki	Jego	miłosierdzie”.

Na	dziękowaniu	nie	możemy	poprzestać.	Wiemy,	że	Pan	
Bóg	 chce,	 byśmy	byli	 do	Niego	 choć	 trochę	 podobni	 i	 też	
byli	miłosierni	dla	drugich,	dla	tych,	którzy	nas	skrzywdzili,	
zawinili	 i	 też	dla	biednych,	którzy	mniej	mają,	którzy	biedę	
cierpią,	żebyśmy	nie	byli	na	nich	zamknięci,	ale	byśmy	Boga	
naszego	naśladowali	w	okazywaniu	miłosierdzia.	Najczęściej	to	
miłosierdzie	możemy	okazywać	przez	przebaczenie.	Jak	prze-
baczasz	wrogowi,	który	cię	uciska,	to	jesteś	wielki,	to	jesteś	do	
Pana	Boga	podobny,	który	wszystko	wszystkim	przebacza	tym,	
którzy	żałują.	Jak	otwierasz	serce	dla	człowieka	biednego,	prze-
straszonego,	zdołowanego,	podajesz	mu	dłoń	to	jesteś	wielki,	
jesteś	człowiekiem	miłosierdzia.	Znamy	uczynki	miłosierdzia	
co	do	duszy,	co	do	ciała.	Strapionych	pocieszać,	krzywdy	cier-
pliwie	znosić,	urazy	darować,	modlić	się	za	żywych	i	umarłych,	
grzesznych	upominać	 –	 to	 uczynki	miłosierne	 co	 do	duszy.	
A	co	do	ciała:	pragnących	napoić,	głodnych	nasycić,	nagich	
przyodziać,	podróżnych	w	dom	przyjąć,	więźniów	odwiedzać,	
umarłych	grzebać.	To	są	uczynki,	które	kościół	zapisał	i	one	są	
do	spełniania,	byśmy	byli	do	Boga	podobni.

Zakończenie

Moi	drodzy,	módlmy	się	w	tej	eucharystii	dzisiejszej,	aby-
śmy	Panu	Bogu	dziękowali	nieustannie	za	Jego	miłosierdzie	
okazane	głównie	na	krzyżu	i	w	zmartwychwstaniu.	Byśmy	się	
czuli	ciągle	dłużnikami	wobec	Boga,	wobec	Jego	miłości	mi-
łosiernej	i	także	do	Boga	się	upodabniali,	czyniąc	miłosierdzie	
w	naszych	dziełach	miłości,	w	naszym	dobrym	słowie	i	w	naszej	
modlitwie,	w	której	wołamy:	 „Dla	 Jego	bolesnej	męki	miej	
miłosierdzie	dla	nas	i	całego	świata”.	Amen.
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Wiara wyrażona świadectwem
Wałbrzych, 12 kwietnia 2015 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Chrystus Zmartwychwstały spotyka się ze swoimi 
uczniami w Wieczerniku

Ewangelia	dzisiejsza	nas	prowadzi	do	Wieczernika,	gdzie	
przybył	Pan	Jezus	zmartwychwstały,	żeby	spotkać	się	ze	swoimi	
uczniami.	Przy	okazji	uświadommy	sobie	to,	że	w	Wieczerniku	
się	 dokonały	 trzy	ważne	wydarzenia.	Była	 to	Ostatnia	Wie-
czerza,	kiedy	Pan	Jezus	się	żegnał	z	uczniami,	kiedy	po	raz	
pierwszy	sprawował	Eucharystię,	dając	apostołom	Ciało	swoje	
na	pokarm,	wcześniej	przemieniając	chleb	w	swoje	Ciało	i	dając	
krew	za	napój.	Drugie	wielkie	wydarzenie,	to	opisane	dzisiaj	
w	Ewangelii,	spotkanie	z	uczniami	po	zmartwychwstaniu.	Było	
jeszcze	trzecie	wielkie	wydarzenie,	to	zesłanie	Ducha	Świętego	
dnia	pięćdziesiątego	po	zmartwychwstaniu.

Droga	młodzieży,	Pan	Jezus	chciał	koniecznie	przekonać	
uczniów,	że	zmartwychwstał,	że	zmartwychwstanie	dokonało	
się	według	zapowiedzi	proroków	i	także	według	Jego	zapowie-
dzi,	bo	kilkakrotnie	Pan	Jezus	w	swoim	nauczaniu	wspominał,	
że	będzie	cierpiał,	że	odda	życie	i	że	zmartwychwstanie	i	to	
się	 spełniło.	W	pierwszy	dzień,	w	dzień	 zmartwychwstania,	
niewiasty	i	potem	uczniowie	zastali	pusty	grób.	Pusty	grób	był	
znakiem	zmartwychwstania,	do	dzisiaj	na	to	miejsce	przyjeż-
dżają	pielgrzymi	z	całego	świata.	Jest	tylko	jeden	grób	pusty	
na	ziemi,	we	wszystkich	innych	grobach	spoczywają	ludzkie	
ciała	oczekując	na	końcowe	zmartwychwstanie.

Oprócz	pustego	grobu	Jezus	dał	drugi	znak,	że	zmartwych-
wstał,	był	to	znak	szczególny,	ukazywał	się	uczniom.	W	dzień	
zmartwychwstania	ukazał	się	aż	pięć	razy	–	Marii	Magdalenie,	
niewiastom,	w	ciągu	dnia	Piotrowi,	po	południu	uczniom,	którzy	
do	Emaus	uciekali	i	wieczorem	w	wieczerniku.	To	wieczorne	
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spotkanie	jest	opisane	w	ewangelii,	której	przed	chwilą	wysłu-
chaliśmy.	Były	drzwi	zamknięte,	Jezus	przyszedł	i	pozdrowił	
ich	słowami:	„Pokój	wam”.	Co	te	słowa	mogły	znaczyć?	„Nie	
bójcie	się,	zmartwychwstałem,	wszystko	się	wypełniło	tak	jak	
zostało	zapowiedziane.	Mesjasz	cierpiał,	został	ukrzyżowany	
i	zmartwychwstał”.	Uczniowie	byli	przerażeni,	bo	się	nie	mogli	
pozbierać	po	tym,	co	się	stało	w	Wielkim	Tygodniu.	Myśleli,	że	
to	już	jest	koniec,	że	to	jest	katastrofa,	że	to	wszystko,	co	Jezus	
powiedział,	uczynił	to	gdzieś	przepadło.	Ale	nie	przepadło	bo	
Jezus	zmartwychwstał	i	swoim	zmartwychwstaniem	uwierzy-
telnił,	że	to,	co	powiedział	było	prawdziwe	i	to,	co	uczynił	to	
było	prawdziwe.

2. Dary Zmartwychwstałego

Kochana	młodzieży,	Jezus	jak	przyszedł	do	uczniów	jako	
zwycięzca	 śmierci,	 piekła	 i	 szatana,	 nie	 przyszedł	 z	 pusty-
mi	 rękami,	ale	przyniósł	dary.	Można	wskazać	na	 trzy	dary.	
Pierwszy	dar	to	był	dar	pokoju:	„Pokój	z	wami,	nie	lękajcie	
się,	jesteśmy	zwycięzcami,	zmartwychwstałem”.	Drugi	dar,	to	
był	dar	miłosierdzia	Bożego.	Słyszeliśmy,	Jezus	potem	dodał	
słowa:	„Weźmijcie	Ducha	Świętego,	którym	grzechy	odpuścicie	
będą	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie	będą	zatrzymane”.	Dar	
miłosierdzia,	dar	przebaczenia	grzechów,	bo	ludzie	nie	mogą	
sami	sobie	przebaczyć	grzechów,	nie	mogą	się	własnymi	siłami	
obmyć	z	brudów	grzechów,	które	popełnili.	Tylko	Bóg	ma	taką	
moc,	że	odpuszcza	grzechy.	Jezus	tę	władzę	do	odpuszczania	
przekazał	uczniom:	„Weźmijcie	Ducha	Świętego,	którym	grze-
chy	odpuścicie	będą	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie,	będą	
zatrzymane”.	Do	dzisiaj	kapłani	to	czynią,	zobaczcie,	siedzą	
w	konfesjonałach	i	czekają	na	tych,	którzy	przyjdą	z	grzechami,	
żeby	te	grzechy	Bóg	mógł	im	odpuścić.	Wy	też	byliście	w	ta-
kim	miejscu	przed	tą	mszą,	przed	bierzmowaniem,	jesteście	po	
spowiedzi,	po	obmyciu	miłosierdziem	Bożym	waszych	dusz.

Powtórzmy,	dar	pokoju,	dar	miłosierdzia	i	jeszcze	nam	pozo-
staje	dar	wiary.	Szczególnie	tym	darem	obdarzył	św.		Tomasza,	
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który	na	pierwszym	spotkaniu	nie	był	i	jak	mu	koledzy	powie-
dzieli,	że	był	u	nich	Chrystus	zmartwychwstały	nie	uwierzył	
i	powiedział:	„Dopóki	nie	włożę	palca	w	miejsce	Jego	gwoździ	
i	ręki	do	Jego	boku,	nie	uwierzę”.	Za	tydzień	Pan	Jezus	przy-
szedł	 ponownie,	Tomasz	 był	 i	 pierwsze	 kroki	 skierował	 do	
niego:	„Tomaszu	włóż	tu	palec	i	rękę	do	mego	boku	i	nie	bądź	
niedowiarkiem,	 ale	wierzącym”.	 I	Tomasz	włożył	 i	 padł	 na	
kolana	i	powiedział:	„Pan	Bóg	mój	i	Bóg	mój,	wyznał	wiarę”.	
A	Jezus	skorzystał	z	okazji	i	powiedział:	„Tomaszu	uwierzy-
łeś,	bo	mnie	ujrzałeś,	ale	błogosławieni,	którzy	nie	widzieli,	
a	uwierzyli”.

Dzisiaj	przed	południem	mówiłem	głównie	o	darze	miło-
sierdzia	Bożego,	który	Jezus	przyniósł,	bo	dzisiaj	jest	niedziela	
Bożego	miłosierdzia	i	trochę	była	mowa	o	darze	pokoju,	a	teraz	
krótko	 sobie	 spojrzymy	na	 ten	 trzeci	 dar	 bardzo	ważny	dar	
wiary.

3. Wiara darem i zadaniem

Ewangelia	dzisiejsza	kończyła	się	słowami,	że	wiele	innych	
znaków,	których	nie	zapisano	w	tej	księdze	uczynił	Jezus	wobec	
uczniów	czyli	w	Ewangelii	nie	ma	wszystkich	spisanych	cudów	
Pana	Jezusa	tylko	są	niektóre	spisane.	I	jest	powiedziane	dalej:	
„Te	 zaś	 zapisano	 abyście	wierzyli,	 że	 Jezus	 jest	Mesjaszem	
Synem	Bożym	i	abyście	wierząc	mieli	życie	w	imię	Jego”.	Ja-
kie	to	są	ważne	słowa,	to	zostało	zapisane,	żebyście	uwierzyli.

Droga	młodzieży,	możemy	być	zdziwieni,	że	wtedy,	gdy	Je-
zus	zmartwychwstały	się	ukazał,	to	niektórzy	mieli	wątpliwości,	
byli	niedowiarkami.	Jak	niewiasty	przyszły	rano	od	grobu	i	po-
wiedziały	uczniom,	że	Jezus	zmartwychwstał,	że	Go	widziały,	ci	
nie	chcieli	wierzyć.	Gdy	dwaj	uczniowie,	którzy	szli	do	Emaus	
i	spotkali	Jezusa	i	Go	rozpoznali	przy	łamaniu	chleba	i	potem	
wrócili	do	miasta,	do	swoich	i	powiedzieli,	że	spotkali	Jezusa	
zmartwychwstałego	koledzy	apostołowie	nie	chcieli	wierzyć.	
Podobnie	Tomasz	też	nie	chciał	wierzyć.	I	pytanie	dlaczego?	
–	Dlatego,	 bo	 człowiek	 jest	 empirykiem,	 chciałby	wszystko	
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sprawdzić,	zobaczyć,	usłyszeć,	dotknąć,	by	się	przekonać.	Oto	
w	wierze	jest	tak,	że	nie	możemy	wszystkiego	zobaczyć,	usły-
szeć,	dotknąć.	Jezus	powiedział:	„Błogosławieni,	którzy	nie	wi-
dzieli,	a	uwierzyli”.	Mówił	to	o	nas,	bo	myśmy	nie	widzieli	tych	
cudów,	które	Jezus	dokonał,	a	wierzymy.	Dlatego,	że	wierzycie	
przychodzicie	 do	bierzmowania,	 bo	gdybyśmy	nie	wierzyli,	
to	nie	można	by	było	udzielić	tego	sakramentu.	Dlatego	Was	
zapytam	za	chwilę	czy	wierzycie.	Jak	powiecie,	że	„tak”,	że	
„wierzymy”,	to	podejdziecie	po	znak	sakramentalny.	Więc	nie	
dlatego	wierzymy,	że	rozumiemy,	bo	prawdy	wiary	są	nieoczy-
wiste.	Często	się	posługuję	takim	przykładem.	Jak	kapłan	nam	
podaje	Ciało	Pańskie	i	mówi	„Ciało	Chrystusa”,	odpowiadamy	
„Amen”,	czyli	oznajmiamy,	że	wierzymy,	że	to	nie	jest	tylko	
opłatek	ale,	że	to	jest	Chrystus	Pan	z	pełnym	swoim	bóstwem	
i	 człowieczeństwem.	 I	 tego	nie	można	udowodnić,	 że	w	 tej	
hostii	 jest	Pan	Jezus	prawdziwy	Bóg	i	prawdziwy	człowiek.	
W	to	można	tylko	uwierzyć	i	są	tacy,	którzy	wierzą,	przyjmują	
Komunię	Świętą,	a	są	tacy,	którzy	nie	wierzą	i	ich	tu	nie	ma	
w	kościele.	Nie	przychodzą,	bo	nie	wierzą	w	Boga,	nie	wierzą	
w	Pana	Jezusa	tylko	wierzą	w	jakieś	bożki,	w	pieniądz,	w	sławę,	
w	karierę	czy	jakieś	inne	„bóstewka”,	które	są	wymyślone.	My	
się	od	nich	tylko	tym	różnimy,	że	my	wierzymy	w	prawdziwego	
Boga,	a	oni	wierzą	w	jakiegoś	bożka.	Bo	nie	można	żyć	bez	
wiary	na	ziemi,	nawet	wiedza	w	wielu	wypadkach	się	opiera	
na	świadectwie.	Przecież	wielu	z	nas	nie	było	na	Filipinach	czy	
na	Hawajach,	a	Hawaje	są.	Skąd	to	wiemy?	–	Są	ludzie,	którzy	
tam	byli,	są	świadectwa.	Tak	to	jest	z	tą	naszą	wiarą,	że	ona	jest	
taka	niejasna,	niesprawdzalna,	ale	jest	zasługująca.

Droga	młodzieży,	pamiętajmy	zawsze,	że	wiara	jest	darem	
i	zadaniem.	Co	znaczy,	że	jest	darem?	–	Bóg	nam	daje	moc	do	
wierzenia,	nie	można	bez	pomocy	Bożej	stać	się	wierzącym.	
Dlatego	wy	otrzymaliście	 łaskę,	 za	 którą	 trzeba	 dziękować.	
Jezus	powiedział,	nikt	nie	może	przyjść	do	mnie	jeżeli	Ojciec	
Niebieski	go	nie	pociągnie.	A	św.	Paweł	zauważył	i	stwierdził:	
„Nikt	nie	może	powiedzieć	bez	pomocy	Ducha	Świętego	–	Pa-
nem	jest	Jezus”,	czyli,	że	Jezus	jest	Bogiem.	Bez	pomocy	Ducha	
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Świętego	nie	można	tego	powiedzieć.	Oznacza	to,	że	wiara	jest	
darem,	a	o	dar	trzeba	prosić,	trzeba	się	modlić.	Dlatego	aposto-
łowie	pewnego	razu	do	Jezusa	przyszli	i	powiedzieli:	„Panie	
przymnóż	nam	wiary”.	A	więc	wiara	jest	darem,	o	własnych	
siłach	nie	możemy	uwierzyć,	ale	jest	też	zadaniem.	Musimy	się	
o	wiarę	starać,	modlić,	czytać	Pismo	święte,	słuchać	świadectw	
ludzi,	którzy	są	wierzącymi.	Są	niekiedy	piękne	świadectwa,	jak	
ludzie	doszli	do	wiary,	do	tego	przeświadczenia,	że	jest	Bóg,	
który	kocha,	że	Jezus	żyje	w	kościele,	że	warto	Mu	zawierzyć,	
że	warto	Go	pokochać	i	że	warto	Go	słuchać.	Jak	ktoś	ma	takie	
przekonanie,	to	jest	wierzącym	i	jest	szczęśliwym.	Dlaczego	
jeszcze	mamy	takie	kłopoty	w	wierze?	–	Mamy	jeszcze	kłopoty	
natury	wolitywnej;	jak	jakieś	prawdy	przyjmuję,	to	muszę	się	
nawrócić,	to	muszę	zmienić	styl	życia,	muszę	nazwać	grzech	
grzechem	i	do	niego	nie	wracać.	Dlatego	niektórzy	nie	chcą	
wierzyć,	żeby	nie	trzeba	było	żyć	według	Bożych	przykazań.

4. Wierność przykazaniom znakiem miłości do Boga

Dzisiaj	była	mowa	w	I	czytaniu,	że	miłość	polega	na	wypeł-
nianiu	przykazań	i	dlatego	niektórym	się	lepiej	żyje	bez	Boga,	
bez	Mszy	Świętej,	bez	spowiedzi,	ale	do	czasu.	Bo	przychodzą	
takie	momenty,	kiedy	poza	Bogiem	nie	można	wytrzymać.	Dla-
tego	niektórzy	z	tych	co	się	odwracają	do	Boga,	często	sobie	ży-
cie	odbierają,	bo	nasze	miejsce	jest	przy	Bogu,	jak	odejdziemy	
do	idziemy	donikąd.	Dlatego	te	powroty	do	Boga	są	takie	ważne	
i	jak	macie	koleżanki	i	kolegów,	którzy	mają	trudności	w	wie-
rze	–	módlcie	się	za	nich	i	pomagajcie	im,	mówcie,	że	warto	
wierzyć,	bo	człowiek	jest	bogatszy	duchowo.	Jakie	są	jeszcze	
inne	kłopoty	z	wierzeniem?	Co	sprawia,	że	mamy	wątpliwości	
w	wierze?	–	Jakieś	wydarzenia	szczególne,	np.	jak	jest	wielkie	
zło.	Wczoraj	obchodziliśmy	pięciolecie	katastrofy	smoleńskiej.	
Można	pytać	dlaczego	Bóg	dopuścił	taką	katastrofę,	przecież	
jest	wszechmocny,	mógł	to	zatrzymać,	mógł	Bóg	tym	inaczej	
pokierować.	Nie	jest	łatwo	odpowiedzieć,	dlaczego	Pan	Bóg	
dopuścił.	A	Żydzi	do	dzisiaj	pytają,	gdzie	był	Bóg	jak	palono	
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innych	ludzi	w	Oświęcimiu.	A	jak	pójdziemy	do	hospicjum,	
jak	pójdziemy	do	domu	dziecka,	gdzie	są	dzieci	chore,	to	jest	
czasem	 trudno	 patrzeć	 na	 ludzi	 pokręconych,	 którzy	 jęczą,	
którzy	nie	chodzą,	leżą	cały	czas.	Można	się	pytać,	dlaczego	
oni	się	narodzili,	dlaczego	Bóg	ich	stworzył?	–	Trudne	pytanie	
i	 niełatwa	odpowiedź.	Może	dlatego	 żeby	wyzwolić	miłość	
u	ludzi,	którzy	nimi	się	opiekują,	którzy	ich	odwiedzają.	Jak	
tam	pójdziemy	czasem,	to	jesteśmy	pod	takim	wrażeniem,	że	
się	nawracamy,	że	się	w	wierze	umacniamy,	a	nie	słabnie	nasza	
wiara.

Droga	młodzieży,	 są	 piękne	 świadectwa	 o	wierze,	 które	
składają	ludzie.	Każdy	ma	swoją	drogę	do	odkrycia	Boga,	do	
pokochania	Boga,	do	zawierzenia	Bogu.	Nie	tylko	jest	ważnie	
w	co	my	wierzymy,	tych	prawd	się	na	katechezie	uczycie,	ale	
jest	ważne	 komu	wierzymy	–	 nasza	więź	 z	Bogiem,	 nasza	
modlitwa,	 no	 i	 oczywiście	 nasze	 świadectwo,	 nasza	miłość.	
Powtórzmy	to	wyznanie	apostoła,	że	miłość	do	Boga	polega	
na	 spełnianiu	przykazań.	Było	powiedziane,	 że	 apostołowie	
składali	świadectwo.

5. Wezwanie do świadczenia o Zmartwychwstałym

Droga	młodzieży,	ostatnia	myśl	w	I	czytaniu	–	apostołowie	
z	wielką	mocą	świadczyli	o	zmartwychwstaniu	Pana	Jezusa,	
a	wszyscy	mieli	wielką	łaskę.	Te	słowa	sobie	zabierzcie	sobie	
do	domu	i	na	całe	życie.	Macie,	jako	apostołowie,	świadczyć	
o	zmartwychwstaniu	Pana	Jezusa	i	cieszyć	się	łaską	Pańską.	
Bóg	wam	tej	łaski	nie	poskąpi,	tylko	wy	się	nie	zamykajcie,	nie	
oddalajcie	od	Boga.	Kto	się	zamknie	na	Boga	to	przegrywa	życie	
i	doczesne,	i	wieczne.	Dlatego	bądźcie	otwarci	na	to	co	Boże,	
na	dary	Ducha	Świętego,	nie	tylko	dzisiaj	ale	przez	całe	życie.	
Apostołowie	z	wielką	mocą	świadczyli	o	zmartwychwstaniu	
Pana	 Jezusa.	 I	wy,	umocnieni	darami	Ducha	Świętego,	 jako	
wierzący,	jako	przyjaciele	Pana	Jezusa.	Dzisiaj	otrzymujecie	
zadanie,	 zadanie	 na	 całe	 życie	 aby	 świadczyć	 o	Chrystusie	
zmartwychwstałym.	My	to	zadanie	wypełniamy.	Dzisiaj	miałem	
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okazję	sobie	uświadomić,	jak	to	my	kapłani	i	wy	rodzice,	wy	
wybierzmowani,	to	zadanie	wypełnicie.	Zapytajcie	się	dzisiaj,	
jakim	jestem	świadkiem	Jezusa	zmartwychwstałego	od	mojego	
bierzmowania?	Co	zrobiłem,	żeby	Jezus	był	bardziej	 znany,	
bardziej	kochany,	bardziej	słuchany?	Na	kogo	ma	Jezus	liczyć	
dzisiaj?	–	Na	nas.	Jak	był	sądzony	do	zakończeniu	uroczystości	
na	dziedzińcu	inaczej	wołali.	Na	dziedzińcu	Piłata	wołali	na	
krzyż	z	Nim.	Nie	miał	Jezusa	kto	bronić	i	zapadł	wyroku	i	wyrok	
wykonano.	A	dzisiaj	Jezus	też	jest	sądzony	przez	człowieka,	bo	
jest	pokorny.	Nie	karze	tych,	którzy	na	Niego	plują,	bluźnią,	tak	
jak	było	na	krzyżu.	Jezus	wszystko	przetrzymał,	wszystkie	bluź-
nierstwa,	nie	zszedł	z	krzyża.	Dzisiaj	też	jest	tyle	bluźnierstw,	
ale	wszystko	jest	do	czasu.	A	my	czujmy	się	obrońcami	Pana	
Jezusa	i	wołajmy	i	słowem,	i	życiem,	że	jest	najważniejszy,	że	
jest	Zbawicielem	jedynym,	że	Go	warto	miłować	i	warto	Go	
słuchać.	Pamiętajmy.	Amen.

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, 
wierzymy, że z Nim również żyć będziemy

Dzierżoniów, 15 kwietnia 2015 r.
Msza św. pogrzebowej w śp. s. Danuty Świerczyńskiej, salezjanki 

Kościół pw. św. Jerzego

1. Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład 
dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem 
Bogiem królować. Alleluja!

Czcigodni	 bracia	 kapłani,	 drogie	 siostry	 salezjanki,	 sza-
nowni	przedstawiciele	rodziny	zmarłej	siostry	Danuty,	bracia	
i	 siostry	w	Chrystusie.	 Przeżywamy	 czas	 poświąteczny.	Od	
dziesięciu	 dni,	 od	Wielkiej	Niedzieli	 żyjemy	 intensywniej	
prawdą	o	zmartwychwstaniu	Chrystusa.	Na	obecną	mszę	św.	
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pogrzebową	wzięliśmy	czytania	z	liturgii	Wigilii	Paschalnej.	
Słowa	św.	Pawła	z	Listu	do	Rzymian	jak	i	tekst	Ewangelii,	od-
nosimy	dziś	do	żegnanej	przez	nas	siostry	Danuty:	„Otóż	jeżeli	
umarliśmy	razem	z	Chrystusem,	wierzymy,	że	z	Nim	również	
żyć	będziemy,	wiedząc,	że	Chrystus	powstawszy	z	martwych	
już	więcej	nie	umiera,	śmierć	nad	Nim	nie	ma	już	władzy”	(Rz	
6,8-9).	Siostra	Danuta	umarła	w	wierze	w	Chrystusa.	Dzisiaj	
wyznajemy	wiarę,	że	będzie	z	Chrystusem	żyć	na	zawsze,	bo-
wiem	apostoł	powiedział:	„wierzymy,	że	z	Nim	również	żyć	
będziemy”.	Kościół	w	Polsce	śpiewa	w	okresie	wielkanocnym	
pieśń,	która	wyraża	tę	prawdę:	„Chrystus	zmartwychwstan	jest,	
nam	na	przykład	dan	jest,	iż	mamy	zmartwychpowstać,	z	Panem	
Bogiem	królować.	Alleluja”!

W	Ewangelii	 dzisiejszej	 słuchamy	 o	 niewiastach,	 które	
przyszły	do	grobu,	po	szabacie,	wczesnym	rankiem,	w	pierw-
szy	dzień	tygodnia.	Wśród	nich	była	Maria	Magdalena,	Maria,	
matka	Jakuba,	i	Salome.	Przyszły	one,	by	namaścić	ciało	Pana,	
Jezusa,	ale	Jego	ciała	już	nie	zastały	w	grobie,	bowiem	Chry-
stus	już	zmartwychwstał.	Przy	okazji	dzisiejszego	pogrzebu	s.	
Danuty,	warto	podkreślić,	że	niewiasty	wybrał	Pan	Jezus,	aby	
mu	pomagały	w	pracy	ewangelizacyjnej.	To	one	towarzyszyły	
mu	 za	 życia.	Nawet	 przyszły	 na	Kalwarię.	W	czasie	Drogi	
Krzyżowej	 Jezus	 spotkał	 swoją	Matkę.	Niewiasta	 imieniem	
Weronika	złożyła	Mu	przysługę,	ocierając	krwawy	pot	z	Jego	
twarzy.	Były	także	inne	niewiasty,	które	nad	Nim	płakały.	Pod	
krzyżem	stały:	Maryja,	Jego	Matka,	Maria,	siostra	matki	Jego,	
żona	Kleofasa	oraz	Maria	Magdalena.	Z	pewnością	te	niewiasty	
wzięły	udział	także	w	pogrzebie	Jezusa,	w	piątek	wieczorem,	po	
zdjęciu	ciała	Pana	Jezusa	z	krzyża.	To	właśnie	tym	niewiastom,	
jako	pierwszym	ukazał	się	Chrystus	w	poranek	wielkanocny	
i	wysłał	ich	z	misją	do	uczniów,	aby	wiedzieli,	że	On	prawdziwie	
zmartwychwstał.	One	więc	 jako	pierwsze	były	 zwiastunami	
zmartwychwstania	Chrystusa

Można	powiedzieć,	że	wśród	tych	niewiast	będących	blisko	
Chrystusa,	w	ostatnim	czasie,	była	żegnana	dziś	przez	nas	sio-
stra	Danuta.	Przekazując	dziś	siostrę	Danutę	w	dłonie	miłosier-
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nego	Boga,	spoglądnijmy	na	jej	ziemskie	życie,	by	potwierdzić,	
że	zmarła	Siostra	była	rzeczywiście	blisko	Pana	Jezusa.

2. Droga życia śp. s. Danuty Świerczyńskiej – Córki 
Maryi Wspomożycielki – Salezjanki

Siostra	Danuta	Zofia	Świerczyńska	urodziła	się	20	kwietnia	
1958	roku	w	Czerńcu	koło	Lubina,	jako	drugie	dziecko	Michała	
i	Janiny.	Została	ochrzczona	25	maja	w	tymże	roku	w	Lubinie	
w	parafii	pw.	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa.	W	wieku	13	lat,	
23	maja	1971	r.	przyjęła	z	rąk	bp	Wincentego	Urbana	Sakrament	
Bierzmowania	w	parafii	pw.	M.	B.	Częstochowskiej	w	Lubinie.	
Gdy	miała	19	lat,	13	września	1977	r.	Danuta	wstąpiła	we	Wro-
cławiu	do	Zgromadzenia	Salezjanek,	przyjęta	przez	Inspektorkę	
s.	 Stefanię	Blecharczyk.	Pierwszą	 profesję	 zakonną	 złożyła	
w	dniu	5	sierpnia	1981	r.	w	Pogrzebieniu.	Po	profesji	pracowała	
jako	katechetka	we	Wrocławiu,	w	latach	1981-1982,	oraz	w	pa-
rafii	pw.	Świętej	Rodziny	w	Pile,	w	latach	1982-1987.	Profesję	
wieczystą	złożyła	2	sierpnia	1987	r.	w	Nowej	Rudzie.	W	latach	
1987-1992	pracowała	jako	katechetka	w	Dzierżoniowie,	przez	
rok	pracowała	w	parafii	pw.	św.	Jerzego,	następnie	do	1990	r.	
w	nowo	powstałej	parafii	pw.	Królowej	Różańca	Świętego.

W	roku	1992,	po	raz	drugi,	została	przeznaczona	do	Piły,	
gdzie	 we	wspólnocie	 pw.	Maryi	Wspomożycielki	 przez	
6	 lat	 	pełniła	 funkcję	 dyrektorki,	 katechizując	 równocześnie	
w	Zespo	le	 Szkół	 Ekonomicznych.	W	 kolejnej	wspólnocie	
p.w.	 bł.	Magdaleny	Morano	w	Ostrowie	Wielkopolskim	 
(1998-2000)	s.		Danuta	pracowała	przez	rok	w	świetlicy	w	po-
wstającej	wówczas		Publicznej	Szkole	Podstawowej	Sióstr	Sale-
zjanek;	następny	rok	–	ze	względów	zdrowotnych	–	poświęciła	
pracom domowym.

W	latach	2000-2010	s.	Danuta	katechizowała	w	Prywatnym	
Gimnazjum	Salezjańskim	im.	Edyty	Stein	we	Wrocławiu.	Jed-
nocześnie	podjęła	wyższe	studia	magisterskie	w	zakresie	teo-
logii	duchowości	na	PWT	we	Wrocławiu,	uzyskując	w	2006	r.	
tytuł	magistra	teologii.
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Od	24	sierpnia	2010	r.	s.	Danuta	należała	do	wspólnoty	domu	
formacyjnego	pw.	św.	Józefa	w	Dzierżoniowie,	podejmując	się	
z	oddaniem	katechizacji	młodzieży	Liceum	Ogólnokształcące-
go	Nr	1.	Dnia	13	kwietnia	2015	roku	o	godzinie	6.15,	odeszła	
do	domu	Ojca	w	wieku	57	lat	życia	i	34	lat	profesji	zakonnej.

Drogie	 siostry	Elżbietanki,	można	powiedzieć,	 że	 s.	Da-
nuta	jako	katechetka,	była	gorliwą	ewangelizatorką;	w	słowie	
i	w	czynie	składała	piękne	świadectwo	Chrystusowi.	Można	
też	powiedzieć,	że	jej	życie	toczyło	się	drogą	Ośmiu	Błogo-
sławieństwach	 i	 drogą	Rad	Ewangelicznych.	Przeżyła	 pięk-
nie	 życie	w	 radach	 ewangelicznych:	w	 ubóstwie,	 czystości	
i	posłuszeństwie.	Niech	młode	siostry,	tu	obecne,	ją	naśladują	
w	wiernym	praktykowaniu	rad	ewangelicznych,	w	pogodzie	
ducha,	w	gorliwej	modlitwie	i	w	oddanej	pracy.

3. Słowo pożegnania

Drogie	Siostry	salezjanki,	przekazujecie	dziś	z	waszej	za-
konnej	wspólnoty	siostrę	Danutę	do	wspólnoty	przyjaciół	Pana	
Boga	w	niebie.	Mamy	świadomość,	że	tyle	dobroci	i	miłości	
Pan	Bóg	przekazał	dzieciom	i	młodzieży.	Z	pewnością	pozostała	
w	sercach	i	we	wspomnieniach	wielu	wychowanek	i	wycho-
wanków	jako	siostra	zatroskana	o	swoich	uczniów.	W	ostatnich	
zaś	latach	życia	wspomagała	Kościół	i	Zgromadzenie	modlitwą	
i cierpieniem.

Gdy	miała	umrzeć	św.	Monika,	a	było	to	w	Ostii	koło	Rzymu	
w	387	r.,	powiedziała	wówczas	do	swoich	synów,	z	których	je-
den	był	kapłanem	a	potem	biskupem:	„Tutaj	pochowacie	swoją	
matkę...Ciało	złóżcie	gdziekolwiek,	z	tym	się	nie	kłopoczcie,	
o	jedno	tylko	proszę,	abyście	wszędzie,	gdzie	będziecie,	pa-
miętali	o	mnie	przy	ołtarzu	Pańskim”.

Droga	Siostro	Danuto,	będziemy	o	pamiętać	o	tobie	przy	Pań-
skich	ołtarzach.	Będą	pamiętać	o	tobie	twoje	współsiostry,	będą	
pamiętać	kapłani.	Droga	siostro,	niech	Pan,	któremu	wiernie	
służyłaś,	niech	będzie	dla	ciebie	nagrodą	wieczną.	Po	trudach	
tej	ziemi,	spoczywaj	w	pokoju	i	w	radości	wiecznej.	Amen.
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Światło zwycięża ciemność
Dobromierz, 15 kwietnia 2015 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Michała Archanioła

1. Chrystus darem Ojca i Światłością świata

W	dzisiejszej	Ewangelii	dowiadujemy	się	z	jakiego	powodu	
Jezus	przyszedł	do	nas	na	świat	i	w	jakim	celu.	Jezus	to	wyjaśnił	
Nikodemowi:	„Tak	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	Jedno-
rodzonego	dał,	aby	każdy,	kto	w	Niego	wierzy	nie	zginął,	ale	
miał	życie	wieczne”.	A	więc	Jezus	przyszedł	na	świat	z	miłości,	
„tak	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	jednorodzonego	dał”.	
Pojawienie	 się	 Jezusa	 na	 ziemi	 jest	 owocem	nieskończonej	
miłości	Boga	do	nas.	Jest	 też	wskazany	cel,	„Bóg	nie	posłał	
swego	Syna	na	świat	aby	świat	potępił,	ale	po	to,	by	świat	został	
przez	Niego	zbawiony”.	A	więc	Jezus	nie	przyszedł	potępiać,	
ale	zbawiać	i	to	jest	dla	nas	radosne,	że	Syn	Boży	zamieszkał	
z	nami	na	ziemi	by	nas	zbawić.	I	to	Jego	zbawienie	w	ostatnie	
święta	rozważaliśmy	bo	ono	się	dokonało	przez	mękę,	śmierć	
i	zmartwychwstanie.

Mamy	za	sobą	te	świąteczne	przeżycia,	to	jest	dzieło	zba-
wienia,	które	jest	zapisane	w	każdej	Eucharystii,	w	każdej	Mszy	
Świętej	i	my	mamy	do	niego	dostęp.	Dzięki	Eucharystii	Jezus	
pomnożył	 swoją	 obecność	 na	 ziemi	 i	 dzisiaj	 na	wszystkich	
kontynentach,	 tam	gdzie	kapłan	stoi	przy	ołtarzu	 i	 sprawuje	
przenajświętszą	 ofiarę	 tam	 jest	 Jezus	Chrystus.	Taki	 sposób	
przedziwny	wynalazł,	 żeby	 być	 dostępnym	dla	wszystkich	
mieszkańców	ziemi,	 na	wszystkich	 kontynentach,	 także	 dla	
wszystkich	pokoleń.

Moi	drodzy,	idźmy	dalej,	Jezus	w	dalszym	pouczeniu	nam	
mówi	 o	 światłości:	 „Światło	 przyszło	 na	 świat,	 lecz	 ludzie	
bardziej	umiłowali	ciemność	aniżeli	światło:	bo	złe	były	ich	
uczynki.	Każdy	bowiem,	kto	się	dopuszcza	nieprawości,	nie-
nawidzi	światła	i	nie	zbliża	się	do	światła,	aby	nie	potępiono	
jego	uczynków.	Kto	spełnia	wymagania	prawdy,	zbliża	się	do	
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światła,	aby	się	okazało,	że	jego	uczynki	są	dokonane	w	Bogu”.	
A	więc	krótko	to	streśćmy,	kto	żyje	według	prawa	Bożego	jest	
w	światłości,	kto	żyje	w	grzechu	pozostaje	w	ciemności.	A	pa-
nem	ciemności	jest	szatan,	nazywany	jest	księciem	ciemności.	
Natomiast	panem	światłości,	księciem	światła	jest	Bóg.	I	wła-
śnie	 Jezus	 jest	 przedstawiany	 jako	Światłość	 świata,	 zresztą	
sam	się	nazwał:	„Ja	jestem	Światłością	świata,	kto	idzie	za	mną	
będzie	miał	światło	życia”.	A	więc	Jezus	jest	naszą	Światłością	
i	możemy	sobie	przypomnieć	w	jakich	momentach	widzimy	
Jezusa	jako	naszą	światłość.	Najpierw	Boże	Narodzenie.	Przy-
pomnijmy	sobie	tekst	proroka	Izajasza,	który	dotyczy	Jezusa:	
„Naród	kroczący	w	ciemnościach	ujrzał	światło	wielkie	i	dla	
mieszkańców	cienistej	 krainy	 zabłysło	 światło”.	Tak	prorok	
mówił	o	tym,	co	się	stało	w	Betlejem.	Naród	kroczący	w	ciem-
nościach	 ujrzał	 światło	wielkie	 i	 dla	mieszkańców	cienistej	
krainy	zabłysło	światło	–	to	jest	mowa	o	nocy	betlejemskiej,	
ta	noc	była	pełna	światła,	pasterze	zauważyli	światłość	wielką,	
która	się	pojawiła	nad	miejscem	narodzin	Chrystusa.	I	śpiewa-
my	w	liturgii	bożonarodzeniowej:	„Światło	zabłysło,	bo	Pan	się	
narodził”.	Z	chwilą,	gdy	Jezus	ujrzał	światło	dzienne	na	naszej	
ziemi,	słońce,	sam	stał	się	Słońcem	duchowym.

Potem	to	światło	Chrystusowe	widzimy	i	się	nim	cieszymy	
na	Matkę	Bożą	Gromniczną,	Pańskie	Ofiarowanie,	czterdzie-
stego	dnia	po	narodzeniu	bo	Symeon,	który	Jezusa	wziął	na	
ręce	dziękował	Bogu,	że	doczekał	tej	chwili	i	powiedział,	że	
już	może	odejść	z	tego	świata,	bo	jego	oczy	ujrzały	zbawienie	
tego	świata.	I	jest	powiedziane:	„Światłość	na	oświecenie	pogan,	
Symeon	też	nazywa	Jezusa	światłością”.

Moi	 drodzy,	 następnym	 czasem	 liturgicznym,	 kiedy	 pa-
trzymy	na	Jezusa	jako	na	światłość	świata	to	jest	Wielkanoc,	
największe	 święto	w	 ciągu	 roku.	W	Wigilię	Paschalną,	 gdy	
jest	 noc	 zmartwychwstania,	 na	 początku	 liturgii	 paschalnej,	
gdy	 jest	 ogłaszanie	 zmartwychwstania	 Jezusa,	 poświęcamy	
światło	 i	 od	 niego	 zapalamy	 świecę	wielkanocną,	 która	 się	
nazywa	paschałem,	która	tu	stoi	i	będzie	stać	przez	cały	okres	
wielkanocny	aż	do	Zielonych	Świąt.	I	kapłan	śpiewa	orędzie	
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paschalne,	 jak	 jest	wnoszona	świeca	do	świątyni,	wtedy	jest	
śpiew	orędzia	wielkanocnego.	W	tym	orędziu	była	dokonana	
noc	zmartwychwstania,	która	jedyna	mogła	poznać	czas	i	go-
dzinę	zmartwychwstania	Jezusa.	Zmartwychwstanie	się	odbyło	
bez	świadków,	świadkiem	Pańskiego	zmartwychwstania	 jest	
noc,	ale	noc,	która	się	przeobraziła	w	światło.	Jak	kapłan	wnosił	
światło	to	trzykrotnie	śpiewał:	„Światło	Chrystusa”,	a	myśmy	
odpowiadali:	 „Bogu	niech	będą	dzięki”.	 I	 to	 jest	 to	 światło,	
którym	jest	Jezus	Chrystus,	a	światło	jest	symbolem	prawdy,	
symbolem	dobra,	symbolem	piękna,	zwłaszcza	to	światło,	które	
jest	światłem	Bożym.	„Kto	spełnia	wymagania	prawdy	zbliża	
się	do	światła”	–	tak	Jezus	mówił	Nikodemowi.

Idźmy	dalej,	zesłanie	Ducha	świętego	jest	też	dla	nas	świa-
tłem,	 bo	Duch	Święty	 zstąpił	w	postaci	 ognistych	 języków.	
Był	szum	wiatru	i	ukazały	się	ogniste	języki	–	to	był	znak,	że	
Duch	Święty	przychodzi.	Można	powiedzieć,	że	Duch	Święty	
przychodzi	jako	światło	i	jako	moc.	Kto	ma	Ducha	Świętego,	
to	 jest	oświecony,	wie	po	co	żyje,	dlaczego	cierpi,	dlaczego	
trzeba	 chodzić	 do	 kościoła,	 dlaczego	 trzeba	 się	 spowiadać,	
dlaczego	trzeba	być	dobrym,	dlaczego	trzeba	pomagać	innym.	
Wszystko	 to	wie,	 jak	przyjmie	 światło	Ducha	Świętego.	To	
światło	pochodzi	od	Chrystusa,	ale	Ducha	Święty	jest	zsyłany	do	
naszych	serc	przez	Ojca	i	Syna	i	wtedy	ten	dar	Ducha	Świętego	
jest	także	mocą.	Światło	jest	dla	umysłu,	byśmy	rozumieli	sens	
życia,	byśmy	znali	prawdę	o	Bogu,	o	nas	samych	o	zbawieniu,	
a	moc	jest	dana	byśmy	mogli	za	tym	światłem	iść	i	Bożą	wolę	
wypełniać,	zachowywać	Boże	przykazania,	a	szczególnie	wska-
zania	Jezusa.	Zesłanie	Ducha	Świętego	–	to	był	czwarty	taki	
czas	w	ciągu	roku	kiedy	patrzymy	na	to	co	Boże	jako	światło.

Jeszcze	dodajmy,	uroczystość	Wszystkich	Świętych	i	Dnia	
Zadusznego.	Jak	pójdziemy	na	cmentarz,	to	jest	pełny	świa-
tła,	modlimy	się	przy	grobach,	stawiamy	światło	i	mówimy:	
„Światłość	wiekuista	 niechaj	 im	 świeci”.	Wieczność	 będzie	
wypełniona	światłem.	Zobaczcie,	jak	nam	miło	jest	jak	słońce	
świeci,	chociaż	deszcz	też	jest	potrzebny	i	cieszymy	się	jak	pada.	
Bez	słońca	i	bez	deszczu	nie	ma	życia,	żeby	wiosna	się	obu-
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dziła,	życie	w	przyrodzie,	to	musi	być	wilgotno,	woda	i	słońce.	
Wegetacja	rusza	dzięki	ciepłu,	które	pochodzi	od	słońca	i	też	
dzięki	wodzie.	Dlatego	te	dwa	żywioły	ogień	i	woda	są	takie	
ważne.	Jezus	je	zastosował	do	przekazywania	Ducha	Świętego	
ale	także	do	chrztu.

2. Maryja – Niewiasta obleczona w słońce

Teraz	moi	drodzy,	Matka	Boża	byłaby	niezadowolona	jeśli	
byśmy	nie	powiedzieli,	że	Ona	jest	też	światłością,	Ona	świeci	
światłem	odbitym	od	Jezusa.	Też	Ona	jest	zbawiona,	bo	nie	jest	
Bogiem,	była	pełnym,	prawdziwym	człowiekiem,	uprzywile-
jowanym,	bo	przyszła	na	 świat	bez	grzechu	pierworodnego,	
przeżyła	życie	bez	grzechu	osobistego	i	została	wzięta	do	nieba.	
Wszyscy	czekają	w	grobach,	na	powtórne	przyjście	Syna	Boże-
go,	na	koniec	świata,	a	Maryja	jest	wzięta	do	nieba.	W	I	czytaniu	
były	słowa:	„Niewiasta	obleczona	w	słońce	i	księżyc	pod	jej	
stopami,	a	na	jej	głowie	wieniec	z	gwiazd	dwunastu.	Niewiasta	
obleczona	w	słońce”.

Moi	drodzy,	 tak	się	Maryja	objawiała,	zawsze	w	świetle,	
zawsze	w	 słońcu.	 Siostra	Łucja,	 która	 zaświadczyła	 o	 tych	
objawieniach,	 ciągle	 przypominała,	 że	Maryja	 była	 pełna	
światła,	była	jakby	w	słońcu.	Niewiasta	obleczona	w	słońce.	
I	te	dzieci	to	widziały,	są	teksty,	które	o	tym	mówią.	Możemy	
powiedzieć,	że	Matka	Boża	jest	pełna	światła,	a	więc	jest	pełna	
prawdy,		pełna	dobra,	pełna	mocy	i	pełna	piękna,	tych	najwyż-
szych	wartości.

Przypomnijmy,	 że	 ostatnie	 zjawienie	Matki	Bożej	w	Fa-
timie	 13	 października	 1917	 roku,	 było	 powiązane	 z	 cudem	
słońca.	Wtedy	była	wielka	burza	deszczowa,	 a	 przybyło	do	
Fatimy	ponad	70	tysięcy	ludzi	bo	byli	ciekawi	czy	się	Matka	
Boża	zjawi	czy	nie	i	co	będzie.	I	oni	najpierw	doświadczyli	tej	
ulewy,	a	potem	w	jednym	momencie	słońce	zabłysło,	przestał	
padać	deszcz.	Przy	tym	ostatnim	zjawieniu	się	Matki	Bożej,	
była	Ona	w	tej	bieli	słonecznej,	za	każdym	razem	tak	się	zja-
wiała.
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3. Chrześcijanie jako światło dla świata

Moi	drodzy,	taki	komentarz	przedłożyłem	na	kanwie	Ewan-
gelii,	która	była	o	świetle	i	Jezus	nas	wzywa,	byśmy	byli	ludźmi	
światła.	A	być	człowiekiem	światła,	to	czynić	dobrze,	to	żyć	
w	prawdzie,	to	kochać	prawdę.	A	zobaczcie,	jak	dzisiaj	kłamią	
ludzie,	 jak	kłamią	w	mediach,	 jak	zakłamują	 rzeczywistość.	
Nie	wszyscy	ludzie	sobie	z	tego	zdają	sprawę	i	dają	się	za	nos	
prowadzić.	Trzeba	się	modlić	o	światło,	żeby	rozumieć,	żeby	
wiedzieć	kto	kłamie	a	kto	mówi	prawdę,	żeby	wiedzieć	za	kim	
iść,	kogo	słuchać,	bo	taki	czas	nastał,	kiedy	diabeł	jakby	się	
urwał	z	łańcucha	i	ludzi	okłamuje	przez	tych,	których	pozyskał	
dla	siebie,	przez	ludzi	zakłamanych.	Oni	uciekają	od	światła,	
boją	się	Matki	Bożej	ci,	którzy	kłamią	i	którzy	źle	czynią.	Jak	
byliśmy	w	tamtym	roku	na	stadionie	w	Świdnicy,	kończyły	się	
rekolekcje,	byli	ojcowie	z	Brazylii	–	Antonello	i	Enrique	i	tam	
po	raz	pierwszy	widziałem	człowieka	opętanego,	taką	kobietę,	
w	której	był	diabeł,	bo	tak	strasznie	krzyczała	i	nią	rzucało.	Jak	
podeszliśmy	do	niej,	wziąłem	różaniec	i	dotknąłem	jej	głowy	
czy	 ręki,	 to	 ona	 jeszcze	 bardziej	 krzyczała	 i	wymachiwała	
rękami,	nogami.	Uświadomiłem	sobie,	że	diabeł	 tak	 reaguje	
na	rzeczy	święte,	na	różaniec,	na	modlitwę,	na	Matkę	Bożą.

Moi	drodzy,	kończąc	zachęcam,	byśmy	ten	czas	z	Matką	
Bożą	pięknie	przeżyli.	I	módlcie	się,	żeby	się	Dobromierz	od-
rodził,	Wasza	parafia,	wtedy	będzie	lepiej,	wtedy	będzie	życie	
ciekawsze,	milsze,	jak	będzie	więcej	prawdy,	więcej	dobroci,	
więcej	prawdy,	dobra	i	piękna.	A	symbolem	tego	wszystkiego	
jest	słońce.

Wiecie	dlaczego	niektórzy	 ludzie	mają	 awersję	do	 ciem-
ności,	nie	lubią	listopada?	Grudzień	lubimy,	bo	są	święta	i	to	
nam	pomaga	przeżyć	ten	czas,	kiedy	są	noce	długie.	Jak	nam	
prąd	wyłączą	czasem,	gdy	jesteśmy	wieczorem	w	domu,	to	jak	
się	czujemy?	–	Gdy	była	powódź	we	Wrocławiu	w	1997	roku	
i	cały	Wrocław	był	zalany	wśród	Odry,	to	grasowali	złodzieje,	
korzystali	z	tego,	że	ludzie	musieli	domy	opuścić	i	rabowali,	
kradli,	bandyci	napadali	w	ciemnościach	–	dlatego	się	boimy	
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chodzić	ciemnymi	ulicami.	Światło	to	coś	szczególnego	i	Bóg	
wybrał	światło,	żeby	stało	się	symbolem	tego	co	–	powtórzę	–	
prawdziwe,	dobre	i	piękne.	I	nam	też	powiedział:	„Wy	jesteście	
światłością	świata”.	Nie	tylko	On	jest,	ale	nas	nazwał	i	to	jest	
zobowiązujące,	żebyśmy	byli	światłem	dla	świata	przez	życie	
w	prawdzie	i	przez	życie	w	miłości.	Prośmy	o	to	Matkę	Bożą,	
żeby	tak	było,	a	będzie	więcej	na	ziemi	szczęścia.	Amen.

Miłość Boża uzdalnia i przynagla 
do świadectwa wiary

Świdnica, 15 kwietnia 2015 r.
Msza św. z okazji imienin Siostry Anastazji,  
przełożonej wspólnoty Sióstr Klawerianek 

Kaplica w domu zakonnym

1. Chrystus darem Ojca dla grzesznej ludzkości

Otrzymujemy	dzisiaj	wyjaśnienie	 z	 jakiego	powodu	Pan	
Jezus	 przyszedł	 na	 świat,	w	 jakim	 celu	 przyszedł	 na	 świat.	
Jezus	to	powiedział	do	Nikodema:	„Tak	Bóg	umiłował	świat,	
że	Syna	swego	Jednorodzonego	dał	aby	każdy	kto	w	Niego	
wierzy	nie	zginął	ale	miał	życie	wieczne”.	A	więc	wiemy,	że	
Jezus	przyszedł	na	świat	z	miłości.	Bóg	tak	świat	umiłował,	że	
zapragnął,	aby	w	tym	świecie	pojawił	się	Jego	Syn	–	Syn	Boży	
w	ludzkiej	naturze,	prawdziwy	Bóg,	ale	także	jako	prawdziwy	
człowiek.	A	więc	miłość	była	tym	motorem,	powodem	przyjścia	
na	świat	Jezusa.	Ale	także	jest	podany	cel	tego	przyjścia	–	Bóg	
nie	posłał	swego	Syna	na	świat	po	to,	aby	świat	potępił,	ale	po	
to,	by	świat	został	przez	Niego	zbawiony.	A	więc	Jezus	przy-
szedł	nie	po	to,	żeby	potępić	ludzi	tylko,	żeby	zbawić	każdego	
człowieka	i	wszystkich	ludzi.	Taki	był	cel	Jego	przyjścia	i	to	
warto	pamiętać	z	jakiego	powodu	Jezus	się	pojawił	na	ziemi,	
w	jakim	celu	przyszedł.
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2. Odważne świadectwo wiary Apostołów

O	tym	wiedzieli	dobrze	apostołowie,	zwłaszcza	po	zmar-
twychwstaniu	i	po	zesłaniu	Ducha	Świętego.	Gdy	otrzymali	moc	
Ducha	Świętego,	to	ustały	wątpliwości,	ustał	lęk	i	wstąpiła	w	ich	
serca	wielka	gorliwość,	głosili	z	odwagą	naukę	Jezusa,	wspo-
minali	Jego	mękę,	Jego	śmierć,	wyjaśniali,	że	była	to	śmierć	
zbawcza	za	ludzi	i	przede	wszystkim	głosili,	że	zmartwychwstał.	
Od	niedzieli	 zmartwychwstania	 czytamy	Dzieje	Apostolskie	
i	podziwiamy	ten	wielki	zapał	apostołów,	szczególnie	słowa	
o	św.	Piotrze	i	św.	Janie,	oni	się	szczególnie	razem	trzymali	
i	 głosili	 odważnie	 naukę	 Pana	 Jezusa.	Oto	właśnie	Dzieje	
Apostolskie	nas	informują,	że	byli	szykanowani,	byli	wzywani	
na	przesłuchania	i	w	pewnym	momencie	powiedzieli,	jak	byli	
atakowani,	 że	 nie	możemy	nie	mówić	 tego,	 cośmy	widzieli	
i	cośmy	słyszeli,	że	trzeba	więcej	słuchać	Boga	aniżeli	ludzi.	
Taka	była	odpowiedź,	gdy	byli	złapani,	żeby	się	wytłumaczyć,	
dlaczego	nauczają	mimo	zakazu.

W	dzisiejszym	fragmencie	ich	widzimy	w	więzieniu,	ale	to	
więzienie	opuścili	cudownie,	bo	Pan	Bóg	wspomagał	ich,	żeby	
chrześcijaństwo	się	mogło	światu	pokazać	dlatego	działy	się	
cuda,	posłano	do	więzienia,	żeby	ich	przyprowadzić,	a	więzienie	
było	puste.	Gdzie	ich	znaleziono?	–	W	świątyni.	Przy	czym,	
przy	jakiej	czynności?	–	Przy	nauczaniu.	Było	zdziwienie,	ale	
zarazem	u	tych	wrogów	Kościoła	jednak	nie	wygasła	wrogość	
i	jak	wiemy,	z	dalszych	stron	Dziejów	Apostolskich,	potem	były	
następne	szykany.	Wiemy,	jak	się	zakończyło	życie	św.	Piotra,	
oddał	życie	swoje	za	Jezusa	w	sposób	męczeński	 i	wszyscy	
Apostołowie	oprócz	św.	Jana,	bo	Jan	się	zasłużył	męczeństwem	
pod	krzyżem,	on	jeden	tam	był	i	przeżywał	ból	odchodzenia	
Mistrza	z	 tej	 ziemi,	natomiast	 inni	apostołowie	 się	przestra-
szyli	i	ukryli	się.	Piotr	też	ukrywał	się	wystraszony,	ale	potem	
wyrównał	to	swoim	działaniem	i	przypieczętował	ostatecznie	
śmiercią	męczeńską,	 podobnie	 inni	Apostołowie.	A	 Jan	wy-
służył	sobie	to	męczeństwo,	gdy	stał	pod	krzyżem	obok	Maryi	
i	przeżywał	z	Nią	konanie	i	śmierć	Jezusa.	Myślę,	że	podobna	
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była	św.	Anastazja,	bo	też	była	męczennicą	i	też	za	to,	że	była	
uczennicą	Pańską,	że	wyznawała	Jezusa	została	zamordowana.

3. Świadectwo dawane Chrystusowi dzisiaj

Widzimy,	że	dzisiaj	jest	podobnie,	codziennie	nam	w	me-
diach	 ogłaszają	 smutne	wiadomości	 z	Bliskiego	Wschodu,	
z	Afryki	Północnej,	 że	 giną	 chrześcijanie	 z	 rąk	 zwykle	mu-
zułmanów.	Jest	Państwo	islamskie,	które	jest	nietolerancyjne.	
Przychodzą	do	chrześcijan:	„Albo	stajecie	się	muzułmanami,	
przyjmujecie	Koran,	 naszą	 religię,	 albo	 uciekacie.	A	 jeżeli	
nie	to	giniecie”.	Tak	jest,	dzisiaj	jest	wielka	rzeź	chrześcijan.	
Uczniowie	Jezusa	są	najliczniejszą	grupą	wyznaniową,	która	
dzisiaj	składa	świadectwo	męczeństwa,	dlatego	wspomagajmy	
tych	chrześcijan	naszą	modlitwą.

Dzisiaj	życzymy,	żeby	Wasza	Siostra	Przełożona	była	po-
dobna	do	swojej	Patronki.	Pan	Jezus	od	nas	nie	żąda	takiego	
męczeństwa,	ale	wszyscy	jesteśmy	powołani	na	świadków	Pana	
Jezusa	i	winniśmy	się	czuć	świadkami	Jezusa	zmartwychwsta-
łego,	to	jest	nasze	zadanie	wobec	świata.	Pan	Jezus	na	nas	liczy,	
bo	chcą	Go	wypędzić	z	życia	publicznego,	z	Europy,	z	różnych	
państw,	dokonać	laicyzacji	kultury,	całego	życia	publicznego,	
a	wiemy	co	mówił	św.	Jan	Paweł	II.	Trzeba	otworzyć	drzwi	
dla	Jezusa,	nie	tylko	drzwi	serc	naszych,	ale	także	drzwi	kul-
tury,	nauki,	dziennikarstwa,	Jezus	ma	prawo	wszędzie	być,	bo	
przyniósł	prawdę,	przyniósł	miłość.	Zapamiętajmy,	że	 jeste-
śmy	powołani,	by	świadczyć	o	tych	wartościach,	które	Jezus	
przyniósł	i	za	które	umarł,	które	nam	przykazał,	byśmy	bronili,	
byśmy	ich	strzegli,	by	nie	zostały	przez	ludzi	złych	zniszczone.	
Są	tacy	ludzie,	co	nie	lubią	światłości,	a	my	jesteśmy	ludźmi	
światłości	Pana	Jezusa	i	chcemy	światłość	ludziom	nieść,	żeby	
ludziom	przynosiła	szczęście.	Amen.
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Wiara i świadectwo pomimo 
przeciwności ze strony świata

Szczawno-Zdrój, 16 kwietnia 2015 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Co znaczy wierzyć w Chrystusa?

Chciałbym	odnieść	się	z	Wami	do	dwóch	zdań	z	przesłania	
Bożego	słowa.	Z	Ewangelii	jest	to	zdanie:	„Kto	wierzy	w	Syna	
ma	życie	wieczne”,	a	z	I	czytania	jest	to	zdanie:	„Trzeba	bardziej	
słuchać	Boga	niż	ludzi”.

„Kto	wierzy	w	Syna	ma	 życie	wieczne”.	Co	 to	 znaczy	
wierzyć	w	Chrystusa,	w	Syna	Bożego?	–	Ważne	pytanie	i	dla	
młodych	i	dla	starszych.	Odpowiedź	musi	być	rozbudowana,	
wielowątkowa.	Wierzyć	w	Syna	Bożego	to	znaczy	przyjąć,	że	
On	został	przysłany	z	miłości	do	ludzi.	Wczoraj	słyszeliśmy:	
„Tak	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	dał,	aby	każdy	kto	
w	Niego	wierzy,	nie	zginął	ale	miał	życie	wieczne”.	Jest	po-
dany	wątek	przyjścia	Jezusa	na	ziemię	–	„Tak	Bóg	umiłował	
świat”	i	jest	podany	też	cel	przyjścia	Jezusa,	bo	Syn	Boży	nie	
przyszedł	na	świat,	żeby	świat	potępić,	ale	żeby	świat	był	przez	
Niego	zbawiony.	A	więc	Jezus	nie	przyszedł	nas	potępić,	ale	
nas	 zbawić.	A	więc	wierzyć	w	Chrystusa,	 Syna	Bożego,	 to	
znaczy	przyjąć,	że	został	On	przysłany	w	niebios,	by	stać	się	
człowiekiem,	by	wziąć	swoje	barki	nasz	człowieczy	los,	żeby	
z	nami	zamieszkać.

Po	drugie,	wierzyć	w	Syna	Bożego	to	przyjąć,	że	to,	co	On	
powiedział	ma	szczególną	wartość	i	jest	dla	nas	najważniejsze,	
że	Ewangelia	ta	szczególna	nowina	jest	najważniejszą	częścią	
wszelkiej	wiedzy	na	ziemi,	wszelkiej	mądrości.	Jeżeli	 tak	to	
traktujemy,	to	oznajmiamy,	że	rzeczywiście	wierzymy	w	Syna	
Bożego.	A	więc	wierzyć	w	Syna	Bożego	 to	przekonanie,	że	
Ewangelia	jest	dla	nas	najważniejsza,	Jezus	jest	naszym	naj-
ważniejszym	Przewodnikiem,	kogo	warto	słuchać	i	kogo	warto	
pokochać.
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Po	trzecie,	wierzyć	w	Syna	Bożego	to	znaczy	przyjąć	inter-
pretację	Apostołów,	że	Jego	męka,	śmierć	i	zmartwychwstanie	
miały	charakter	zbawczy,	że	Jezus	umarł	na	zgładzenie	naszych	
grzechów	by	nas	wyzwolić	ze	zła,	by	nam	przynieść	dar	odpusz-
czenia	grzechów,	byśmy	mogli	przyjmować	Boże	miłosierdzie.	
To	nie	była	śmierć	bez	intencji,	bezcelowa,	tylko	to	była	śmierć	
za	nas.	Jak	wierzysz	w	Syna	Bożego	to	powinieneś	pamiętać,	
że	On	za	Ciebie	umarł,	za	Ciebie	i	za	innych	oddał	swoje	życie	
i	powiedział:	„Nie	ma	większej	miłości	nad	tę	gdy	ktoś	życie	
swoje	oddaje	za	przyjaciół	swoich”.	Jezus	nas	potraktował	jako	
przyjaciół	i	oddał	za	nas	swoje	życie.

Dalej,	po	czwarte,	wierzyć	w	Syna	Bożego	to	przyjmować,	
że	Jezus	zmartwychwstał	i	żyje	z	nami.	Gdzie	jest	dostępny?	–	
W	Eucharystii,	to	jest	najdoskonalsza	forma	obecności	Jezusa	
z	nami	na	ziemi.	Owszem,	 Jezus	 jest	 też	w	 innych	zgroma-
dzeniach	bo	powiedział,	gdzie	 się	dwaj	 lub	 trzej	zgromadzą	
w	imię	moje	tam	i	ja	jestem	pośród	nich,	jest	w	słowie	Bożym,	
jest	w	innych	sakramentach,	ale	najpełniej,	najdoskonalej	jest	
obecny	w	tym	sakramencie	najświętszym,	bo	z	tych	siedmiu	
sakramentów,	z	tych	znaków	obecności	Jezusa	na	ziemi	najdo-
skonalszym	jest	najświętszy	sakrament.	Zobaczcie,	Jezus	wyna-
lazł	taki	sposób	pozostania	na	ziemi	z	nami,	żeby	był	dostępny	
dla	wszystkich	ludzi.	I	w	tej	chwili,	gdzie	ksiądz	przy	ołtarzu	
sprawuje	Eucharystię,	 Jezus	 jest	 tam	z	 tymi	 ludźmi	 i	 dzięki	
temu	pomnaża	swoją	obecność	w	przestrzeni,	jest	obecny	na	
wszystkich	kontynentach,	dostępny	dla	wszystkich	ludzi.	Także	
ta	obecność	Jezusa	się	pomnaża	w	czasie.	W	V	wieku	i	w	XIII,	
i	w	XVIII	 ludzie	mieli	 dostęp	do	 Jezusa	 przez	Eucharystię.	
A	więc	wierzyć	w	Syna	Bożego	to	znaczy	wierzyć,	że	On	jest,	
że	żyje,	że	nas	kocha,	że	nas	prowadzi,	że	nam	pomaga,	dając	
nam	Ducha	Świętego,	nie	tylko	w	bierzmowaniu,	ale	przede	
wszystkim	na	Eucharystii.

Zobaczcie,	ile	ludzie	tracą	Bożego	błogosławieństwa,	gdy	
zamiast	do	kościoła	w	niedzielę	idą	na	przykład	do	supermar-
ketu.	Ileż	tracą.	Nie	wiedzą	jak	wiele	tracą.	To	właśnie	znaczy	
wierzyć	w	Syna	Bożego.	 I	 Pan	 Jezus	 dodaje:	 „Kto	wierzy	
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w	Syna	Bożego	ma	życie	wieczne”.	Nie	tylko	tu	na	ziemi	na	
życie	sensowne,	bo	kto	Boga	słucha	nigdy	nie	żałuje,	że	Go	
słucha,	ale	otrzyma	życie	po	śmierci,	życie	nowe.	A	wszyscy	
się	boją	umierać,	bo	się	boją	unicestwienia,	bo	im	się	wydaje,	
że	śmierć	kończy	wszystko.	A	jest	życie,	którego	nie	można	
udowodnić,	tylko	można	zawierzyć	Temu,	który	umarł	za	nas	
i	powiedział,	kto	wierzy	w	Syna	Bożego	ma	życie	wieczne.

2. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

I	 jeszcze	komentarz	do	zdania	z	Dziejów	Apostolskich	–	
„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”.	To	są	słowa	Piotra	
Apostoła	i	innych	jego	współpracowników.	Słowa,	które	zostały	
wypowiedziane	przed	Sanhedrynem.	Wiemy,	że	ci,	którzy	Jezu-
sa	ukrzyżowali,	wydali	na	Niego	wyrok,	jak	On	zmartwychwstał	
to	się	przestraszyli.	Sądzili,	że	będzie	spokój,	jak	Jezusa	stracą	
na	krzyżu,	ale	szyki	zostały	pomieszane	i	Jezus	zmartwychwstał.	
A	oprawcy	się	nie	poddali.	Najpierw	dali	pieniądze	żołnierzom	
–	„Idźcie	i	rozpowiadajcie,	że	Jego	uczniowie	wykradli	Jego	
ciało”.	Dali	pieniądze	do	ręki	i	kazali	kłamać.	I	do	dzisiaj	tę	
praktykę	się	stosuje,	za	pieniądze	każą	ludziom	kłamać.	I	są	
tacy,	którzy	biorą	i	kłamią.

Moi	 drodzy,	 ci	wrogowie	Chrystusa	 zaczęli	 ograniczać	
działalność	Apostołów,	ale	Apostołowie	mocni	przyjęcie	da-
rów	Ducha	Świętego	szli	jak	burza	i	żadna	siła	ich	nie	zdołała	
zatrzymać	–	ani	więzienia,	ani	przesłuchania.	Na	przesłuchaniu	
takie	słowa	padły.	Jak	było	pytanie:	„Dlaczego	mówicie	o	Je-
zusie,	przecież	jest	to	zakazane,	dlaczego	o	Nim	nauczacie?”.	
I	odpowiedź:	„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”.

Też	 to	zdanie	napisałem	do	obecnego	prezydenta	RP,	 jak	
skierowałem	list	otwarty,	żeby	nie	podpisywał,	nie	ratyfikował	
konwencji,	tym	tekstem	się	też	posłużyłem.	Bo	konwencja	to	
jest	chybiona	diagnoza,	bo	przyczyną	przemocy	nie	jest	religia,	
nie	jest	kultura	tylko	patologie,	przede	wszystkim	alkoholizm,	
niewierność	i	tak	dalej,	a	nie	to	co	w	konwencji	jest	wskazane.	
I	też	leki	podane	na	przemoc	są	chybione.	Nie	takie	mają	być	
jakie	 tam	są	podane,	 żeby	zmieniać	płeć	mówiąc,	 że	 to	 jest	
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sprawa	kultury	a	nie	natury,	żeby	przestać	nazywać	rodziców	
matką	i	ojcem	tylko	rodzic	numer	1,	rodzic	numer	2.	Jak	to	się	
ma	do	naszej	kultury	chrześcijańskiej?

3. Świadectwo wiary w Chrystusa dzisiaj

I	moi	drodzy,	tu	musimy	przypominać	–	„Trzeba	bardziej	
słuchać	Boga	niż	ludzi”.	I	to	parlamentarzyści	powinni	wiedzieć	
i	wszyscy	powinniśmy	wiedzieć,	że	Bóg	jest	najważniejszy.	Bo	
wszelkie	poprawki	Pana	Boga	się	kończą	dla	nas	tragicznie.	
Wszyscy	poprawiacze	Pana	Boga	kończą	marnie,	jak	uważają,	
że	są	mądrzejsi,	jak	stanowią	prawo,	które	się	sprzeciwia,	nie	
wyrasta	z	prawa	Bożego.	My	mówimy	–	„Trzeba	bardziej	słu-
chać	Boga	niż	ludzi”.	Młodzi,	zapamiętajcie.	Zobaczcie,	jak	się	
zachowywali	Apostołowie,	jak	przyjęli	Ducha	Świętego,	jacy	
byli	odważni,	jaką	mieli	energię	w	świadczeniu	o	Jezusie.	Wy	
dzisiaj	też	otrzymacie	tego	samego	Ducha	Świętego	i	Pan	Jezus	
na	was	liczy,	że	będziecie	Jego	świadkami,	że	to	bierzmowanie	
nie	będzie	odfajkowaniem	wymogu,	że	później	będzie	to	do	
ślubu	potrzebne.	Nie	o	to	chodzi.	Chodzi	o	coś	więcej,	żeby	
stać	się	prawdziwym	świadkiem	Chrystusa,	żeby	tak	wierzyć	
jak	mówiliśmy	w	pierwszej	 części,	 żeby	 Jezus	 był	 dla	was	
najważniejszy,	żeby	był	Tym	kogo	będziecie	słuchać,	w	kogo	
będzie	wierzyć,	 kogo	będziecie	 kochać.	Duch	Święty	Wam	
pomoże.	Apostoł	powiedział,	że	bez	pomocy	Ducha	Świętego	
nie	można	powiedzieć,	że	Panem	jest	Jezus.	Bez	Bożej	pomocy	
nie	możemy	tak	wierzyć	jak	przed	chwilą	mówiliśmy.	Jest	nam	
potrzebna	moc	Boża,	dary	Ducha	Świętego	i	Kościół	wam	daje.	
Bierzcie,	ale	ich	nie	schowajcie	do	zamrażarki.	Trzeba	te	dary	
odnawiać	i	je	ożywiać,	a	najlepsze	ożywienie	jest	na	każdej	Eu-
charystii.	Dlatego,	kto	by	po	bierzmowaniu	nie	przychodził	na	
Mszę	Świętą,	to	nie	powinien	do	bierzmowania	przystępować.	
Jeżeli	 przystępujemy,	 to	 bądźmy	konsekwentni.	W	kościele	
nie	ma	magii	tylko	jest	rzeczywistość,	która	coś	znaczy	i	do	
czegoś	zobowiązuje.	To	jest	dar,	który	jest	wyróżnieniem	ale	
rodzi	też	takie	słodkie	zobowiązanie.	Módlmy	się	o	to	byśmy	
to	zrozumieli	i	to	praktykowali.	Amen.
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Chrystus ukrzyżowany 
i zmartwychwstały w życiu

Lubomin, 17 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas wizytacji kanoniczne 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

1. Ofiara Krzyża Syna Bożego dla naszego odkupienia

Moi	drodzy,	dokładnie	dwa	tygodnie	temu	był	Wielki	Pią-
tek,	który	jest	jakby	rocznicą	śmierci	Pana	Jezusa	na	krzyżu,	
a	w	tym	roku	to	była	dokładna	rocznica,	bo	według	wyliczeń	
teologów	biblistów	 Jezus	 umarł	 3	 kwietnia	w	 trzydziestym	
trzecim	roku	swojego	życia.	A	w	tym	roku	3	kwietnia	wypadł	
w	Wielki	Piątek,	więc	to	była	dokładna	rocznica	śmierci	Jezusa	
na	krzyżu.	Wiemy,	że	to	była	śmierć	dobrowolna.	Jezus,	będąc	
Bogiem	i	człowiekiem,	mógł	się	wybronić	przed	tą	śmiercią,	nie	
musiał	się	poddać	wyrokowi	śmierci,	nie	musiał	się	pozwolić	
pojmać,	 osądzić	 i	 przybić	 do	krzyża,	 ale	 zgodził	 się,	 uniżył	
się	bardzo,	 stał	 się	bardzo	pokorny,	przyjął	wyrok	od	 ludzi.	
Kiedyś	będzie	sądził	nas	na	Sądzie	Ostatecznym,	On	będzie	
Sędzią,	a	my	będziemy	sądzeni,	ale	pod	koniec	życia	dał	się	On	
osądzić,	ludzie	byli	sędziami	i	wydali	na	Niego	wyrok	śmierci.	
Najwyższa	rada	żydowska,	uważając,	że	jak	Go	na	krzyżu	po-
wieszą	będzie	spokój,	nie	będzie	wichrzenia,	nie	będzie	ataku	
na	faryzeuszy,	na	ich	religijność,	bo	oni	uważali,	że	wszystko	
wiedzą,	że	wszystko	najlepiej	potrafią,	że	są	wobec	Boga	spra-
wiedliwi.	A	Pan	Jezus	wytykał	ich	błędy	i	dlatego	byli	na	Niego	
oburzeni	i	zakończyło	się	wszystko	wyrokiem	śmierci.	Dawniej	
wykonywano	wyroki	śmierci	na	krzyżu,	bo	w	czasach	Jezusa	
nie	było	prądu,	nie	było	zatem	krzeseł	elektrycznych,	nie	było	
gilotyny,	nie	było	broni	palnej,	dlatego	złoczyńców,	bandytów	
karano	śmiercią,	przybijając	ich	do	krzyża	i	na	krzyżu	ludzie	
konali.	I	taki	los	spotkał	Jezusa.	Ale	wiemy,	że	to	była	śmierć	
dobrowolna,	ofiarowana	za	 ludzi,	 żeby	 ludzie	mieli	 grzechy	
odpuszczone.	 Jak	mówimy	w	konsekracji:	„Będzie	za	wielu	
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wylana	na	odkupienie	grzechów”.	Jezus	rozlał	krew	na	krzyżu	
na	odpuszczenie	naszych	grzechów	czyli	winy	wszystkich	ludzi,	
którzy	na	świecie	się	pojawią	od	początku	aż	do	końca.	Jest	
jeden	Zbawiciel,	jest	jedna	śmierć,	która	wszystkich	wybawiła,	
to	była	ofiara	Jezusa	z	Nazaretu.

Z	chwilą	gdy	Jezus	zawisł	na	krzyżu,	to	krzyż	przeobraził	
ze	szubienicy	na	znak	zbawienia.	Śpiewamy	w	Wielki	Piątek	
słowa:	„Oto	drzewo	Krzyża,	na	którym	zawisło	Zbawienie	świa-
ta,	pójdźmy	z	pokłonem”.	I	od	tego	czasu	krzyż	jest	znakiem	
świętym	i	chcemy	go	wszędzie	widzieć	–	i	w	domu,	i	na	wie-
żach	kościelnych,	i	na	grobach	gdzie	spoczywają	wierni	zmarli,	
i	w	salach	szkolnych,	szpitalnych.	I	tu	ma	być	też	krzyż	przy	
ołtarzu.	Zawsze	przy	ołtarzu	musi	być	krzyż,	bo	Msza	święta	
jest	uobecnieniem	tej	ofiary	krzyżowej,	w	sakramentalny	sposób	
to	dzieło	zbawienia	się	uobecnia,	staje	się	obecne,	aktualne	dla	
ludzi,	którzy	uczestniczą	we	Mszy	Świętej.

2. Obowiązki wobec krzyża

Moi	drodzy,	a	więc	zbawienie	przyszło	przez	krzyż.	Śpiewa-
my,	w	krzyżu	zbawienie,	w	krzyżu	miłości	nauka.	Jakie	mamy	
obowiązki	wobec	krzyża?	–	Możemy	wskazać	na	 takie	dwa	
główne	nasze	zobowiązania,	jakie	ciążą	na	nas	wobec	krzyża.	
Najpierw	winniśmy	być	czcicielami	krzyża,	nie	tylko	w	wielki	
piątek,	jak	krzyż	adorujemy,	ale	na	co	dzień,	żeby	krzyż	był	
przez	nas	wielbiony,	był	czczony.	Codziennie	się	żegnamy	przy	
pacierzu	 porannym,	 przed	 spaniem,	 przed	 posiłkiem,	mszę	
świętą	zaczynamy	i	kończymy	znakiem	krzyża	i	chodzi	o	to,	
żebyśmy	zawsze	 ten	 znak	krzyża	 czynili	 z	 namaszczeniem,	
z	wdzięcznością	wobec	Jezusa	patrzyli	na	krzyż	za	to,	że	się	
zgodził	umrzeć	za	nas,	z	miłości.	Powiedział:	„Nie	ma	większej	
miłości	nad	tę,	gdy	ktoś	życie	swoje	oddaje	za	przyjaciół	swo-
ich”.	A	więc	winniśmy	być	czcicielami	Jezusa	ukrzyżowanego,	
krzyża	świętego.	I	wiemy,	że	jak	wrogowie	Kościoła	krzyże	
usuwali,	to	naród	stawał	w	obronie.	Po	wojnie	było	wiele	takich	
miejscowości	gdzie	krzyże	usuwano,	Włoszczowa,	w	Nowej	
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Hucie,	w	innych	miejscach,	a	ludzie	w	obronie	krzyża	stają,	
bo	wiedzą,	że	to	jest	święty	znak.

Moi	drodzy,	w	1939	 roku	miało	miejsce	 takie	zdarzenie,	
kiedy	Niemcy	zaatakowali	nasz	kraj	z	Zachodu	–	1	września,	
to	szli	jak	burza	na	Wschód,	dopóki	ze	Wschodu	Sowieci	nie	
wtargnęli	do	Polski.	Jest	taka	miejscowość	Lelów	i	tam,	gdy	
Niemcy	doszli,	ludzie	się	pochowali	w	kryjówkach,	niektórzy	
uciekli	do	lasu	i	zostało	tylko	kilku	gospodarzy	starszych,	który	
mieli	za	zadanie	ochronić	kościół,	który	tam	był.	Gdy	Niemcy	
podeszli	pod	kościół	zobaczyli,	że	jest	tam	taki	piękny	hebano-
wy	krzyż	przy	ołtarzu.	Niemcy	byli	podchmieleni	–	bo	zawsze	
żołnierzom	dawano	alkohol	albo	inne	środki,	żeby	byli	bardziej	
agresywni	i	skłonni	do	zabijania	–	wpadli	na	taki	pomysł,	żeby	
wziąć	siekierę,	ten	krzyż	wyjąć	z	ołtarza	i	kazali	go	porąbać.	
Taki	był	rozkaz	żołnierzy	niemieckich.	Wyciągnięto	ten	krzyż,	
ale	żaden	z	gospodarzy	nie	wziął	do	ręki	siekiery,	żeby	podjąć	
rąbanie	krzyża	i	zostali	tam	zastrzeleni	za	niewykonanie	rozka-
zu.	Jak	się	tam	przejeżdża	to	można	wstąpić,	jest	tam	kaplica,	
która	upamiętnia	to	zdarzenie.	Może	było	też	i	więcej	takich	
miejscowości.	Gospodarze	stanęli	w	obronie	krzyża	i	koszto-
wało	ich	to	życie,	które	im	odebrano.	Na	pewno	są	w	niebie.	
Jesteśmy	obrońcami,	czcicielami	krzyża.

A	drugi	obowiązek	to,	żebyśmy	z	naszymi	krzyżami	przy-
chodzili	pod	krzyż	Pana	Jezusa,	bo	wtedy	nasze	krzyże	będą	
możliwe	do	uniesienia,	więc	o	 tym	pamiętajmy.	Mamy	 tyle	
ludzkich	świadectw,	które	wskazują	na	to	zmniejszanie	się	na-
szego	cierpienia	jeżeli	go	przyniesiemy	do	Pana	Jezusa.	Jezus	
nam	pomoże.

Jest	w	naszej	diecezji	taka	parafia	Wilków,	należy	do	deka-
natu	Łagiewniki.	Jest	tam	proboszczem	ks.	Szymaniak	i	kiedyś	
jak	byłem	tam	na	wizytacji,	to	bierzmowałem	młodzież	i	potem	
proboszcz	mówi,	że	jest	potrzeba,	żeby	wybierzmować	jedną	
dziewczynę	w	domu,	bo	nie	może	do	kościoła	przyjść.	Zgodzi-
łem	się	i	zapytałem	jaki	jest	powód,	a	on	mówi,	że	to	jest	rodzi-
na,	która	ostatnio	jest	bardzo	dotknięta	krzyżem,	cierpieniem.	
Chłopak	był	ministrantem	i	najechał	go	ciągnik	i	poniósł	śmierć	
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na	miejscu,	a	jego	siostra,	córka	tych	rodziców	zachorowała	na	
dziwną	chorobę,	z	którą	nie	potrafili	sobie	 lekarze	poradzić.	
Gdy	ją	bierzmowałem	to	ledwo	mówiła.	Wybierzmowałem	ją,	
udzieliłem	Komunii	świętej.	Teraz	spotkałem	się	z	 tym	pro-
boszczem	w	wielki	czwartek	i	go	pytam,	co	się	z	tą	dziewczyną	
dzieje,	ale	już	prawie	nie	mówi,	karmią	ją	przez	kroplówki,	jest	
wielkie	cierpienie,	a	ludzie	są	bardzo	pobożni.

Pamiętajmy,	że	to,	że	jesteśmy	pobożni,	to	nie	jest	gwarancja,	
że	będziemy	wolni	od	cierpienia.	Sam	Jezus	cierpiał	i	czasem	
nas	 zaprasza,	 żebyśmy	 też	mieli	 udział	w	 Jego	 cierpieniu,	
żebyśmy	dali	 też	 coś	 od	 siebie,	 chociaż	 Jego	 cierpienie	 jest	
doskonałe,	ale	jak	my	się	dołączamy	do	cierpienia	Jezusa,	jak	
nasze	 cierpienie	 dokładamy	 to	 sami	 jesteśmy	wtedy	uboga-
ceni.	Moi	drodzy,	w	każdym	cierpieniu	musimy	pamiętać,	ze	
ono	przechodzi	później	w	zmartwychwstanie.	Kto	jest	wierny	
Jezusowi,	to	potem	doświadcza	chwały	Jezusa	zmartwychwsta-
łego.	W	każdym	cierpieniu	trzeba	pamiętać,	że	cierpienie	jest	
środkiem	do	zmartwychwstania,	do	zwycięstwa	i	ludzie,	którzy	
cierpią	to	o	tym	wiedzą.

Przed	 świętami	 zmarła	we	Wrocławiu	katechetka,	 40	 lat	
miała,	15	lat	była	w	małżeństwie,	dwójka	dzieci,	ksiądz	kanc-
lerz	ją	odwiedzał,	bo	była	z	jego	rodziny.	Był	wzruszony	jej	
postawą	bo	powiedziała:	„Jeśli	Pan	Jezus	chce	bym	odeszła,	ja	
się	zgadzam,	nigdy	nie	byłam	przeciwna	temu	czego	Bóg	ode	
mnie	chciał”.	Takie	poruszające	wyznanie	czyniła	wobec	tych,	
którzy	ją	odwiedzali,	już	jest	pochowana,	zostały	dzieci.	Bardzo	
dobre	małżeństwo	to	było,	bardzo	się	szanowali	z	mężem	i	to	
jest	taki	krzyż.

3. Krzyż widziany w perspektywie zmartwychwstania

Dzisiaj	w	czytaniu	były	takie	słowa,	jak	tych	pierwszych	
Apostołów	brano	na	przesłuchania	i	ich	szykanowano,	to	jest	
powiedziane,	a	oni	odchodzili	z	Sanhedrynu	i	cieszyli	się,	że	
stali	się	godni	cierpieć	dla	imienia	Jezusa.	Jaka	piękna	posta-
wa	–	a	oni	odchodzili	z	Sanhedrynu	i	cieszyli	się,	że	stali	się	
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godni	cierpieć	dla	imienia	Jezusa.	Cierpienie	może	być	darem,	
to	jest	paradoks,	ale	może	być	wielkim	darem	bo	nas	pogłębia	
i	pamiętajmy,	że	cierpienie	winniśmy	zawsze	widzieć	w	chwale	
Chrystusa	 zmartwychwstałego,	 dlatego	 patrzymy	na	 Jezusa	
nie	tylko	ukrzyżowanego,	ale	nasz	wzrok	ma	też	objąć	Jezusa	
zmartwychwstałego.	Krzyż	bez	zmartwychwstania	jest	tragedią,	
jest	porażką,	a	krzyż	widziany	w	świetle	zmartwychwstania	jest	
zwycięstwem.	I	podobnie	jak	patrzymy	na	zmartwychwstanie	
to	ono	jest	piękniejsze	i	pełniejsze	jak	sobie	uświadamiamy,	że	
było	poprzedzone	krzyżem,	cierpieniem.	A	więc,	patrzymy	na	
Jezusa	tak	integralnie	–	na	Jego	krzyż,	na	Jego	ukrzyżowanie,	
ale	 także	na	 Jego	zmartwychwstanie.	 I	moi	drodzy,	bądźmy	
wierni,	bo	to	co	jest	Boże,	tego	nic	nie	zniszczy,	a	to	co	jest	
ludzkie,	 to	 przechodzi,	 to	 przemija.	Gdyby	 Jezus	 nie	 zmar-
twychwstał	nie	byłoby	Kościoła,	nie	byłoby	nas,	nie	byłoby	
mszy	świętej,	bo	wiele	spraw	tak	kończono,	zabili	człowieka,	
pochowali	i	był	spokój,	a	śmierć	Jezusa,	Jego	pogrzeb	nie	był	
końcem	dlatego,	że	nastąpiło	zmartwychwstanie.

Moi	drodzy,	jak	będziemy	wierni	Jezusowi	w	naszym	cier-
pieniu,	będziemy	to	cierpienie	przynosić	pod	Jego	krzyż,	to	na	
pewno	też	otrzymamy	zwycięstwo,	radość	i	zmartwychwstanie.	
Zapamiętajmy.	Amen.
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Dzień bierzmowania aktualizacją 
Pięćdziesiątnicy
Struga, 17 kwietnia 2015 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
podczas wizytacji kanonicznej 

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej

1. Duch Święty uzdalnia uczniów do odważnego 
świadectwa

Na	Mszę	Świętą,	podczas	której	jest	udzielany	sakrament	
bierzmowania	wybieramy	teksty,	które	nam	mówią	o	Duchu	
Świętym.	I	właśnie	w	dzisiejszym	I	czytaniu	była	mowa	o	tym,	
jak	Jezus	po	zmartwychwstaniu	na	spotkaniu	z	uczniami	wy-
raził	 prośbę	 do	 uczniów,	 żeby	 się	 nie	 rozchodzili	 z	miasta,	
z	Jeruzalem,	ale	żeby	oczekiwali	na	dary	Ducha	Świętego,	na	
dar	z	niebios,	który	będzie	im	potrzebny,	żeby	mogli	podjąć	
dzieło	ewangelizacji,	dzieło	świadczenia	o	Nim	jako	Zbawicie-
lu.	I	uczniowie	Go	posłuchali.	Była	zapowiedź,	że	to	zesłanie	
Ducha	Świętego	będzie	dnia	pięćdziesiątego	po	zmartwych-
wstaniu	i	wszyscy	się	stawili,	wrócili	do	Jerozolimy	zgodnie	
z	 życzeniem	 Jezusa.	 I	 Pan	 Jezus,	w	 dzień	 pięćdziesiątnicy,	
dnia	pięćdziesiątego	po	zmartwychwstaniu,	zesłał	obiecanego	
Ducha	Świętego.	A	tak	to	zapowiadał	gdy	z	uczniami	się	spo-
tkał:	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	
i	 będziecie	moimi	 świadkami	w	 Jerozolimie	 i	w	 całej	 Judei	
i	Samarii	aż	po	krańce	ziemi”.	Tak	mówił	Jezus,	że	jak	Duch	
Święty	zstąpi,	to	Apostołowie	otrzymają	specjalną	moc.	I	tak	
też	się	stało.	Przez	40	dni,	gdy	Jezus	się	ukazywał	po	zmar-
twychwstaniu.	Uczniowie	 się	 cieszyli,	 że	 Jezus	 zmartwych-
wstał,	że	nie	zakończył	misji	swojej	na	krzyżu,	w	grobie,	ale	że	
uprawomocnił	wszystko	to	co	powiedział,	to	co	uczynił	swoim	
zmartwychwstaniem.	Ale	mimo	tego,	nie	byli	jeszcze	pewni,	
nie	mieli	zapału,	czasem	nawet	nie	umieli	jeszcze	Jezusa	roz-
poznać.	Ale	jak	niewiasty,	w	dzień	zmartwychwstania,	mówiły,	
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że	spotkały	Jezusa,	np.	Maria	Magdalena	czy	inne	niewiasty,	
które	miały	 szczęście	 zobaczyć	 Jezusa	 zmartwychwstałego,	
gdy	 to	mówiły	 uczniom,	 to	 uczniowie	 nie	 bardzo	wierzyli.	
Nawet	ci	dwaj,	którzy	szli	do	Emaus	i	im	się	Jezus	ukazał,	to	
jak	wrócili	i	mówili	pozostałym,	że	spotkali	Jezusa	w	drodze,	
że	z	nimi	rozmawiał	i	Go	poznali	przy	łamaniu	chleba,	to	też	
nie	bardzo	chcieli	wierzyć.	Dopiero	wtedy,	gdy	zobaczyli,	że	
Jezus	przyszedł	do	nich,	wtedy	ta	wiara	ich	się	umocniła.	Ale	
jeszcze	nie	mieli	tej	mocy,	tej	energii	duchowej,	żeby	o	Jezusie	
mówić,	żeby	o	Nim	świadczyć.	I	właśnie	te	słowa,	które	Jezus	
powiedział	do	nich,	one	się	spełniły	w	czasie	zesłania	Ducha	
Świętego	–	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	
moc	i	będziecie	moimi	świadkami	w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei	
i	Samarii	aż	po	krańce	ziemi”.

Już	w	dniu	zesłania	Ducha	Świętego,	gdy	Duch	Święty	zstą-
pił,	św.	Piotr	wygłosił	wspaniałe	kazanie.	Mówił	o	Jezusie,	że	
został	On	rękami	oprawców	zabity,	powieszony	na	krzyżu,	że	
przebywał	w	grobie,	ale	zmartwychwstał	i	my	jesteśmy	świad-
kami	bośmy	z	Nim	jedli	i	pili.	To	było	w	pierwszym	kazaniu	
i	w	następnych	kazaniach	głównie	o	tym	mówiono,	o	Jezusie,	
o	którym	wielu	wiedziało,	że	nauczał,	cuda	czynił	i	Apostołowie	
interpretowali	Jego	śmierć	jako	śmierć	zbawczą	na	zbawienie	
grzechów,	jak	mówimy	w	słowach	prefacji	–	„Która	za	was	i	za	
wielu	będzie	wydana	na	odpuszczenie	grzechów”.	 I	mówili,	
że	Jezus	zmartwychwstał	i	tak	też	Kościół	zaczął	działać	i	do	
dzisiaj	głosi	 tę	prawdę,	że	Jezus	umarł	za	nas	na	krzyżu,	że	
zmartwychwstał	i	że	żyje	w	Kościele,	żyje	z	nami.

2. Duch Święty uzdalnia do życia Ewangelią 
błogosławieństw

Moi	drodzy,	dzisiaj	to	wydarzenie	z	Wieczernika,	zesłanie	
Ducha	Świętego,	się	powtarza	w	tym	Waszym	Wieczerniku,	
tutaj	w	kościele	Matki	Bożej	Bolesnej	w	Strudze.	Ten	sam	Duch	
Święty,	bo	Bóg	jest	zawsze	ten	sam.	My	się	zmieniamy,	a	Bóg	
jest	zawsze	ten	sam	i	jest	z	nas	najmłodszy,	bo	się	nigdy	nie	
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starzeje.	Ten	sam	Duch	Święty	w	sposób	niewidzialny	spocznie	
na	 obecnej	 tu	młodzieży,	wypełni	 umysł	 i	 serce	młodzieży,	
która	jest	do	tego	sakramentu	przygotowana.	My	to	już	mamy	
za	sobą,	ale	dzisiaj,	uczestnicząc	w	sakramencie	bierzmowania	
młodzieży,	przypomnimy	sobie,	że	coś	takiego	było	też	z	nami,	
coś	takiego	się	stało.	I	też	warto	zrobić	rachunek	sumienia,	czy	
żyjemy	łaską	chrztu	i	bierzmowania,	czy	jesteśmy	świadkami	
Jezusa	zmartwychwstałego.

I	znowu	wróćmy	do	czasów	apostolskich.	Apostołowie	dzię-
ki	zesłaniu	Ducha	Świętego	się	przemienili	w	nowych	ludzi,	jak-
by	otrzymali	nowe	powołanie,	żeby	stać	się	świadkami	Jezusa,	
żeby	bardziej	w	Niego	wierzyć,	bardziej	Go	kochać	i	bardziej	
Go	słuchać.	I	coś	podobnego	ma	się	stać	z	młodzieżą	tu	obecną.	
Po	przyjęciu	darów	Ducha	Świętego	powinniście	się	poczuć	
świadkami	Jezusa	zmartwychwstałego	i	powinniście	Go	jeszcze	
bardziej	kochać	i	słuchać.	Drogie	dziewczęta,	drodzy	chłopcy,	
to	najważniejsze	zadanie	jakie	was	czeka	po	bierzmowaniu.	Kto	
dary	Ducha	Świętego	przyjmuje,	przystępuje	do	sakramentu	
bierzmowania,	to	nabiera	takiego	zobowiązania,	żeby	nie	być	
milczącym,	tylko	przyznawać	się	do	Chrystusa	i	mówić	o	Nim	
całemu	światu,	mówić,	że	On	jest	najważniejszy,	że	warto	Go	
słuchać,	że	ma	słowa	życia	wiecznego.	A	my	starsi	też	zasta-
nówmy	się,	czy	świadczymy	w	sposób	wystarczający,	czy	nie	
można	lepiej	świadczyć	niż	dotąd,	że	Jezus	zmartwychwstał,	
że	jest	najważniejszy.	Pomyślmy,	czy	prowadzimy	rozmowy	
religijne	w	naszych	 rodzinach,	 czy	 coś	 robimy,	 żeby	 sąsiad	
zaczął	do	kościoła	chodzić,	pomyślmy	czy	coś	robimy,	żeby	
ktoś	z	grona	naszych	znajomych	się	do	Kościoła	przybliżył,	
żeby	Boga	pokochał	i	wypełniał	Jego	przykazania.	To	jest	na-
sze	zadanie.	To	Jezus	nam	przypomniał,	do	jakich	ludzi	należy	
Królestwo	Boże,	jacy	ludzie	mogą	być	szczęśliwi	tu	na	ziemi	
–	ci,	którzy	są	ubodzy	duchem,	ci,	którzy	cierpią	prześlado-
wania	dla	sprawiedliwości,	którzy	są	czystego	serca,	którzy	są	
miłosierni	dla	drugich.	Tacy	ludzie	są	do	Niego	podobni	i	tacy	
ludzie	wydeptują	sobie	drogę	do	świętości	i	do	szczęścia	już	
na	ziemi.	Najgorzej	się	mają	tu	na	ziemi	egoiści,	którzy	myślą	
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tylko	o	sobie	i	sami	są	niespokojni,	bo	chcą	coraz	więcej	mieć	
i	boją	się,	żeby	nie	stracić	tego	co	mają.	Natomiast	ci,	którzy	
idą	drogą	błogosławieństw,	to	idą	do	szczęścia,	którzy	tak	żyją,	
żeby	innym	z	nimi	było	dobrze,	a	nie	żeby	im	było	dobrze.

Zakończenie

Dlatego	bracia	i	siostry,	przyjmijmy	to	dzisiejsze	pouczenia,	
które	Pan	Bóg	do	nas	skierował.	Więc,	po	pierwsze,	pamiętajmy,	
że	przez	bierzmowanie	staliśmy	się	świadkami	Pana	Jezusa.	
A	dzisiaj	młodzież	się	staje,	to	nas	łączy.	Pan	Jezus	powinien	być	
dla	nas	najważniejszy	jako	Ten,	który	nas	do	końca	umiłował,	
za	nas	wszystkich	oddał	życie	na	odpuszczenie	grzechów	i	dla	
nas	wszystkich	jest	Zbawicielem.	W	każdej	chwili	może	nam	
pomagać,	szczególnie	wtedy,	gdy	przyjdziemy	na	Eucharystię.	
I	zapamiętajmy	także	to,	że	nasza	droga,	po	chrzcie	i	po	bierz-
mowaniu,	ma	być	drogą	błogosławieństw,	mamy	być	cichymi,	
pokornymi,	czystego	serca,	mamy	pokój	wprowadzać	w	oto-
czenie,	nie	straszyć	nikogo,	tylko	wprowadzać	pokój,	budzić	
nadzieję.	Mamy	być	 także	 ludźmi	miłosiernymi	 i	 też	mamy	
wiele	 znosić	 dla	Królestwa	Bożego,	 nawet	 prześladowania	
różne	dla	sprawiedliwości,	bo	wtedy	czeka	nas	wielka	zapłata	
i	tu	na	ziemi,	i	w	niebie.	Amen.
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Pobożność, dyskrecja i odpowiedzialność 
w sprawowaniu liturgii

Świdnica, 18 kwietnia 2015 r.
Msza św. z obrzędem ustanowienia lektorów i ceremoniarzy 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy	bracia	kapłani,	 bracia	klerycy,	kandydaci	na	 lek-
torów	i	ceremoniarzy,	wszyscy	drodzy	uczestnicy	tej	świętej	
liturgii	w	naszej	katedrze	świdnickiej.	Homilia	dzisiejsza	będzie	
mieć	dwie	części.	W	pierwszej	odniesiemy	się	do	usłyszanego	
słowa	Bożego,	zaś	w	drugiej	wskażemy	na	przywileje	i	obo-
wiązki	posługujących	w	liturgii	lektorów	i	ceremoniarzy.

1. Kształtowanie się funkcji w Kościele apostolskim

W	okresie	wielkanocnym	w	liturgii	słowa	przyglądamy	się	
Kościołowi	apostolskiemu,	który	po	Zesłaniu	Ducha	Święte-
go	podjął	działanie	apostolskie	w	Jerozolimie.	W	dzisiejszym	
fragmencie	Dziejów	Apostolskich	 słuchamy	o	ustanowieniu	
pierwszych	diakonów.	Św.	Łukasz,	autor	„Dziejów”,	opowia-
da	nam	 jak	do	 tego	ustanowienia	doszło.	Otóż:	„Gdy	 liczna	
uczniów	Chrystusowych	wzrastała,	zaczęli	helleniści	szemrać	
przeciwko	Hebrajczykom,	 że	 przy	 codziennym	 rozdawaniu	
jałmużny	zaniedbywano	ich	wdowy”	(Dz	6,1).	W	takiej	sytuacji,	
zebrało	się	Kolegium	Dwunastu	Apostołów,	by	tę	sprawę	roz-
ważyć.	W	czasie	debaty	pojawiła	się	propozycja,	by	podzielić	
się	dotychczasowymi	obowiązkami	z	innymi.	Wybrano	więc	
siedmiu	mężów	cieszących	się	dobrą	sławą,	pełnych	mądrości,	
wiary	i	Ducha	Świętego	i	zlecono	im	posługę	charytatywną,	
opiekę	 nad	 biednymi,	 zaś	Apostołowie	 skupili	 się	 przede	
wszystkim	na	modlitwie	i	na	głoszeniu	słowa	Bożego.	Jaki	był	
efekt	takiej	decyzji?	–	Okazało	się,	że	bardzo	owocny,	bowiem	
„Słowo	Boże	rozszerzało	się,	wrastała	też	bardzo	liczba	uczniów	
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Jezusa,	a	nawet	bardzo	wielu	kapłanów	przyjmowało	wiarę”	
(Dz	6,7).	Wyjaśnijmy	tu,	że	chodziło	tu	o	kapłanów	Starego	
Testamentu,	 którzy	 z	 Judaizmu	przechodzili	 na	 chrześcijań-
stwo.	Zatem	dzielenie	się	władzą,	wprowadzanie	więcej	ludzi	
do	posług	w	Kościele	apostolskim	przynosiło	dorodne	owoce.	
Popatrzmy,	 jak	 jest	w	dzisiejszym	Kościele	w	 tym	 sektorze	
posług	apostolskich.

2. Kościół apostolski wzorem dla dzisiejszego Kościoła

Dzisiejszy	Kościół	–	Kościół,	po	Soborze	Watykańskim	II,	
włączył	bardzo	wyraźnie	wiernych	świeckich	do	sprawowania	
liturgii	i	w	ogóle	do	apostolstwa.	W	liturgii	mamy	świeckich	
lektorów,	psałterzystów,	ceremoniarzy.	Są	schole,	różne	zespoły	
muzyczne	i	śpiewacze	dziecięce	i	młodzieżowe.	W	katechizacji	
widzimy	 świeckich	 katechetów,	 panie	 i	 panów	katechetów.	
Świeckich	apostołów	jest	też	wielu	w	krajach	misyjnych,	gdzie	
wspomagają	kapłanów	w	pracy	ewangelizacyjnej.	Wiele	pań	
i	panów	posługuje	w	radach	parafialnych,	w	zespołach	„Cari-
tas”,	w	oazach	„Światło	i	Życie”,	w	Odnowie	w	Duchu	Świętym	
i	wielu	innych	grupach	apostolsko-modlitewnych.	Działalność	
tych	grup	przynosi	piękne	owoce.

3. Przywileje i obowiązki lektorów i ceremoniarzy

Bardzo	się	cieszymy,	że	nasza	wspólnota	diecezjalna	dzisiaj	
powiększy	się	o	nowych	lektorów	i	ceremoniarzy.	Ustanowieni	
lektorzy	będą	czytać	słowo	Boże	w	zgromadzeniu	liturgicznym.	
Pod	nieobecność	psałterzysty,	będą	śpiewać	także	psalm	między	
czytaniami,	a	także,	w	razie	potrzeby,	będą	podawać	intencje	
modlitwy	wiernych.	Ceremoniarze	 zaś	 będą	 dbać	 o	 piękno	
sprawowanej	liturgii,	aby	wszystko	było	dobrze	przygotowane	
i	wypełnione	–	bez	pośpiechu,	bez	zamieszania,	zawsze	z	wielką	
pobożnością	i	skupieniem.	Służba	lektora	i	ceremoniarza	jest	
wielkim	przywilejem	 i	 zaszczytem.	Być	w	 służbie	Bożego	
słowa	i	dbać	o	piękno	liturgii,	to	ważne	i	zaszczytne	zadanie.	



445

Potrzebna	tu	jest	także	wielka	odpowiedzialność,	by	się	dobrze	
przygotować	do	każdorazowego	pełnienia	 tych	posług.	Lek-
torzy,	by	wyraźnie	i	z	namaszczeniem	odczytali	teksty	Pisma	
Świętego,	zaś	ceremoniarze,	by	swoje	czynności	wykonywali	
pobożnie,	dyskretnie,	cierpliwie	i	starannie.

Zakończenie

Będziemy	dziś	modlić	się,	abyście	byli	dobrymi,	pobożnymi	
i	odpowiedzialnym	lektorami	i	ceremoniarzami,	abyśmy	waszą	
posługę	traktowali	jako	wyróżnienie	i	swoją	pobożnością	i	sku-
pieniem	wskazywali	jak	wielki,	święty	i	dobry	jest	Bóg.	Amen.

Namaszczeni Duchem Świętym 
i posłani przez Chrystusa

Ratajno, 18 kwietnia 2015 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Antoniego

1. Znaczenie sakramentu bierzmowania

Wiemy,	że	sakrament	bierzmowania	jest	sakramentem	Ducha	
Świętego.	Przyjmujemy	go	tylko	raz	w	życiu,	tak	jak	sakrament	
chrztu	i	tak	jak	sakrament	kapłaństwa,	dlatego	mówimy,	że	te	
trzy	sakramenty,	które	tylko	raz	przyjmujemy	w	naszym	życiu,	
wyciskają	w	naszym	sercu	taką	pieczęć,	które	nikt	nie	potrafi	
już	zetrzeć.	Gdy	byliśmy	niemowlętami	i	rodzice	na	przynieśli	
do	chrztu,	wtedy	zostaliśmy	przyjęci	do	Kościoła,	został	zmyty	
łaską	chrztu	świętego	grzech	pierworodny	i	staliśmy	się	dzieć-
mi	Bożymi.	To	był	pierwszy	sakrament,	on	jest	taką	bramą	do	
przyjęcia	innych	sakramentów.	A	zatem	drugi	i	trzeci	sakrament,	
to	była	spowiedź	i	pierwsza	Komunia	Święta,	to	miało	miejsce	
w	szkole	podstawowej.	Rodzice	przypomnieli,	że	to	było	bardzo	
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ważne	wydarzenie,	gdyście	byli	dziećmi.	A	teraz,	gdy	jesteście	
w	okresie	młodzieżowym,	w	wiośnie	życia,	otrzymacie	dzisiaj	
sakrament	bierzmowania,	dary	Ducha	Świętego.

2. Duch Święty w życiu Chrystusa i misji Kościoła

Na	dzisiejszą	liturgię	został	wybrany	tekst	z	księgi	Izajasza.	
Izajasz	żył	w	wieku	VII	przed	Chrystusem	i	on	już	wspominał	
o	Duchu,	który	na	niego	zstąpił	i	który	go	namaścił	i	posłał.	
Jezus	 ten	 tekst	 odczytał,	 potem	w	Nazarecie	w	 synagodze,	
powiedział:	 „Dziś	 spełniły	 się	 te	 słowa,	 któreście	 słyszeli”,	
czyli	sam	się	uważał	za	namaszczonego	Duchem	Świętym	i	za	
posłanego.	To	namaszczenie	Duchem	Świętym	miało	miejsce,	
gdy	Jezus	dał	się	ochrzcić	Janowi	Chrzcicielowi.	Jezus	chrztu	
nie	potrzebował,	bo	nie	miał	żadnych	grzechów,	ale	wziął	nasze	
grzechy	i	wiemy,	że	je	potem	wziął	na	krzyż,	gdzie	zostały	znisz-
czone	i	wszyscy	ludzie	odtąd	mają	możliwość	otrzymywania	
przebaczenia	grzechów,	win,	zmazywania	grzechów	miłosier-
dziem	Bożym.	Pamiętamy,	że	jak	Jezus	przyjmował	chrzest	to	
zstąpiła	gołębica	na	Niego	i	to	było	prawdziwe	namaszczenie	
Duchem	Świętym.	Jak	wyszedł	z	Jordanu	to	podjął	nauczanie,	
jeszcze	był	na	pustyni,	gdzie	Go	szatan	kusił.	Jezus	wszystkie	
pokusy	odrzucił	i	potem	podjął	nauczanie,	czynienie	cudów	od	
wezwania:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	Ewangelię”.	Jezus	się	
czuł	nie	 tylko	namaszczony	Duchem	Świętym	ale	i	posłany,	
i	w	mocy	Ducha	Świętego	nauczał.	W	mocy	Ducha	Świętego	
czynił	cuda,	w	mocy	Ducha	Świętego	wycierpiał	za	nas	rany	
i	na	krzyżu	umarł.	I	w	mocy	Ducha	Świętego	zmartwychwstał.	
Jak	wiemy,	Jezus	po	zmartwychwstaniu	uczniów	prosił,	żeby	
się	nie	rozchodzili	z	miasta,	z	Jerozolimy	bowiem	otrzymają	
Ducha	Świętego.	Wiemy,	że	na	jakiś	czas	oni	opuścili	Jerozo-
limę	ale	potem	wrócili	na	ten	czas,	kiedy	było	zapowiedziane	
zesłanie	Ducha	Świętego.	 I	właśnie	Duch	Święty	 zstąpił	 na	
Apostołów	w	postaci	ognistych	języków,	to	było	pierwsze	wiel-
kie	bierzmowanie	w	Kościele,	dnia	pięćdziesiątego	po	zmar-
twychwstaniu.	Apostołowie	zostali	wtedy	namaszczeni	Duchem	
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Świętym	i	zostali	posłani.	I	podobnie	jak	Jezus	w	tym	posłaniu	
się	sprawdzili.	Mimo,	że	wcześniej	Piotr	zaparł	się	Jezusa	to,	
gdy	otrzymał	Ducha	Świętego	wraz	z	innymi	Apostołami,	już	
nie	było	wpadek,	nie	było	zdrad,	żadna	siła	nie	potrafiła	ich	
zatrzymać	w	głoszeniu	Ewangelii	i	dawaniu	świadectwa	o	Je-
zusie.	A	gdy	nauczali,	to	głównie	podejmowali	jeden	temat,	że	
Jezus	został	przez	Żydów	zabity	niewinnie	i	tę	śmierć	przyjął	
sam,	dobrowolnie	zgodził	się	umrzeć	za	ludzi	na	odpuszczenie	
grzechów.	Jak	mówimy	w	każdej	Mszy	Świętej	–	„Jego	krew	
została	wylana	na	odpuszczenie	grzechów”.	I	o	tym	głównie	
mówili	i	wskazywali,	że	Jezus	zmartwychwstał,	powstał	z	mar-
twych	i	oni	są	Jego	świadkami,	bo	z	Nim	jedli,	pili,	rozmawiali	
po	Jego	zmartwychwstaniu.	I	to	świadectwo	jest	przez	wieki	
przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie.	Powtórzmy,	że	oni	byli	
też	namaszczeni	w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego	i	posłani,	
żeby	opowiadać	o	tym	kim	jest	Jezus	dla	świata,	czego	nauczał	
i	co	uczynił	umierając	na	krzyżu	i	potem	powstając	z	martwych.

3. Duch Święty czyni ochrzczonych misjonarzami

Dzisiaj	coś	podobnego	się	dzieje	tutaj,	w	tym	Wieczerniku	
Waszej	 parafii.	Otrzymacie	 za	 chwilę	 namaszczenie,	 auten-
tyczne	namaszczenie,	bo	jak	do	mnie	podejdziecie,	to	olejem	
krzyżma	namaszczę	wasze	czoła.	Będziecie	namaszczeni	Du-
chem	Świętym	i	gdy	skończymy	Eucharystię	będziecie	posłani	
na	drogi	Waszego	młodego	życia,	posłani,	żebyście	podobnie	
jak	Apostołowie	 głosili	Ewangelię,	 świadczyli	 o	 Jezusie,	 że	
On	żyje,	że	 jest	w	Eucharystii,	 że	 jest	najważniejszy,	że	ma	
słowa	życia	wiecznego,	że	warto	w	Niego	wierzyć,	że	warto	
Go	kochać,	że	warto	Go	słuchać.	To	będzie	Wasze	zadanie	jako	
posłanych	z	mocą	Ducha	Świętego,	ze	światłem	Ducha	Świę-
tego.	Tak	możemy	zinterpretować	sakrament	bierzmowania,	to	
co	za	chwilę	się	stanie	rzeczywistością	dla	was.	My	już	dawno	
byliśmy	bierzmowani	i	mamy	okazję	dzisiaj,	kiedy	wy	macie	
bierzmowanie,	 sobie	 uświadomić,	 że	 jesteśmy	 też	 posłani.	
Byliśmy	namaszczeni,	otrzymaliśmy	posłanie	i	warto	zapytać	
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się	 jak	 to	 posłanie	wypełniamy,	 jakimi	 jesteśmy	 świadkami	
Pana	Jezusa.

Droga	młodzieży,	idziecie	w	świat,	który	nie	bardzo	Pana	
Boga	dzisiaj	 lubi.	Wiemy,	 że	Europa	poganieje,	 jest	 dzisiaj	
najbardziej	 zlaicyzowanym	kontynentem.	 Jest	większa	 po-
bożność,	religijność	np.	w	Afryce	czy	w	obydwu	Amerykach,	
a	zwłaszcza	w	Ameryce	Południowej,	skąd	przyszedł	obecny	
papież	Franciszek,	ale	 także	 i	w	Azji,	chociaż	 tam	nie	 tylko	
jest	chrześcijaństwo,	bo	w	Azji	są	inne	wielkie	religie	świata	
jak	 buddyzm	 czy	 islam.	 Islam	bardzo	 groźny	 dzisiaj,	 który	
niszczy	chrześcijaństwo.	Widzicie	w	telewizji,	czytacie	w	pra-
sie,	 że	 ciągle	 giną	 chrześcijanie.	Oni	 przychodzą	 dzisiaj	 do	
chrześcijan	 i	mówią:	 „Musicie	 przyjąć	naszą	 religię,	 a	więc	
stać	się	wyznawcami	Mahometa,	muzułmanami,	jeżeli	nie,	to	
was	tu	nie	ma.	A	jeżeli	nie	chcecie	islamu	przyjąć	i	nie	chcecie	
stąd	odejść	to	was	nie	ma”.	I	zabijają.	Ci	chrześcijanie	też	są	
namaszczeni	i	posłani	i	to	posłanie	tak	wiele	kosztuje,	nawet	
życie.	U	nas,	Bogu	dzięki,	jest	o	wiele	lepiej,	ale	nikt	z	nas	nie	
jest	zwolniony	z	tego	dawania	świadectwa	o	Jezusie,	nikt	z	nas	
nie	jest	zwolniony	z	zachowywania	Bożych	przykazań.

4. Chrystus zawsze obecny ze swymi uczniami

Moi	drodzy,	nawiążmy	jeszcze	do	Ewangelii.	Ten	fragment	
dzisiejszy	 nam	pokazuje	Pana	 Jezusa,	 który	 przychodzi	 do	
uczniów.	Jest	noc	i	na	jeziorze	jest	burza,	Apostołowie	z	tą	burzą	
walczą,	pilnują,	żeby	łódź	nie	zatonęła	i	oto	Jezus	się	zjawia.	
Strach	ogarnia	uczniów,	bo	nie	wiedzą	kto	to	jest,	a	Jezus	się	
odzywa:	„To	Ja	jestem,	nie	bójcie	się.	Co	mogą	te	słowa	zna-
czyć?	„Nie	bójcie	się,	Ja	was	pilnuję,	Ja	jestem	przy	was,	Ja	wam	
w	razie	czego	podam	rękę,	nie	potrzebujecie	się	bać”.	Droga	
młodzieży,	można	porównać	nas	żyjących	w	tej	chwili	na	ziemi	
do	płynących	przez	ocean	świata	w	łodzi.	I	wiemy,	że	nasza	
łódź,	która	płynie	po	oceanie,	nasze	życie	jest	też	wypełnione	
lękiem,	ciemnością.	Burze	są.	Kiedy	jest	ciemność?	–	Gdy	nie	
wiemy	po	co	żyjemy.	A	zobaczcie,	ilu	jest	takich	ludzi,	którzy	
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nie	wiedzą,	po	co	żyją,	którzy	nie	potrafią	rozpoznać	co	jest	
dobre,	a	co	jest	złe,	którzy	nie	wiedzą,	kto	mówi	prawdę,	a	kto	
kłamie.	To	 jest	ciemność.	 I	często	w	ciemności	 ludzie	sobie	
odbierają	życie.	Gdzieś	wyczytałem,	że	obecnie	więcej	ludzi	
sobie	odbiera	życie	przez	samobójstwa,	aniżeli	ginie	na	drogach	
w	wypadkach.	Tam	jest	zamach	na	życie,	gdzie	się	nie	widzi	
sensu	życia.	To	jest	ciemność	i	z	ciemności	wychodzimy	przy	
pomocy	Pana	Jezusa,	bo	Jego	Ewangelia	jest	dla	nas	światłem,	
ma	tyle	wskazań,	żebyśmy	wiedzieli	po	co	żyjemy,	dlaczego	
cierpimy,	dlaczego	trzeba	być	dobrym,	gdzie	jest	dobro,	gdzie	
jest	zło,	kto	mówi	prawdę,	kto	kłamie.	A	tyle	tego	zakłamania	
dzisiaj	jest	też	w	mediach,	bo	diabeł	ma	dzisiaj	wiele	możliwo-
ści,	że	korzysta	z	osiągnięć	techniki	i	kłamstwo	szerzy	przez	
środki	masowego	 przekazu.	 Jeszcze	 dopowiedzmy,	 że	 gdy	
płyniemy	tym	okrętem	przez	świat,	okrętem	naszego	życia,	to	
też	się	zrywają	burze.	Kiedy	są	burze?	–	Jak	się	ludzie	kłócą,	
jak	się	nienawidzą,	jak	jedni	na	drugich	napadają,	to	wtedy	są	
burze,	nie	ma	spokoju.	I	właśnie	w	tych	sytuacjach,	gdy	jest	
ciemno,	gdy	są	burze	to	trzeba	pamiętać,	że	Jezus	jest	przy	nas,	
tak	blisko.	„Nie	bójcie	się,	Ja	jestem”.	I	kto	jest	ochrzczony,	
kto	jest	wybierzmowany,	to	powinien	pamiętać,	że	Jezus	jest,	
że	żyje	i	dlatego	powinien	przychodzić	na	sprawowanie	Eu-
charystii	niedzielnej,	żeby	odnowić	przyjaźń	z	Panem	Jezusem,	
żeby	na	nowo	sobie	Jego	naukę	przypominać	i	żeby	nabierać	
też	takiej	mocy,	umacniać	dary	Ducha	Świętego,	które	otrzy-
maliśmy,	żeby	można	było	wychodzić	z	ciemności	i	te	burze	
różne	przetrzymywać.

Zakończenie

Kończąc	 to	 pouczenie,	 chciałbym	Was	 bardzo	 poprosić,	
abyście	przyjmując	dzisiaj	dary	Ducha	Świętego,	byście	czuli	
się	namaszczonymi	i	posłanymi	przez	Pana	Jezusa.	Od	dzisiaj	
macie	jeszcze	większe	prawo	do	proszenia	o	pomoc,	o	światło,	
o	mądrość,	o	rozum,	o	pobożność,	o	męstwo,	żebyście	mieli	
siłę	odrzucać	 zło,	 a	 trwać	przy	dobru.	Dalej,	 żebyście	mieli	
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umiejętność	do	czynienia	dobrze,	żebyście	rady	przyjmowali,	
bo	to	jest	też	takie	ważne,	żeby	rady	przyjmować	od	rodziców,	
od	księży,	od	katechetów	i	 też	 innym	dobrze	radzić.	Jak	kto	
nie	wie,	jak	jest	taki	zdołowany,	jak	jest	załamany,	to	go	nie	
dobijać	złym	słowem,	ale	mu	poradzić,	pomóc.	I	też	dar	bojaź-
ni	Bożej,	żeby	być	delikatnym,	żeby	nie	popełniać	grzechów,	
żeby	pilnować	przyjaźni	 z	Bogiem.	To	 jest	 ta	 bojaźń	Boża,	
bojaźń,	żeby	nie	utracić	przyjaźni	z	Panem	Bogiem.	To	są	te	
dary	i	trzeba	je	odnawiać,	na	nowo	przyjmować	w	czasie	tych	
naszych	spotkań	coniedzielnych	z	Jezusem	zmartwychwstałym.	
To	zabierzcie	sobie	właśnie	te	wskazania	po	to	byście	stali	się	
od	dzisiaj	eleganckimi,	lepszymi	świadkami	Chrystusa	zmar-
twychwstałego.	Amen.

Znać Ewangelię i nią żyć
Wałbrzych, 19 kwietnia 2015 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

1. Charakterystyka chrystofanii jerozolimskiej

Zacznijmy	od	refleksji	nad	chrystofanią	czyli	opisem	ukaza-
nia	się	Jezusa	zmartwychwstałego	w	pierwszy	dzień	tygodnia	
wieczorem	jedenastu	uczniom.	Pan	Jezus	miał	świadomość,	że	
mimo	że	zmartwychwstał,	mimo	że	się	pokazał	niewiastom,	
także	uczniom	w	Emaus	wiedział,	że	oni	jeszcze	nie	wierzą.	
Dlatego	jak	przyszedł	wieczorem,	to	chciał	ich	przekonać,	że	
naprawdę	zmartwychwstał,	zmartwychwstał	w	tym	ciele,	w	któ-
rym	umarł,	w	którym	został	pogrzebany	i	dlatego	powiedział:	
„Czemu	jesteście	zmieszani	i	dlaczego	wątpliwości	budzą	się	
w	waszych	sercach?	Popatrzcie	na	moje	ręce	i	nogi:	to	Ja	jestem.	
Dotknijcie	się	Mnie	i	przekonajcie:	duch	nie	ma	ciała	ani	kości,	
jak	widzicie,	że	Ja	mam.	Po	tych	słowach	pokazał	im	swoje	ręce	
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i	nogi”	(Łk	24,	38-39).	I	za	chwilę	poprosił	ich	o	coś	do	jedzenia:	
„Macie	tu	coś	do	jedzenia?”.	Oni	podali	Mu	kawałek	pieczonej	
ryby.	Wziął	i	jadł	wobec	nich.	Nie	jadł	dlatego,	że	był	głodny,	
bo	w	uwielbionym	ciele	już	nie	potrzebował	jedzenia	ani	picia,	
to	była	nowa	egzystencja,	egzystencja	uwielbiona,	 taka	 jaką	
będziemy	mieli	 jak	 zmartwychwstaniemy,	 już	 nie	 będziemy	
potrzebować	ani	picia	ani	jedzenia,	to	będzie	inna	egzystencja.

Pan	Jezus	taką	egzystencję	rozpoczął	po	swoim	zmartwych-
wstaniu,	ale	trzeba	było	przekonać	tych	niewiernych	Apostołów,	
którzy	się	ciągle	bali,	ciągle	wątpili,	że	naprawdę	zmartwych-
wstał.	Dlatego	do	tego	stopnia	się	posunął,	że	prosił	o	jedzenie	
i	dano	Mu	rybę	pieczoną	i	zjadł.	Kazał	się	dotykać,	pokazywał	
nogi,	ręce,	ciało,	w	którym	wycierpiał	rany	aż	do	śmierci	krzy-
żowej,	ale	zmartwychwstał.	Więc	św.	Łukasz	zwrócił	uwagę,	
że	Jezus	zmartwychwstał	prawdziwie	w	tym	ciele,	które	miał	
przed	śmiercią,	to	ciało	zostało	uwielbione,	ale	to	było	to	samo	
ciało.	I	my	też	zmartwychwstaniemy	w	takich	ciałach,	w	któ-
rych	teraz	jesteśmy,	nasz	duch	jest	obecny	w	naszym	ciele,	nie	
ma	go	poza	ciałem,	jest	w	nas	duch,	który	daje	nam	życie,	nas	
ożywia,	który	poznaje	prawdę,	potrafi	kochać,	który	jest	wolny	
i	mówi	mogę,	nie	muszę,	wierzę,	mam	nadzieję,	powinienem	–	
to	jest	nasz	duch.	Ale	przyjdzie	czas	kiedy	on	ciało	opuści,	ciało	
będzie	martwe,	rozłoży	się	w	ziemi,	ale	Jezus	zapowiedział:	
„Nadejdzie	godzina	kiedy	ci,	którzy	w	ziemi	spoczywają	usłyszą	
głos	Syna	Bożego	i	żyć	będą”.	W	wyznaniu	wiary	mówimy:	
„Wierzę	w	ciała	zmartwychwstanie”.	Zmartwychwstanie	Pań-
skie	nie	tylko	uwiarygadnia	to,	co	Jezus	powiedział	i	co	uczynił,	
ale	także	zapowiada	nasze	zmartwychwstanie.	Gdyby	nie	było	
zmartwychwstania,	 to	 o	 Jezusie	 by	 zapomniano,	 nie	 byłoby	
chrześcijaństwa,	byłby	przegrany	 totalnie.	A	dzięki	 temu,	że	
Jezus	zmartwychwstał	jest	to	co	jest	na	ziemi.

2. Świadectwo apostołów o zmartwychwstaniu

Dzisiaj	mamy	dwa	świadectwa	–	św.	Piotra,	z	fragmentu	jego	
kazania	i	świadectwo	Jana	ewangelisty	z	jego	listu.	Piotr	mówił	
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zwracając	 się	 do	Żydów:	 „Wyście	 zabili	 Jezusa,	 zaparliście	
się	Go	przed	Piłatem,	gdy	postanowił	Go	uwolnić.	Zaparliście	
się	Świętego	i	Sprawiedliwego,	a	wyprosiliście	ułaskawienie	
dla	 zabójcy.	Zabiliście	Dawcę	 życia,	 ale	Bóg	wskrzesił	Go	
z	martwych,	czego	my	jesteśmy	świadkami”.	Tak	mówił	Piotr.	
Potem	jeszcze	dodał:	„Mesjasz	będzie	cierpiał,	pokutujcie	więc	
i	nawróćcie	się,	aby	grzechy	wasze	zostały	zgładzone”.	To	są	
prawie	 te	 same	 słowa,	 które	 Jezus	powiedział	 jak	przyszedł	
do	 uczniów	w	dzień	 zmartwychwstania.	 Już	Piotr	 nie	miał	
wątpliwości.	Dlaczego	tak	ładnie	powtórzył	to,	co	mówił	Pan	
Jezus?	–	Bo	stał	się	nowym	człowiekiem,	w	dzień	zesłania	Du-
cha	Świętego	otrzymał	nowe	powołanie.	Tamto	z	Galilei,	które	
otrzymał	jakby	nie	sprawdziło,	bo	się	zaparł	Jezusa	i	dlatego	
było	nowe	powołanie.	Jak	uczniowie	otrzymali	Ducha	Święte-
go,	to	wszystko	się	rozjaśniło,	i	pełni	mocy	wyszli	z	wieczernika	
i	poszli	w	świat	by	nauczać	wszystkie	narody.

Moi	drodzy,	żadna	siła	ich	nie	zatrzymała.	A	Jan	tak	świad-
czył	o	Jezusie;	„Jeśliby	nawet	ktoś	zgrzeszył,	mamy	Rzecznika	
wobec	Ojca,	 Jezusa	Chrystusa	 sprawiedliwego.	On	bowiem	
jest	ofiarą	przebłagalną	za	nasze	grzechy	i	nie	tylko	za	nasze,	
lecz	 również	 za	 grzechy	 całego	 świata”.	Tak	 pisał	 św.	 Jan.	
Jakże	 piękne,	 zdecydowane,	 klarowne	 świadectwo	 składali	
Apostołowie.

3. Jak wygląda nasze świadectwo?

Kto	ma	świadczyć	o	Jezusie	dzisiaj?	–	Nie	ateiści,	bo	oni	
gardzą	Jezusem	tylko	chrześcijanie,	ludzie	ochrzczeni,	wybierz-
mowani.	Zobaczcie,	ile	jest	ochrzczonych	i	wybierzmowanych,	
którzy	milczą.	Jakie	to	świadectwo,	jeżeli	ich	tu	nie	ma	w	ko-
ściele?	–	Żadne.	Dlatego	w	okresie	paschalnym	pytamy,	jakie	
jest	nasze	świadectwo	o	Chrystusie	zmartwychwstałym.	I	dzi-
siaj	młodzież	otrzymuje	dary	Ducha	Świętego,	by	to	świadectwo	
było	bardziej	czytelne.	W	jaki	sposób	będziecie	świadczyć?

Na	 przykład,	 jak	 będzie	 rozmowa	w	 klasie	 o	Kościele,	
o	Chrystusie	i	będą	atakować,	może	bluźnić,	a	ty	nic	nie	po-
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wiesz,	bez	odwagi	–	to	nie	będzie	żadnego	świadectwa.	Albo	jak	
napotkasz	w	Internecie	jakieś	teksty	kłamliwe,	niesprawiedliwe,	
bluźniercze,	a	jak	się	wypowiesz,	to	podpisz	swoje	świadectwo,	
że	się	nie	zgadzasz,	że	to	nie	jest	prawda,	że	to	jest	oszustwo,	że	
to	jest	ocena	nieprawidłowa.	Jak	potrafisz	tak	zrobić,	to	wtedy	
będzie	Cię	można	nazwać	świadkiem	Jezusa.	I	Jezus	na	Ciebie	
liczy,	na	wszystkich	nas	liczy,	nie	możemy	być	niemowami.	
Apostołowie	mówili	jasno,	Jan	później	dodał	takie	ważne	słowa:	
„Kto	mówi:	Znam	Go,	a	nie	zachowuje	Jego	przykazań,	 ten	
jest	kłamcą	i	nie	ma	w	nim	prawdy”.	Mamy	takich	kłamców,	
którzy	niby	znają	się	na	Kościele,	na	chrześcijaństwie,	a	nie	
zachowują	 Jego	 przykazań.	Żeby	mówić	 o	Kościele	 trzeba	
Kościołem	żyć,	trzeba	Kościół	kochać,	trzeba	się	modlić,	trzeba	
uczestniczyć	w	liturgii	Kościoła,	wtedy	możemy	coś	sensow-
nego	powiedzieć.	A	ci,	którzy	się	deklarują,	że	są	niewierzący,	
niepraktykujący	to	trzeba	przyglądać	się	z	obawą	co	mówią,	bo	
zazwyczaj	mówią	kłamliwie,	nieprawdziwie.	Od	reformowania	
Kościoła	my	jesteśmy	i	reformujemy	go	w	dobrym	kierunku,	
jak	 sami	 siebie	 reformujemy	 i	 stajemy	 się	 lepsi	 –	 żyjemy	
w	prawdzie,	 nie	w	 zakłamaniu,	 pomagamy	 sobie,	 budzimy	
nadzieję.	To	jest	reforma	Kościoła	i	nie	potrzebujemy,	żeby	nas	
reformowali	ci	z	zewnątrz,	którzy	chcieliby	uczynić	Kościół	na	
swoją	modłę,	tak	jak	Ci	za	czasów	Jezusa,	którzy	mówili,	że	
Mesjasz	to	będzie	król,	który	poprowadzi	Izrael	w	szczęśliwą	
krainę.	A	Jezus	powiedział:	„Mesjasz	musiał	cierpieć	tak	jak	
było	zapowiedziane”.	I	św.	Piotr	powtórzył	w	swoim	kazaniu,	
że	Jego	Mesjasz	będzie	cierpiał.	Nawrócił	się,	już	nie	mówił	
Panie	Ty	nie	możesz	cierpieć,	już	to	zrozumiał.	I	my	też	dajmy	
się	przemieniać	Duchowi	Świętemu.

Zakończenie

Droga	młodzieży,	wielki	 dzień	 dla	Was,	 dzień	 przyjęcia	
darów	Ducha	Świętego,	dzień	stania	się	świadkami	Pana	Je-
zusa,	więc	nie	wstydźcie	się	Chrystusa,	bądźcie	świadkami,	że	
On	żyje,	że	jest.	Dlatego	trzeba	przychodzić	na	Mszę	Świętą,	
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do	Komunii	przystępować,	kształtować	swoją	młodość	nauką	
Pana	Jezusa.

Powtórzmy	–	„Kto	mówi:	Znam	Go,	a	nie	zachowuje	Jego	
przykazań,	 ten	 jest	 kłamcą	 i	 nie	ma	w	nim	prawdy”.	 Jeżeli	
człowiek	wybierzmowany	mówi,	że	zna	Ewangelię	a	nią	nie	
żyje	to	jest	kłamcą.	Jest	to	wielkie	zobowiązanie,	ale	jest	ono	
bardzo	szczytne,	szlachetne	i	możliwe	do	wypełnienia.	Dlatego	
Was	dzisiaj	wesprzemy	naszą	modlitwą,	żebyście	mogli	to	nowe	
powołanie,	które	dzisiaj	otrzymacie,	powołanie	do	świadczenia	
o	Chrystusie,	żebyście	mogli	je	pięknie	wypełniać.	Jak	będziecie	
je	wypełniać,	 to	będziecie	na	drodze	do	szczęścia,	o	którym	
mówicie	i	którego	pragniecie.	Amen.

Przez odnowę fundamentu wiary 
do świadectwa

Wałbrzych, 19 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas wizytacji kanonicznej 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

1. Przesłanie niedziel okresu paschalnego

Mamy	za	sobą	dwa	tygodnie	czasu	wielkanocnego.	Okres	
zmartwychwstania	Pańskiego	 trwa	pięćdziesiąt	 dni	 i	 jest	 to	
wydarzenie	 takie	wielkie,	że	nam	nie	wystarczy	krótki	czas,	
dlatego	ten	okres	paschalny	jest	wydłużony	do	zesłania	Ducha	
Świętego.	Zauważamy,	że	on	ma	takie	dwa	podokresy.	Przez	
pierwsze	trzy	niedziele	czytane	Ewangelie	mówią	nam	o	Jezusie	
zmartwychwstałym,	a	od	czwartej	niedzieli	już	będą	Ewangelie	
ukierunkowane	na	Ducha	Świętego,	na	Dobrego	Pasterza	za	
tydzień,	a	potem	już	będziemy	się	przygotowywać	do	zesłania	
Ducha	Świętego.

W	Wielką	Niedzielę	dwa	tygodnie	temu	Ewangelia	nas	pro-
wadziła	do	pustego	grobu.	Tam	przybył	apostoł	Jan	z	Piotrem	
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na	wieść,	którą	otrzymali	od	Marii	Magdaleny,	że	jest	pusty	
grób,	że	Jezus	prawdopodobnie	zmartwychwstał.	Oni	tam	poszli	
i	faktycznie	zastali	pusty	grób	–	taką	Ewangelię	słyszeliśmy	dwa	
tygodnie	temu	w	niedzielę	zmartwychwstania.	Tydzień	temu,	
słyszeliśmy	 jak	Jezus	przyszedł	do	Wieczernika	do	uczniów	
zamkniętych	przez	zamknięte	drzwi,	bo	już	przebywał	w	ciele	
uwielbionym	i	przyszedł	do	nich,	żeby	ich	pozdrowić	–	„Pokój	
wam”	 i	 przekazał	 im	dar	miłosierdzia	Bożego.	 Jezus	wtedy	
powiedział:	„Weźmijcie	Ducha	Świętego.	Którym	odpuścicie	
grzechy	są	im	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie	są	im	za-
trzymane”.	Nie	było	Tomasza	wtedy,	jak	potem	wrócił	to	apo-
stołowie	go	poinformowali,	że	Jezus	zmartwychwstał.	Tomasz	
powiedział,	że	dopóki	nie	włoży	palca	w	miejsce	gwoździ	i	ręki	
w	jego	bok,	nie	uwierzy.	Gdy	po	ośmiu	dniach	Jezus	przyszedł,	
wtedy	Tomasz	dotknął	Jezusa	i	wyznał	wiarę	słowami:	„Pan	
Bóg	i	Bóg	mój”.

2. Zmartwychwstały spotyka swoich uczniów

Moi	 drodzy,	 ten	 dzisiejszy	 ewangeliczny	 opis	 spotkania	
Jezusa	zmartwychwstałego	z	uczniami	to	jest	ten	sam,	który	
był	 przed	 tygodniem,	 z	 tym,	 że	 tamta	 relacja	 była	 św.	 Jana	
ewangelisty,	 a	 dzisiejsza	 jest	 św.	 Łukasza.	 Dotyczy	 tego	
samego	wydarzenia	 –	 spotkania	 Jezusa	 zmartwychwstałego	
z	uczniami,	które	miało	miejsce	w	niedzielę	wieczorem,	pierw-
szy	dzień	tygodnia,	jak	się	już	dzień	kończył.	Przypomnijmy	
sobie,	że	to	było	piąte	ukazanie	się	Jezusa	zmartwychwstałego	
w	 dzień	 zmartwychwstania.	 Czym	 się	 charakteryzuje	 dzi-
siejsze	opowiadanie	 o	 Jezusie	 zmartwychwstałym.	Otóż	 św.	
Łukasz	podkreśla,	że	Jezus	chciał	za	wszelką	cenę	przekonać	
uczniów,	 że	 naprawdę	 zmartwychwstał.	Dlatego	mówił	 do	
nich:	„Czemu	jesteście	zmieszani	i	dlaczego	wątpliwości	budzą	
się	w	waszych	sercach?	Popatrzcie	na	moje	ręce	i	nogi:	to	Ja	
jestem.	Dotknijcie	się	Mnie	i	przekonajcie:	duch	nie	ma	ciała	
ani	kości,	jak	widzicie,	że	Ja	mam.	Przy	tych	słowach	pokazał	
im	swoje	ręce	i	nogi”	(Łk	24,	38-39).	I	następnie,	żeby	jeszcze	
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mocniej	uzasadnić,	że	zmartwychwstał,	że	żyje	w	tym	ciele,	
które	zostało	wcześniej	zmasakrowane,	zapytał:	„Macie	tu	coś	
do	jedzenia?”.	Oni	podali	Mu	kawałek	pieczonej	ryby.	Wziął	
i	jadł	wobec	nich.	Nie	był	głodny,	zresztą	nie	potrzebował	jeść	
bo	był	w	ciele	uwielbionym,	ale	spożywał	rybę,	żeby	uczniów	
przekonać	na	sto	procent,	że	zmartwychwstał,	bo	było	niedo-
wierzanie	na	początku.

Dlatego	Jezus	za	wszelką	cenę	chciał	przekonać	uczniów,	
że	zmartwychwstał	i	prosił	uczniów	o	podanie	mu	pieczonej	
ryby,	żeby	doświadczyli,	że	On	żyje,	że	jest	zmartwychwstały.	
I	na	końcu	Jezus	przypomniał	to,	co	mówili	prorocy,	co	mówiło	
o	Nim	pismo	starego	testamentu,	Tak	jest	napisane:	„Mesjasz	
będzie	cierpiał	i	trzeciego	dnia	zmartwychwstanie,	w	imię	Jego	
głoszone	będzie	nawrócenie	i	odpuszczenie	grzechów	wszyst-
kim	narodom,	począwszy	od	Jerozolimy.	I	dodał	–	Wy	jesteście	
świadkami	tego”.	I	Apostołowie	wtedy	zaczęli	się	czuć	jako	
świadkowie	Jezusa	i	to	ich	poczucie	się	jeszcze	spotęgowało,	
kiedy	otrzymali	dary	Ducha	Świętego,	kiedy	Jezus	zesłał	im	
Ducha	Świętego,	 którego	 im	obiecał.	 I	 oto	widzimy	 jak	 się	
zachował	Piotr	w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego.	Stał	się	na-
gle	taki	odważny	i	niczego	się	nie	bojąc,	głosił	w	Jerozolimie	
kazanie	i	mówił	bardzo	klarownie:	„Wy	jednak	wydaliście	Go	
i	zaparliście	się	Go	przed	Piłatem,	gdy	postanowił	Go	uwol-
nić.	Zaparliście	się	świętego	i	sprawiedliwego,	a	wyprosiliście	
ułaskawienie	 dla	 zabójcy.	Zabiliście	Dawcę	 życia,	 ale	Bóg	
wskrzesił	Go	z	martwych,	czego	my	jesteśmy	świadkami”.	Ta-
kie	słowa	mógł	powiedzieć	nie	tylko	po	widzeniu	kilkakrotnym	
Jezusa,	ale	dzięki	mocy	Ducha	Świętego,	którą	Jezus	przekazał	
Apostołom,	żeby	uczniowie	mogli	być	Jego	świadkami	i	mówić	
o	tym	co	widzieli,	co	słyszeli,	co	z	Nim	przeżyli.	Bo	świadek	
to	jest	ktoś,	kto	nie	mówi	o	tym,	co	wyczytał	w	książkach,	ale	
mówi	to,	co	widział,	co	słyszał,	czego	doświadczył.	Tak	wła-
śnie	jest	w	sądzie,	wzywa	się	na	świadków	ludzi,	którzy	jakieś	
zdarzenie	widzieli,	słyszeli	jakieś	słowa,	którzy	doświadczyli	
tego	wydarzenia	i	prosi	się	ich	o	to,	żeby	opowiedzieć,	żeby	
zaświadczyć	o	tym	czego	doświadczyli.	To	jest	świadek.	I	wła-
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śnie	takim	świadkiem	poczuł	się	św.	Piotr	i	świadkami	poczuli	
się	wszyscy	Apostołowie.	Najpierw	doświadczyli	Jezusowego	
mówienia	i	działania,	a	potem	świadczyli.

3. Od doświadczenia do świadectwa

Moi	drodzy,	to	jest	nasze	dzisiaj	zadanie.	Jezus	na	nas	dzisiaj	
liczy,	nas	nazywa	świadkami	swoimi,	mamy	świadczyć	światu,	
że	On	zmartwychwstał.	A	żeby	świadczyć	trzeba	doświadczyć.	
Gdzie	my	nabieramy	doświadczenia?	–	W	kościele,	jak	jesteśmy	
na	Eucharystii	doświadczamy	obecności	Jezusa	w	Jego	słowie,	
w	Jego	chlebie,	który	przyjmujemy.	I	właśnie	to	doświadcze-
nie	ma	być	potem	przedmiotem	naszego	świadectwa,	naszego	
świadczenia	o	Jezusie.	To	jest	bardzo	ważne	byśmy	czuli	się	
świadkami	Jezusa	zmartwychwstałego.

Zobaczcie,	jak	chce	się	Jezusa	dzisiaj	przepędzić	z	Europy,	
także	z	naszego	kraju.	Ile	jest	wrogów	Pana	Boga,	ile	jest	wro-
gów	Kościoła.	Chce	się	Kościół	 reformować,	ale	ci	go	chcą	
reformować,	którzy	stoją	z	zewnątrz,	nie	mają	pojęcia	o	Ko-
ściele.	Żeby	Kościół	reformować	trzeba	być	w	środku	Kościoła,	
trzeba	żyć	liturgią,	Pismem	Świętym,	Eucharystią,	modlitwą.	
Tacy	ludzie	mogą	Kościół	reformować	i	go	reformują,	jeżeli	
sami	się	zmieniają.	Bo	łatwiej	jest	zmieniać	drugich	i	pokazy-
wać	jakimi	muszą	być,	ale	najtrudniejsza	reforma	dotyczy	nas	
samych,	 jak	sami	siebie	potrafimy	reformować,	zmieniać	na	
lepsze,	na	bardziej	ewangeliczne.	Jak	to	czynimy	to	Kościół	
zmieniamy	na	lepsze,	każdy	dobry	czyn	sprawia,	że	Kościół	
jest	bardziej	święty	w	tym	ludzkim	wymiarze.	Podobnie	każdy	
grzech,	on	osłabia	świętość	Kościoła.	Dlaczego	tak	jest?	–	Bo	
Kościół	jest	organizmem	i	jak	jeden	członek	Kościoła	grzeszy	
i	nie	żyje	tak	jak	powinien,	to	osłabia	świętość	całego	Kościoła.	
Tak	jak	to	jest	w	organizmie,	jak	nas	boli	ząb	czy	żołądek,	czy	
głowa,	to	czujemy	się	cali	do	niczego,	bo	ten	ból	ma	wpływ	
na	całego	człowieka.	Podobnie	jest	w	organizmie	Kościoła,	ci	
którzy	czynią	dobro,	którzy	wystawiają	świadectwo	o	Bogu,	
to	 czynią	Kościół	 doskonalszym,	piękniejszym,	 a	 ci,	 którzy	
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grzeszą	to	go	osłabiają,	to	go	szpecą.	A	zobaczcie,	ile	mamy	
niepraktykujących.	Was	 chodzi	 do	 kościoła	 około	 dwadzie-
ścia	procent.	Można	pytać,	 a	 gdzie	 jest	 osiemdziesiąt?	–	Są	
z	 pewnością	w	większości	 ochrzczeni,	wybierzmowani,	 ale	
nie	chodzą	do	Jezusa	na	Eucharystię,	dla	nich	to	jest	obojętne	
czy	pójdą	tutaj	czy	tutaj,	czy	do	kościoła,	czy	do	supermarke-
tu,	czy	może	na	grzyby	pojadą.	Mamy	takich	pogan	w	środku	
Kościoła	i	Jezus	na	nas	liczy,	na	tych,	którzy	zostali,	żeby	tak	
żyć	i	tak	świadczyć,	żeby	tamci	zrozumieli,	że	trzeba	przyjść	
na	to	miejsce,	gdzie	powinniśmy	być.	Jak	człowiek	traci	więź	
z	Bogiem,	to	wchodzi	na	drogę	zagubienia.	Czasem	wytrzymuje	
pewien	okres,	ale	potem	przychodzi	moment,	że	jest	mu	bardzo	
ciężko.	Św.	Augustyn	powiedział:	„Stworzyłeś	nas	Boże	dla	
siebie	i	niespokojne	jest	serce	nasze	dopóki	Cię	nie	odnajdzie”.

Zakończenie

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 kończąc	 te	 homilię	 chciałbym	
powtórzyć,	 że	 Jezus	 pragnie,	 byśmy	 byli	 Jego	 świadkami,	
świadkami	Jego	zmartwychwstania.	Pamiętajmy,	Kościół	tak	
długo	nas	przy	zmartwychwstaniu	trzyma,	przez	trzy	niedziele,	
żeby	odnowić	w	nas	 ten	fundament.	Bo	gdyby	Chrystus	nie	
zmartwychwstał,	to	by	nas	tu	nie	było,	nie	byłoby	chrześcijań-
stwa,	byłaby	przegrana,	Jego	misja,	by	się	skończyła	na	krzyżu.	
A	ponieważ	zmartwychwstał,	dlatego	są	chrześcijanie,	są	Jego	
uczniowie	i	przez	wieki,	dwa	tysiące	lat	już,	świadczą	w	każ-
dym	pokoleniu,	że	On	żyje,	że	zmartwychwstał	i	to,	że	my	do	
kościoła	przyjdziemy	w	niedzielę,	to	jest	znak	naszej	wiary,	że	
Jezus	żyje,	że	idziemy	Go	spotkać,	że	idziemy	Go	posłuchać,	
że	 idziemy	przyjąć	ciało	Jego,	żebyśmy	byli	mocni	 i	byśmy	
potem	mieli	 życie	wieczne.	Kto	we	mnie	wierzy	nie	 umrze	
na	wieki,	kto	spożywa	moje	ciało	żyć	będzie	na	wieki.	Nikt	
takiej	obietnicy	nie	złożył	na	ziemi	tylko	Pan	Jezus.	Dlatego	
czujmy	się	świadkami	Chrystusa	i	przychodźmy	na	celebracje	
eucharystyczne	 i	kształtujmy	w	Nim	nasze	życie	 i	 ten	świat	
czyńmy	lepszym	światem,	prawdziwszym	światem	przez	nasze	
chrześcijańskie	świadectwo.
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Ewangeliczna postawa modlitwy, 
pokuty i nawrócenia
Świebodzice, 19 kwietnia 2015 r.

Msza św. podczas peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej 
Kościół pw. św. Mikołaja

1. Dlaczego Zmartwychwstanie jest tak ważne?

W	tej	wstępnej	 homilii,	 którą	 chcę	wygłosić	 poruszymy	
trzy	wątki.	Pierwszy	wątek	jest	wyrażony	w	formie	pytania	–	
dlaczego	zmartwychwstanie	Chrystusa	jest	tak	bardzo	ważne?	
Drugi	wątek,	 zbieżność	 orędzia	wielkanocnego	 z	 orędziem	
fatimskim	i	w	trzeciej	części	krótko	przypomnimy	rysy	orędzia	
fatimskiego.

Moi	drodzy,	dlaczego	zmartwychwstanie	Chrystusa	jest	tak	
bardzo	ważne?	–	Już	trzecią	niedzielę	z	rzędu	jest	mowa	o	Chry-
stusie	zmartwychwstałym,	wszystkie	trzy	Ewangelie	nas	prowa-
dzą	do	pustego	grobu	i	na	spotkanie	z	Jezusem	zmartwychwsta-
łym,	bo	moi	drodzy,	zmartwychwstanie	jest	fundamentem,	nie	
tylko	fundamentem	naszej	wiary,	ale	fundamentem	Kościoła,	
fundamentem	chrześcijaństwa.	Gdyby	Jezus	zakończył	swoją	
misję	na	krzyżu	i	w	grobie,	byłby	zapomniany,	byłby	totalnie	
przegrany,	a	ponieważ	zmartwychwstał,	uwiarygodnił	wszystko	
to,	co	ludziom	powiedział,	całą	Ewangelię	swoją	uwiarygodnił	
i	także	wszystkie	cuda,	które	uczynił.	A	po	drugie,	zmartwych-
wstanie	Pańskie	zapowiada	nasze	zmartwychwstanie.	My	też	
zmartwychwstaniemy	jeśli	w	Chrystusa	uwierzymy.	„Ja	jestem	
zmartwychwstanie	i	życie,	kto	wierzy	we	Mnie	nie	umrze	na	
wieki.	Chrystus	zmartwychwstan	jest,	nam	na	przykład	dan	jest	
iż	mamy	zmartwychpowstać,	z	Panem	Bogiem	królować”.	Dla-
tego	moi	drodzy,	tak	długo	się	zatrzymujemy	nad	tą	tajemnicą	
Pańskiego	zmartwychwstania,	tyle	słuchamy	o	zjawieniach	się	
Chrystusa	zmartwychwstałego.

Dzisiaj	 jest	 tak	pięknie	opisana	chrystofania,	która	miała	
miejsce	w	dzień	zmartwychwstania,	piąta	z	kolei,	w	wieczer-
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niku.	Uczniowie	ciągle	nie	wierzyli	i	niewiastom	i	uczniom,	
którzy	Go	spotkali	w	drodze,	wątpili	w	to	wszystko	i	Jezus,	
gdy	przyszedł	powiedział:	„Dotknijcie,	nie	jestem	zjawą,	nie	
jestem	 duchem	 czystym,	 dotknijcie	moich	 rąk,	 popatrzcie	
gdzie	były	gwoździe	wbite,	popatrzcie	na	moje	rany.	A	potem	
zapytał	jeszcze	czy	macie	coś	do	jedzenia”.	I	Mu	podali	rybę	
pieczoną.	Nie	 był	 głodny,	 nie	musiał	 jeść	 tylko	 chciał	 ich	
przekonać,	 żeby	nie	wątpili,	 przekonać,	 że	zmartwychwstał,	
że	prawdziwie	w	tym	swoim	ciele	umęczonym,	które	było	do	
grobu	złożone,	że	zmartwychwstał.	Dlatego	tak	ważne	jest	to	
wydarzenie,	które	 jest	 fundamentem	całego	chrześcijaństwa,	
gdyby	nie	zmartwychwstanie,	nie	byłoby	nas	 tu,	nie	byłoby	
Kościoła,	nie	byłoby	chrześcijaństwa,	nie	byłoby	całej	kultury	
chrześcijańskiej.

2. Orędzie wielkanocne a orędzie fatimskie

Jest	 duża	 zbieżność,	 otóż	Apostołowie,	 którzy	otrzymali	
Ducha	Świętego	w	dzień	Pięćdziesiątnicy	nagle	zrozumieli	to	
wszystko,	co	Jezus	nauczał,	już	Piotr	nie	mówił,	że	cierpienie	
Jezusa	 jako	Mesjasza	 jest	 niepotrzebne.	Wcześniej	mówił:	
„Ja	na	to	nie	pozwolę	i	będę	Cię	bronił”,	a	potem	zawiódł.	Po	
zesłaniu	Ducha	Świętego,	gdy	przemawiał	to	słyszeliśmy	co	
mówił,	że	Bóg	w	ten	sposób	spełnił	to,	co	zapowiedział	przez	
usta	proroków,	że	Jego	Mesjasz	będzie	cierpiał.	„Pokutujcie	
więc	i	nawróćcie	się,	żeby	grzechy	wasze	zostały	zgładzone”	–	
tak	mówił	Piotr	jako	świadek	zmartwychwstania,	jako	ten,	kto	
z	Jezusem	zmartwychwstałym	rozmawiał,	Go	dotykał	i	z	Nim	
spożywał	posiłki.	„Pokutujcie	więc	i	nawróćcie	się,	żeby	grze-
chy	wasze	zostały	zgładzone”	–	te	słowa	są	bardzo	podobne	
do	słów	Jezusa,	które	są	odnotowane	w	dzisiejszej	Ewangelii.	
Tak	jest	odnotowane:	„Mesjasz	będzie	cierpiał,	trzeciego	dnia	
zmartwychwstanie,	w	imię	Jego	głoszone	będzie	nawrócenie	
i	odpuszczenie	grzechów	wszystkim	narodom,	począwszy	od	
Jerozolimy,	a	wy	jesteście	świadkami	tego”.	A	więc	jest	mowa	
o	nawróceniu,	o	odpuszczeniu	grzechów,	o	pokucie.
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Orędzie	Matki	Bożej	z	Fatimy	jest	bardzo	bliskie	temu	orę-
dziu	Jezusa	i	orędziu	wielkanocnemu,	które	głosili	Apostołowie	
po	zesłaniu	Ducha	Świętego,	jak	się	rozeszli	z	Wieczernika,	jak	
Kościół	 rozpoczął	 publiczną	działalność	–	 „Pokutujcie	więc	
i	 nawróćcie	 się,	 żeby	grzechy	wasze	były	 zgładzone”.	A	 co	
Maryja	 powiedziała	w	Fatimie	 pastuszkom?	–	Powiedziała:	
„Módlcie	się	i	czyńcie	pokutę”.	Takie	trzy	słowa	wyznaczają	
orędzie	 fatimskie	–	modlitwa,	 zwłaszcza	 różańcowa,	pokuta	
i	nawrócenie,	tak	jakby	wzięte	ze	środka	Ewangelii.

Maryja	to	przypomina,	bo	ludzie	o	tym	zapominają,	ludzie	
myślą,	że	 są	ważniejsi	od	Boga,	że	 sobie	bez	Boga	poradzą	
i	chcą	Pana	Boga	poprawić.	Chcą	dzisiaj	definicję	małżeństwa	
zmienić,	definicję	płci,	świat	staje	na	głowie	zamiast	stać	na	
nogach.	Dlatego	my	wracamy	do	orędzia	fatimskiego,	do	spraw	
najważniejszych,	żeby	się	nie	dać	zwieść,	żeby	pokazać	po-
prawiaczom	Pana	Boga,	że	są	w	błędzie,	że	ta	droga	prowadzi	
donikąd,	jak	chcemy	Boga	poprawić,	to	co	On	zostawił,	to	co	
jest	w	skarbcu	Kościoła,	to	co	Kościół	głosi.

3. Charakterystyka orędzia fatimskiego

Moi	drodzy,	w	trzecim	punkcie	krótko	powiedzmy	o	tych	
trzech	elementach	zawartych	w	orędziu	fatimskim.

a) Modlitwa

Modlitwa	–	trzeba	się	nawrócić	na	modlitwę.	My	ją	czasem	
zbywamy,	nie	doceniamy,	na	przykład	nie	doceniamy	modli-
twy	 różańcowej,	 a	modlitwa	 różańcowa	 już	niejednokrotnie	
Europę	uratowała.	Dzisiaj	 też	Europę	trzeba	ratować	i	może	
przez	Różaniec	możemy	tego	dokonać,	nie	przez	co	 innego.	
Protesty,	owszem,	są	ważne,	dyskusje	i	tak	dalej,	ale	i	tak	nas	
nie	 posłuchają,	 swoje	 zrobią,	 swoje	 przegłosują	więc	 trzeba	
się	nawrócić	na	modlitwę.	Zobaczcie,	w	pewnym	czasie	Jezus	
mówił,	nauczał,	czyniąc	cuda,	a	potem	zamknął	usta,	prawie	
nie	mówił,	przyjął	cierpienie,	bili	Go,	znieważali,	bluźnili,	a	On	
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często	milczał,	czasem	coś	powiedział	tylko.	Ale	przez	to	nas	
odkupił,	to	był	ten	czyn	zbawczy,	cierpienie,	śmierć.	My	też	
pomnażamy	to	nie	tylko	przez	mówienie,	przez	protesty,	przez	
apele,	owszem	to	też	jest	ważne,	ale	ta	cicha	modlitwa,	pokuta	
tak	bardzo	jest	ważna.

Wspomnijmy,	że	Europę	już	kilkakrotnie	wyratowała	mo-
dlitwa	różańcowa.	Są	dwie	szczególne	daty	w	dziejach	Europy,	
1571	rok	–	bitwa	pod	Lepanto,	mamy	na	tę	pamiątkę	święto	
Matki	Bożej	7	października.	Wielka	flota	 turecka	napada	na	
flotę	chrześcijańską,	bardzo	skromną,	głównie	florencką	i	hisz-
pańską.	Papież	widzi	co	się	dzieje,	wzywa	kraje	europejskie	do	
modlitwy	różańcowej,	ludzie	się	modlą.	Gdy	bitwa	się	ma	roz-
strzygnąć	ludzie	się	modlą	w	całej	Europie	i	pokonano	Turków,	
islam	został	oddalony.	Po	przeszło	stu	latach	nowa	inwazja,	tym	
razem	nie	przez	morze	ale	przez	ląd.	Dookoła	chcieli	obejść	
morze,	żeby	wejść	do	Rzymu	i	zamienić	bazylikę	św.	Piotra	
na	meczet.	Rok	1683	–	Turcy	są	pod	Wiedniem,	bo	musieli	
Wiedeń	zdobyć,	żeby	potem	iść	dalej.	Papież	ówczesny	woła	
do	Europy:	„Bierzmy	do	ręki	różaniec	i	módlmy	się”.	I	wołali:	
„Święta	Maryjo	Matko	Boża	módl	się	za	nami	grzesznymi	–	
teraz,	gdy	jesteśmy	w	niebezpieczeństwie	i	w	godzinę	śmierci	
naszej”.	I	wiemy	co	się	stało,	król	nasz	zasłynął	z	dzielności,	
przybył	z	odsieczą	i	Turcy	zawrócili	do	swojego	kraju,	Europa	
przed	islamem	została	obroniona.

A	zobaczcie,	dzisiaj	została	zajęta	już	pokojowo	przez	imi-
grację	z	krajów	arabskich,	w	niektórych	krajach	jest	już	prawie	
tyle	meczetów,	ile	świątyń	katolickich.	A	świątynie	katolickie	
rozbierają,	bo	nie	ma	ludzi.	I	co	mamy	kulturę	łacińską	zaprze-
paścić?	–	A	ku	temu	idzie,	bo	przywódcy	europejscy	gardzą	
chrześcijaństwem,	nie	chcą	mieć	Chrystusa	za	mistrza,	nie	chcą	
Jego	Ewangelii,	znamy	to.	Nie	chcieliśmy	imienia	Bożego	do	
konstytucji,	dzisiaj	ta	sama	fala	laicyzmu	jest	z	zachodu	i	nasi	
jej	ulegają.	Jak	będziemy	się	modlić	na	Różańcu,	odpowiemy	
na	orędzie	fatimskie,	nikt	nas	nie	pokona.
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b) Pokuta

Moi	drodzy,	pokuta	–	to	drugi	element	orędzia	fatimskiego.	
My	się	pokuty	boimy.	Pokuta	może	być	różnie	rozumiana,	ma	
wiele	aspektów,	ja	tylko	o	jednym	aspekcie	powiem,	o	jednej	
formie	pokuty.	Nasze	wypełnianie	obowiązków	codziennych	
–	solidne,	odpowiedzialne,	może	być	taką	dobrą	formą	pokuty.

Gdy	się	przygotowywałem	do	tej	homilii,	przypomniałem	
sobie	 takie	 obrazek	 z	wizytacji	 kanonicznej	 z	Wałbrzycha.	
Ksiądz	mnie	zaprowadził	do	 takiej	 rodziny,	gdzie	był	chory	
młodzieniec.	Pod	koniec	szkoły	podstawowej,	w	pierwszy	dzień	
lata	poszedł	się	kąpać,	skoczył	nieszczęśliwie	i	złamał	kręgo-
słup.	Od	tego	czasu	do	dzisiaj	jest	na	wózku	inwalidzkim,	jest	
sparaliżowany,	rusza	tylko	głową.	Ale	był	taki	mocny	duchem,	
a	obok	niego	była	mama,	nauczył	 się	obsługiwać	komputer.	
Dano	mu	specjalny	komputer,	który	obsługuje	brodą	i	dzięki	
temu	ma	otwarcie	na	świat	przez	Internet.	A	mama	siedziała	
obok	stolika	na	krześle	i	taka	dobroć	biła	z	niej	–	która	przyjęła	
to	nieszczęście,	to	cierpienie	syna	i	jest	przy	nim.	Nie	oddała	go	
do	zakładu	specjalnego	tylko	mi	powiedziała,	proszę	księdza	
biskupa,	co	będzie	jak	ja	zachoruję,	co	będzie	z	moim	synem.	
Nie	bardzo	wiedziałem	jak	ją	pocieszyć.

Moi	 drodzy,	 to	 jest	 pokuta,	 nie	 trzeba	 sobie	 pokut	wy-
szukiwać,	 nasze	 życie	 nam	 takie	 sytuacje	 stwarza,	 które	 są	
pokutą	tylko	trzeba	podejść	do	tego	wydarzenia	po	Bożemu.	
Powtórzmy	 słowa:	 „Pokutujcie	więc	 i	 nawróćcie	 się,	 żeby	
grzechy	wasze	zostały	zgładzone”.	My	przez	pokutę	gładzimy	
grzechy,	otrzymujemy	pokutę	sakramentalną	na	spowiedzi	do	
wypełnienia.	Ona	jest	czasem	taka	łatwa,	dziesiątek	różańca,	
ale	to	jest	pokuta,	ona	ma	specjalny	wymiar,	powiedziałbym	
nawet,	że	zbawczy,	ta	pokuta,	którą	otrzymujemy	w	sakramen-
cie	spowiedzi.

c) Nawrócenie

Moi	drodzy,	ostatni	moment	naszej	homilii	–	to	nawróce-
nie.	My	mówimy,	z	czego	mam	się	nawrócić,	wszystko	 jest	
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w	porządku,	 do	 kościoła	 chodzę,	 przystępuję	 do	 spowiedzi	
w	pierwsze	piątki.	Tak,	 ale	 pamiętajmy,	 że	możemy	 się	 na-
wrócić	na	to	co	lepsze.	Jak	nawet	uznamy,	że	jako	tako	żyjemy	
i	postępujemy	dobrze,	pamiętajmy,	że	może	być	lepiej.	Trzeba	
się	nawrócić	na	większą	aktywność,	na	modlitwę,	na	pokutę,	
na	miłość,	na	służbę	drugiemu	człowiekowi,	na	wrażliwość,	
bo	czasem	nam	jej	brakuje	i	żyjemy	tak,	jakbyśmy	nie	widzieli	
potrzeb	 innych	 ludzi,	 traktujemy	 jak	powietrze	 cierpiących,	
głodnych,	zdołowanych,	nie	zawsze	nas	to	wzrusza.	Właśnie	
na	to	trzeba	się	nawrócić,	żeby	być	człowiekiem	wrażliwym,	
żeby	być	człowiekiem,	który	nie	epatuje	złem,	któremu	nie	jest	
wszystko	jedno	czy	kłamią	czy	mówią	prawdę.

Dzisiaj	może	zacytujemy	na	koniec	papieża	Benedykta,	bo	
jest	dziesiąta	rocznica	jego	wyboru	na	papieża.	Powiedział	on,	
że	największym	zagrożeniem	dla	chrześcijaństwa	są	ci	ludzie,	
którzy	są	w	Kościele,	ale	nie	są	świadkami	Pana	Jezusa,	nic	
nie	 robią.	Zobaczcie	 ilu	mamy	pogan	w	kościele,	 którzy	 są	
ochrzczeni,	wybierzmowani.	Jeśli	nie	ma	ich	na	Mszy	Świętej	
–	to	jak	oni	świadczą	o	zmartwychwstaniu?	–	Nijak.	Ten	kto	
przychodzi	i	wie,	że	to	jest	spotkanie	z	Jezusem	zmartwych-
wstałym,	do	komunii	przystępuje,	żeby	być	dobrym,	bo	wie,	że	
jak	Jezus	mu	nie	pomoże	to	przegrywa,	to	ulega	pokusom,	nie	
zwycięża	zła	dobrem,	a	jak	przyjmie	komunię	świętą	pobożnie,	
to	jest	silniejszy,	ma	więcej	Bożego	błogosławieństwa.	Pytajcie	
tych	ludzi,	czy	trzeba	iść	do	supermarketu	w	niedzielę	czy	do	
kościoła.	I	papież	Benedykt	nad	tym	ubolewał,	że	to	pogaństwo,	
które	jest	wewnątrz	kościoła	jest	bardzo	groźne,	ta	obojętność,	
ta	przeciętność.	I	my	kapłani	też	bolejemy	nad	tym,	że	jak	ma	
być	50%	ludzi	w	kościele,	to	jest	20%	albo	15%.	A	co	z	resztą?

Moi	drodzy,	wykorzystajmy	ten	czas	pobytu	Matki	Bożej,	
by	te	wszystkie	sprawy	przemodlić,	by	wyprosić	sobie	i	innym	
mieszkańcom	tego	miasta,	rodzinom,	taką	ewangeliczną	posta-
wę	–	postawę	modlitwy,	pokuty	i	nawrócenia.	Amen.
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Współpraca z Duchem Świętym 
znakiem dojrzałej wiary

Świebodzice, 20 kwietnia 2015 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Brata Alberta

1. Święty Szczepan ubogacony darami Ducha Świętego

Ponieważ	jest	sakrament	bierzmowania	dzisiaj	udzielany,	
dlatego	spójrzmy	na	Ducha	Świętego	w	kontekście	dzisiejszych	
czytań	liturgicznych,	które	przyjęliśmy.

Otóż	na	kartach	pierwszego	czytania	spotykamy	św.	Szcze-
pana.	To	był	jeden	z	siedmiu	diakonów,	których	Apostołowie	
wybrali,	 żeby	 im	pomagali	w	pracy	 apostolskiej.	Apostoło-
wie	głównie	się	zajęli	modlitwą	i	głoszeniem	słowa	Bożego,	
natomiast	 diakonów	powołali,	 żeby	 oni	 się	 zajęli	 chorymi,	
biednymi,	 żeby	pomagali	 tym,	 którzy	 się	 źle	mają.	Kościół	
od	 początku	 tym	 się	 zajmował,	 pomagał	 biednym,	 chorym,	
przegranym,	tym,	którym	się	źle	powodziło.	Dlatego	diakoni	
byli	potrzebni,	było	ich	siedmiu.	I	oto	o	diakonie	Szczepanie	
czytamy	 takie	 ładne	 słowa:	 „Szczepan	 pełen	 łaski	 i	mocy	
działał	cuda	i	znaki	wielkie	wśród	ludu”.	Dalej	jest	napisane:	
„Nie	mogli	 jednak	 sprostać	mądrości	 i	Duchowi,	 z	 którego	
natchnienia	przemawiał”.	Tu	chodzi	o	Ducha	Świętego.	Duch	
Święty	tak	działał	w	sercu	i	umyśle	Szczepana,	że	ci	przeciw-
nicy	byli	 bezbronni.	 Św.	Szczepan	 jest	 człowiekiem	wypeł-
nionym	Duchem	Świętym.	Nie	mamy	dokładnie	powiedziane,	
ale	 należy	przypuszczać,	 że	on	był	 obecny	wtedy,	 gdy	było	
zesłanie	Ducha	Świętego,	bo	Duch	Święty	zstąpił	na	Aposto-
łów,	na	Matkę	Najświętszą,	ale	także	na	te	osoby,	które	były	
tam	obecne	w	dzień	zielonych	świąt.	Bo	potem	przecież	św.	
Piotr	przemawiał	i	miał	wiele	tysięcy	słuchaczy.	Duch	Święty	
przeobraził	Apostołów	w	nowych	uczniów.	Wcześniej	byli	oni	
spłoszeni,	niezdecydowani	bo	proces,	męka	i	śmierć	Jezusa	ich	
wszystkich	przygnębiły.	Ale	potem	jak	Jezus	zmartwychwstał	
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wszystko	się	zaczęło	odmieniać.	Nawet	jeszcze	wtedy,	jak	roz-
mawiali	z	Jezusem	zmartwychwstałym,	to	mieli	wątpliwości,	
nie	było	wszystko	jasne,	ale	jak	otrzymali	dary	Ducha	Świę-
tego,	to	zrozumieli	pełniej	naukę	Jezusa	i	Jego	cuda.	Możemy	
powiedzieć,	że	Szczepan	był	człowiekiem,	który	przyjął	dary	
Ducha	Świętego.	Dzięki	 tym	darom	był	 pełen	 łaski	 i	mocy,	
i	działał	znaki	wielkie	wśród	ludu.	Był	pełen	miłości	i	mocy,	
i	mógł		czynić	takie		znaki,	działać	takie	cuda	dzięki	Duchowi	
Świętemu.

Moi	drodzy,	wszyscy	ludzie,	którzy	potem	czynili	dobrze,	
którzy	 głosili	 prawdę,	 którzy	 się	 poświęcali,	 to	 byli	 ludzie	
obdarzani	w	 szczególny	 sposób	przez	 światło	 i	moc	Ducha	
Świętego.	Patron	Waszej	wspólnoty	parafialnej,	św.	brat	Albert	
był	też	wypełniony	Duchem	Świętym,	był	to	człowiek	dobry	
i	mądry	 czyli	 był	 święty,	 bo	w	 świętości	mamy	połączenie	
dobroci,	miłości	i	mądrości.	Taka	była	pieśń	na	wejście	–	Być	
dobrym	jak	chleb”	–	to	są	słowa	św.	brata	Alberta,	i	pomagać	
drugim.	Kto	ma	w	sobie	Ducha	Świętego	to	nie	jest	egoistą,	to	
pomaga	drugim.

I	wy	drodzy	młodzi,	jak	dzisiaj	otrzymacie	Ducha	Święte-
go,	to	powinniście	też	się	przeobrazić	w	nowych	ludzi,	to	jest	
otrzymanie	jakby	nowego	powołania,	by	być	lepszym,	by	być	
dobrym	jak	chleb,	tak	jak	wasz	patron	i	by	bronić	prawdy.	Zo-
baczcie,	jak	jest	prawda	czasem	zwalczana,	czasem	podstępnie.	
Jest	niekiedy	tak,	że	jeden	wątek	jest	prawdziwy	a	się	z	nim	
łączy	trzy,	cztery	wątki	nieprawdziwe.	Tak	jak	było	z	tą	słynną	
konwencją	o	przemocy	wśród	kobiet	w	rodzinie.	Tam	było	jedno	
czy	drugie	prawdziwe,	ale	więcej	było	tez	fałszywych.	I	dlatego	
był	 taki	 sprzeciw	Kościoła,	 episkopatu	 ale	 także	 środowisk	
naukowych,	 a	mimo	 to	 parlament	 przegłosował,	 prezydent	
podpisał.	Może	się	obronimy	przed	tym,	bo	komunizm	nas	nie	
pokonał	i	liberalizm	nas	też	nie	pokona.	Jak	będziemy	otwarci	
na	Ducha	Świętego,	to	Duch	Święty	nam	da	moc	do	działania	
dobrego	i	da	nam	światło,	byśmy	wiedzieli	gdzie	jest	prawda,	
kto	mówi	prawdę,	a	kto	kłamie,	za	kim	iść.	Ale	żeby	to	wiedzieć	
to	trzeba	mieć	moc	Ducha	Świętego.
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2. Nadprzyrodzony motyw wiary w Chrystusa

Moi	drodzy,	w	Ewangelii	dzisiejszej	widzimy	Jezusa,	który	
jest	poszukiwany	przez	ludzi	po	rozmnożeniu	chleba.	Bardzo	
im	się	Jezus	spodobał,	nie	tyle	z	tego	powodu,	że	mówił	ładnie,	
że	 prawdy	głosił,	 ale	 że	 potrafił	 obdarować,	 ludzi	 głodnych	
nakarmić	i	ludzie	byli	zachwyceni,	chcieli	Go	obwołać	królem.	
A	Jezus	powiedział	do	nich:	„Szukacie	Mnie	nie	dlatego	żeście	
widzieli	znaki,	ale	dlatego	żeście	jedli	chleb	do	sytości”.	Jezus	
tutaj	nie	bawił	się	w	dyplomatę,	tylko	tak	mówił	jak	wymagała	
prawda.	Nie	lękał	się	wyrzucać	pewnych	błędów,	dokonywać	
pewnej	korekty	i	z	tego	tytułu	miał	potem	wielu	przeciwników,	
został	oskarżony	i	do	krzyża	przybity.	I	tym	ludziom	powiedział	
takie	słowa:	„Troszczcie	się	nie	o	ten	pokarm,	który	ginie,	ale	
o	ten,	który	trwa	na	wieki,	a	który	da	wam	Syn	Człowieczy”.	
To	mowa	o	Eucharystii,	 to	jest	 też	pokarm	duchowy.	Z	tego	
wynika,	że	wartości	duchowe,	związane	z	naszym	zbawieniem	
są	ważniejsze	aniżeli	wartości	doczesne.	A	ludzie	czasem	od	
Kościoła	tylko	oczekują	nie	wartości	duchowych,	ale	docze-
snych,	żeby	Kościół	 ich	popierał,	żeby	ich	chwalił,	żeby	się	
nimi	zachwycał,	żeby	mieli	kolejnego	klakiera,	który	by	ich	
wywyższał,	wychwalał.	A	Kościół	przekazuje	inne	dary,	dary	
Boże,	dary	Ducha	Świętego.

Dzisiaj	w	godzinach	południowych	odwiedzaliśmy	chorych.	
Byliśmy	najpierw	w	szkołach,	przedszkolu	i	potem	do	chorych.	
Na	mnie	 zrobiło	 to	wielkie	wrażenie.	Ten	 pan	 powiada,	 że	
był	czas	w	jego	życiu,	kiedy	żona	była	zdrowa,	kiedy	on	był	
majętny,	miał	dużo	pieniędzy,	wszystko	się	dobrze	układało,	
urodzili	i	wychowali	dwóch	synów,	a	od	kilku	lat	żona	walczy	
z	chorobą	i	wiele	cierpi.	Ten	mówi,	nauczyłem	się	gotować,	
wcześniej	nie	umiałem.	Powiedział	też,	co	warto	zapamiętać,	
że	 teraz	 jest	bardziej	 szczęśliwy,	że	 jest	przy	żonie	 i	 się	nią	
opiekuje.	Ja	popatrzyłem	na	niego,	zdziwiłem	się,	a	on	powie-
dział:	„Teraz	jestem	bardziej	szczęśliwy	gdy	chodzę	koło	żony	
chorej	 aniżeli	wtedy,	 gdy	miałem	wielkie	 pieniądze,	 byłem	
człowiekiem	interesu”.	Myślę,	że	nas	nie	okłamał.	Takie	osoby	
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są	wypełnione	Duchem	Świętym	jeżeli	tak	myślą,	takie	mają	
przekonania	i	tak	działają	to	znaczy	że	są	napełnione	Duchem	
Świętym.	Ale	przy	okazji	dowiedzieliśmy	się,	że	oglądają	Tele-
wizję	„Trwam”,	słuchają	Radia	Maryja	przez	Internet	słuchają	
różnych	kazań,	mają	specjalnych	kaznodziei,	których	słuchają	
bo	to	jest	dopełnianie	tych	wartości	duchowych,	jakby	dopeł-
nianie	darów	Ducha	Świętego.

3. Otwarcie na Ducha Świętego drogą do wzrostu 
żywej wiary

Droga	młodzieży,	 żeby	 bierzmowanie	 było	 owocne,	 to	
trzeba	się	ciągle	na	Ducha	Świętego	otwierać.	Jedną	z	takich	
ważnych	spraw,	która	Was	czeka,	to	jest	większy	kontakt	z	Pi-
smem	Świętym,	z	nauką	Jezusa.	W	tej	chwili	trwa	w	Kościele	
Tydzień	Biblijny,	są	takie	maratony	biblijne	organizowane,	że	
się	 czyta	Pismo	Święte	 cały	dzień,	bez	przerwy	 i	 to	 czytają	
głównie	uczniowie,	nawet	członkowie	rady	miejskiej,	policja,	
strażacy,	wszyscy,	i	dzieci	i	starsi.	Warto	czytać	Pismo	Święte,	
bo	wtedy	się	budzi	nasza	wiara	i	wtedy	mamy	więcej	Ducha	
Świętego,	jak	czytamy	Pismo	Święte.

Końcowa	refleksja	związana	z	ostatnim	zdaniem	dzisiejszej	
Ewangelii:	„Na	tym	polega	dzieło	zamierzone	przez	Boga	aby-
ście	uwierzyli	w	Tego,	którego	On	posłał”.	Jezus	chciał	bardzo,	
żeby	uwierzyć,	 że	On	 jest	posłany	przez	Ojca,	 żeby	zbawić	
świat,	nie	żeby	świat	potępić,	ale	żeby	zbawić.	I	tu	chodzi	o	nas	
wszystkich,	o	was	też,	żebyście	nową	wiarą	uwierzyli	w	Jezusa,	
w	Tego,	którego	Ojciec	posłał.	Bo	wśród	dorosłych	i	młodzieży	
jest	różnie,	już	mówiłem	o	poganach,	którzy	są	w	Kościele.	Są	
ochrzczeni,	wybierzmowani,	a	ich	nie	ma	na	Eucharystii,	nie	
przychodzą	i	nazywają	się	katolikami,	mówią,	że	są	wierzący	
ale	nie	praktykujący.	To	wielkie	kłamstwo,	bo	do	wiary	doj-
rzałej	należą	praktyki	religijne,	modlitwa,	życie	według	prawd	
wiary.	Jak	tego	nie	ma,	to	nie	wolno	się	nazywać	człowiekiem	
wierzącym,	to	jest	tylko	jakaś	deklaracja.
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Będziemy	się	modlić,	droga	młodzieży,	żebyście	byli	pojętni,	
pełni	światła	Ducha	Świętego	 i	 Jego	mocy,	 tak,	żeby	o	Was	
mówiono	jak	powiedziano	o	Szczepanie,	że	był	człowiekiem	
pełnym	łaski	i	pełnym	Ducha	Świętego.	Niech	to	określenie,	
te	słowa	także	się	do	was	odnoszą.	Amen.

Bóg nikogo nie przekreśla
Wałbrzych, 22 kwietnia 2015 r.

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

1. Dzieje Apostolskie „podręcznikiem historii” 
młodego Kościoła

Zawsze	w	 homilii	 podejmujemy	 refleksję	 nad	 słowem	
Bożym,	które	jest	ogłaszane	na	naszym	liturgicznym	zgroma-
dzeniu.

Wiemy,	że	Msza	Święta	ma	dwie	części.	Pierwsza	część,	
to	jest	liturgia	słowa,	ze	stołu	Bożego	przyjmujemy	pokarm,	
który	jest	dla	naszego	umysłu	i	naszych	serc.	Potem	mamy	li-
turgię	eucharystyczną	i	też	jest	to	drugi	pokarm,	pokarm	Ciała	
Pańskiego,	pokarm	eucharystyczny,	który	wzmacnia	naszego	
ducha	 i	 nas	 uzdalnia	 do	 dawania	 świadectwa	Chrystusowi,	
do	wybaczania,	 do	miłowania,	 nas	 uzdalnia	 do	 zwyciężania	
zła	dobrem,	do	niesienia	 różnych	krzyży,	 jakie	nam	wypada	
mieć	w	 ciągu	naszego	 życia.	Źródłem	 tej	mocy	 jest	 zawsze	
Eucharystia,	i	słowo	Boże,	które	jest	bardzo	ważne,	bo	niesie	
prawdę	o	Bogu,	o	nas,	o	świecie	i	też	Chleb	Eucharystyczny	
bo	daje	nam	moc.

Moi	drodzy,	czytamy	w	okresie	wielkanocnym	Dzieje	Apo-
stolskie.	Przypomnijmy,	że	jest	to	pierwszy	podręcznik	historii	
Kościoła	ukazujący	nam	dzieje	Kościoła	apostolskiego,	tego	
który	się	narodził	w	czasie	zesłania	Ducha	Świętego,	objawił	
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się	wówczas	światu.	Kościół	rozpoczął	publiczną	działalność	
w	dzień	zesłania	Ducha	Świętego	i	losy	tego	Kościoła	są	opi-
sane	w	jednej	z	siedemdziesięciu	dwóch	ksiąg,	księdze,	która	
się	nazywa	Dzieje	Apostolskie.	Jest	to	księga	zarazem	ludzka	
i	Boża.	Ludzka,	bo	ją	ludzie	napisali,	prawdopodobnie	św.	Łu-
kasz	Ewangelista,	a	Boża,	bo	została	napisana	pod	natchnieniem	
Ducha	Świętego.	Każda	księga	biblijna	na	czele	z	Ewangelią,	
to	jest	dzieło	ludzkie	i	dzieło	Boże.

2. Męczeństwo świętego Szczepan i nawrócenie Szawła

I	oto	w	dzisiejszym	fragmencie	Dziejów	Apostolskich	do-
wiadujemy	się	o	tym,	że	uczniowie	opuścili	Jerozolimę,	bo	było	
wielkie	prześladowanie.	Pierwszą	ofiarą	tego	prześladowania	
był	św.	Szczepan.	On	jest	pierwszym	męczennikiem,	nie	licząc	
tych	dzieci,	które	Herod	wymordował	za	Jezusa,	bo	Dziecię	
Jezus	miało	być	zgładzone.	Św.	Szczepan	był	pierwszą	ofiarą	
prześladowań	 i	otworzył	długą	 listę	męczenników	Kościoła.	
U	kresów	 tej	 listy	 jest	 na	 przykład	błogosławiony	ks.	 Jerzy	
Popiełuszko	 i	 dzisiejsi	 chrześcijanie,	 którzy	 giną	w	krajach	
basenu	Morza	Śródziemnego,	giną	dlatego,	że	są	wyznawcami	
Chrystusa,	że	nie	chcą	przejść	na	islam,	że	chcą	pozostać	przy	
Jezusie	i	trzeba	niekiedy	taką	wielką	cenę	za	to	zapłacić.	My	
czasem	narzekamy,	że	jest	tak	ciężko,	że	mamy	różne	doświad-
czenia,	ale	co	to	jest	w	porównaniu	z	tymi	braćmi	i	siostrami	
w	wierze,	którzy	więcej	zapłacili,	zapłacili	swoje	życie.	I	oto	
dowiadujemy	się,	że	Szczepan	został	pochowany	z	wielką	czcią:	
„Szczepana	zaś	pochowali	ludzie	pobożni	z	wielkim	żalem”	–	
tak	jest	napisane.	„A	Szaweł	niszczył	Kościół,	wchodząc	do	
domów	porywał	mężczyzn	i	kobiety	i	wtrącał	do	więzienia”	
–	to	jest	też	zdanie,	które	jest	godne	uwagi.	Mowa	o	Szawle,	
który	potem	się	przeobraził	w	Pawła	z	Tarsu,	a	wcześniej,	jako	
wykształcony	Żyd,	przystał	do	tych,	którzy	chcieli	zniszczyć	
w	 zarodku	 chrześcijaństwo.	Szaweł	wyłapywał	 chrześcijan,	
był	współpracownikiem	władz,	które	chciały	zniszczyć	to,	co	
Jezus	założył.	I	był	obecny	przy	śmierci	Szczepana,	pierwszego	
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męczennika	 i	zgadzał	się	na	kamienowanie	 tego	pierwszego	
diakona.	A	potem	co	Bóg	z	nim	zrobił?	–	Gdy	mu	się	ukazał	
Chrystus	pod	Damaszkiem,	gdy	go	strącił	z	konia	i	postawił	
pytanie:	„Szawle,	Szawle,	dlaczego	Mnie	prześladujesz?	Kim	
jesteś,	żebym	mógł	Ci	odpowiedzieć?	Jestem	Jezusem	Chry-
stusem,	 którego	Ty	prześladujesz”.	 I	 następne	 pytanie:	 „Co	
mam	zrobić?”	–	Otrzymał	polecenie,	wykonał	je,	nawrócił	się,	
otrzymał	nowe	powołanie	 i	 stał	 się	apostołem	narodów.	Ale	
potem	wiedział	kim	jest	i	nie	omieszkał	się	przyznać,	że	jest	
pierwszym	grzesznikiem,	wskazując	na	Jezusa	jako	na	Zbawi-
ciela:	 „Jezus	odkupił	grzeszników,	pośród	których	 ja	 jestem	
pierwszym	grzesznikiem”.

Dlatego	to	jest	dla	nas	taka	nadzieja,	jak	patrzymy	na	tych	
ludzi,	którzy	z	Kościołem	walczą,	że	się	mogą	oni	nawrócić,	
że	Bóg	może	wszystko,	że	dla	Boga	nie	ma	nic	niemożliwego.	
Słyszeliśmy	ostatnio	o	generale	Jaruzelskim,	który	był	z	krwi	
i	kości	komunistą,	do	końca	bronił	socjalizmu	i	wierzył	w	to,	
że	socjalizm	jest	najlepszy,	chciał	go	reformować,	a	nie	bardzo	
się	go	dało	zreformować.	I	co	się	stało?	–	Sam	poprosił,	nikt	
go	nie	namawiał,	żaden	ksiądz,	ani	nikt	z	rodziny,	gdzieś	na	
dwa	tygodnie	przed	śmiercią,	był	jeszcze	w	pełni	świadomy,	
podjął	 decyzję,	 prosił	 o	 kapłana,	 nie	 o	 towarzysza	 z	 partii	
swej,	żeby	go	pocieszył,	poprosił	o	kapłana,	kogoś	do	kogo	
miał	zawsze	jakieś	zastrzeżenia	w	ciągu	życia.	Z	pewnością,	
ludzie	wiedząc	o	tym	modlili	się,	może	jakaś	staruszka,	którą	
pogardzają	ludzie,	wyprosiła	mu	na	Różańcu	łaskę	nawróce-
nia,	pojednania	z	Bogiem	przed	odejściem	z	tego	świata.	To	są	
przeróżne		drogi	w		życiu	człowieka	i	Pan	Bóg	może	wszystko	
uczynić.

Maryja	usłyszała	w	Nazarecie	podczas	zwiastowania:	„Dla	
Boga	nie	ma	nic	niemożliwego”.

Dlatego,	gdy	się	dzisiaj	martwimy,	że	jest	czasem	ciężko,	
że	ludzie	odchodzą	od	Kościoła,	że	sobie	z	Kościoła	kpią,	to	
nie	trzeba	się	tym	przejmować.	W	ostatnim	numerze	tygodnika	
„Idziemy”	znajdujemy	taki	piękny	tekst	ks.	Dariusza	Kowal-
czyka,	który	jest	Polakiem	jezuitą	i	jest	dziekanem	Wydziału	
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Teologicznego	na	uniwersytecie	w	Rzymie.	Miał	w	marcu	na	
Konferencji	Episkopatu	do	nas	taką	prelekcję,	mówił	na	temat	
małżeństwa,	odniósł	się	do	konwencji.	I	ten	artykuł	z	tygodnika	
„Idziemy”	zatytułował	„Biskupi	dostali	po	nosie”.	Napisał,	że	
niestety	Polacy,	nawet	ci,	którzy	chodzą	do	kościoła,	którzy	
słuchają	 kazań,	 że	 bardziej	wierzą	prezydentowi	Komorow-
skiemu,	premier	Kopacz	aniżeli	biskupom.	I	 tak	 jest,	bo	 już	
trzecia	czy	czwarta	ustawa	idzie,	którą	konwencja	Episkopatu	
oprotestowała.	Ta	konwencja	przeszła,	którą	można	porównać	
do	zupy,	w	której	jest	jeden	borowik	i	pięć	muchomorów.	Jest	
piękna	nazwa	tego	dokumentu,	a	w	środku	jest	plik	kłamstw.	
Biskupi	 dostali	 po	 nosie.	Nie	 przejmujemy	 się,	 choć	 nas	 to	
boli	 i	nie	zrezygnujemy,	nie	zmienimy	sztandarów,	żeby	się	
poddać	bo	wiemy,	że	prawda	jest	po	stronie	Boga,	a	wszelcy	
poprawiacze	Boga	marnie	kończyli.

I	dlatego	z	jednej	strony	się	niepokoimy,	ale	Jezus	też	się	
niepokoił,	 słyszeliśmy,	 że	wyrażał	 żal,	 że	 niektórzy	Go	nie	
słuchali:	 „Widzieliście	Mnie	 a	 przecież	 nie	wierzycie.	 Jest	
wolą	Tego,	który	Mnie	posłał,	 abym	ze	wszystkiego,	 co	Mi	
dał,	niczego	nie	stracił,	ale	żebym	to	wskrzesił	w	dniu	ostatecz-
nym.	To	bowiem	jest	wolą	Ojca	mego,	aby	każdy,	kto	widzi	
Syna	i	wierzy	w	Niego,	miał	życie	wieczne.	A	Ja	go	wskrzeszę	
w	dniu	ostatecznym”.	Nikt	z	mieszkańców	ziemi	do	tej	pory	
nie	 obiecywał	 życia	wiecznego,	 nikt	 nie	 powiedział,	 oprócz	
Jezusa	z	Nazaretu,	że	 Ja	go	wskrzeszę	w	dniu	ostatecznym.	
Tylko	Jezus	tak	powiedział	i	wierzymy	Mu,	bo	zmartwychwstał.	
Zmartwychwstanie	nie	jest	mitem,	jest	faktem,	jest	pusty	grób,	
który	odwiedzają	pielgrzymi	od	setek	 lat	 i	byli	 świadkowie,	
którzy	z	Nim	jedli	i	pili	po	zmartwychwstaniu.	W	poprzednie	
niedziele	słuchaliśmy	Ewangelii,	które	mówiły	o	spotkaniach	
Jezusa	zmartwychwstałego,	nawet	Jezus	sobie	kazał	dać	jeść,	
żeby	niedowiarków	przekonać,	 że	 zmartwychwstał	w	 ciele,	
w	którym	umarł.	I	podano	Mu	rybę	pieczoną,	którą	jadł,	chociaż	
nie	był	głodny,	ale	chodziło	o	to,	żeby	ich	przekonać.	Dlatego	
moi	drodzy,	trwajmy	w	Jezusie,	trwajmy	w	wierze.	I	ten	apel	
kierujemy	dzisiaj	do	młodzieży.
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3. Radość jako owoc życia w Duchu Świętym

Droga	młodzieży,	dzisiaj	otrzymacie	takie	powołanie	nowe,	
jakie	otrzymali	apostołowie	w	dzień	pierwszego	zesłania	Ducha	
Świętego.	To	było	pierwsze	wielkie	bierzmowanie	w	Kościele	
i	 ci,	 którzy	 tego	Ducha	Świętego	 otrzymali,	 przemienili	 się	
w	nowych	ludzi,	przestali	się	lękać,	głosili	prawdę	o	Chrystu-
sie	i	żadna	siła	ich	nie	zdołała	powstrzymać.	Wielu	stało	się	
męczennikami,	oddali	życie	za	prawdę.	Za	kłamstwo	nikt	życia	
nie	oddaje	tylko	za	prawdę	się	oddaje	życie.

Droga	młodzieży,	bądźcie	świadkami	Jezusa	Chrystusa,	na	
was	Jezus	liczy,	żeby	nie	był	zapomniany	przez	dzisiejszy	świat.	
Brońcie	osoby	Chrystusa,	brońcie	Jego	Kościoła,	w	rozmowach,	
w	Internecie,	nie	wolno	milczeć	jak	się	szerzy	kłamstwo,	trzeba	
mówić.	I	to	trwanie	przy	prawdzie,	trwanie	przy	Jezusie	jest	
szczęściorodne	i	nas	napełnia	radością.	I	tak	się	dzisiaj	zakoń-
czyło	pierwsze	czytanie:	„Wielka	 radość	zapanowała	w	 tym	
mieście”.	Radość,	że	w	takim	trudzie	była	Ewangelia	głoszona	
i	że	wielu	ją	przyjmowało.	Wielka	radość	–	niech	i	w	Waszym	
życiu	 zapanuje	młodym,	 że	 dzisiaj	 przyjmiecie	 dary	Ducha	
Świętego.	 I	 jak	 będziecie	wierni	Chrystusowi,	 to	 będziecie	
zawsze	 radośni,	 jak	 będziecie	wierzyć	 i	 kochać	 Jezusa,	 bę-
dziecie	radośni	i	szczęśliwi.	To	Wam	dzisiaj	głośno	mówimy.	
Posłuchajcie.	Amen.
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Ziarno, które obumiera wydaje plon
Świdnica, 23 kwietnia 2015 r.

Msza św. z racji uroczystości św. Wojciecha 
Kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym

1. Życie Chrystusa Ziarnem rodzącym plon wieczności

Główne	zdanie	dzisiejszej	Ewangelii	brzmi	–	„Zaprawdę,	
zaprawdę,	powiadam	wam:	 Jeżeli	 ziarno	pszenicy	wpadłszy	
w	ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	jeżeli	obumrze,	
przynosi	plon	obfity”.	Pan	Jezus	posługuje	się	obrazem	z	życia	
przyrodniczego.	Wiemy,	że	ziarno,	które	jest	wrzucane	w	zie-
mię,	jeśli	jest	wilgoć	to	obumiera,	jakby	przestaje	istnieć,	na	
jego	miejsce	pojawia	się	źdźbło,	roślinka	nowa,	która	potem	
owocuje	w	pięknym,	dojrzałym	kłosie	pszenicy.	A	więc	ziarno	
obumiera	w	 ziemi,	 żeby	wydało	 owoc	 stokrotny.	Te	 słowa	
odnosimy	najpierw	do	Chrystusa.

Jezus	na	drzewie	krzyża	umarł,	ziarno	Jego	życia	obumarło,	
ale	z	tego	obumarcia	narodziło	się	nowe	życie,	życie	uwielbione,	
życie	zmartwychwstałe	i	także	życie	wszystkich	tych,	którzy	
w	Jezusa	uwierzyli.	Z	tego	ziarna,	które	obumarło	narodziło	
się	 także	życie	nasze,	życie	duchowe	 i	 także	życie	wieczne,	
które	jest	przed	nami	i	w	którym	już	dzisiaj	wielu	naszych	po-
przedników	uczestniczy.	Te	słowa	także	odnosimy	do	uczniów	
Chrystusowych,	którzy	oddali	życie	swoje	w	męczeństwie.	Tak	
to	widzimy	na	przykładzie	św.	Wojciecha,	który	zmarł	śmiercią	
męczeńską	23	kwietnia	997	 roku	w	Świętym	Gaju,	podczas	
misji	wśród	Prusów.	Ale	z	tego	ziarna,	które	obumarło	narodziło	
się	życie,	można	powiedzieć,	życie	Kościoła	w	Polsce,	życie	
Kościoła	w	naszej	ojczyźnie.

2. Krew męczenników posiewem chrześcijan

Już	Tertulian	w	 II	wieku	mówił,	 że	 krew	męczenników	
jest	nasieniem	chrześcijan.	Męczennicy	zajmują	w	hierarchii	
świętych	najwyższe	miejsce.	Oni	najbardziej	się	upodabniają	
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do	Jezusa	Chrystusa,	który	oddał	życie	za	nas.	Wracając	do	
św.	Wojciecha	możemy	powiedzieć,	że	z	tego	życia	narodził	się	
w	pewnym	sensie	Kościół	w	Polsce.	Dzięki	tej	śmierci	Bole-
sław	Chrobry	wykupił	ciało	męczennika,	można	było	utworzyć	
pierwszą	metropolię	w	Polsce.	Jeszcze	Polski	nie	było,	ale	byli	
Polanie,	którzy	potem	stali	się	fundamentem	państwa	polskie-
go.	Dzięki	tej	śmierci	i	obecności	ciała	męczennika	w	mieście	
mógł	się	odbyć	zjazd	gnieźnieński	w	1000	roku	i	można	było	
utworzyć	metropolię	w	Gnieźnie.	Także	słusznie	mówimy,	że	
św.	Wojciech	stoi	u	początków	życia	hierarchicznego	w	naszej	
ojczyźnie.	To	było	bardzo	ważne	także	dla	państwa,	bo	gdyby	
nie	 zaistniała	 ta	 organizacja	 eklezjalna,	 to	 by	nie	mogło	 też	
powstać	 państwo	polskie.	Można	więc	 powiedzieć,	 że	 pań-
stwo	polskie	narodziło	się	w	łonie	Kościoła,	który	zaistniał	na	
naszych	ziemiach.	To	była	podstawa	naszego	państwa.	Potem	
był	już	Bolesław	Chrobry,	pod	koniec	swego	życia	otrzymał	
godność	królewską,	był	mianowany	na	pierwszego	króla	Polski.

3. Umierać dla siebie by żyć dla Boga i bliźnich

I	teraz	jeszcze	odnieśmy	te	słowa	do	wszystkich	uczniów	
Pańskich,	do	wszystkich	chrześcijan,	także	do	nas,	dziś	tu	ze-
branych	wokół	ołtarza.	Jeżeli	my	też	umieramy	dla	własnych	
planów,	to	wtedy	rodzi	się	coś	dobrego.	Jeżeli	umieramy,	to	na	
tej	śmierci	w	nas,	śmierci	zadanej	grzechowi,	śmierci	zadanej	
miłości	własnej	rodzi	się	miłość	do	bliźnich,	przede	wszyst-
kim	 do	 Pana	Boga.	 Im	 bardziej	 umrze	 nas	miłość	własna,	
w	tym	większym	stopniu	narodzi	się	miłość	do	Pana	Boga	i	do	
drugiego	człowieka.	Dlatego	nasza	formacja	duchowa,	którą	
prowadzimy,	ma	polegać	na	umieraniu	w	nas	miłości	własnej,	
miłości	 egoistycznej,	 żeby	 robiło	 się	miejsce	dla	 nowej	mi-
łości,	miłości	do	Boga,	do	człowieka.	Można	powiedzieć,	że	
cała	nasza	formacja	duchowa,	która	powinna	trwać	całe	życie	
powinna	polegać	na	 tym	procesie,	żeby	nieustannie	umierać	
dla	miłości	własnej	i	żeby	z	tego	ziarna	umarłego	rodziła	się	
pełniejsza	miłość	–	do	Pana	Boga	i	do	człowieka.	Dlatego	taki	
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dzisiaj	wniosek	wyciągamy,	byśmy	tego	procesu	duchowego,	
który	w	nas	ma	miejsce	 i	 powinien	mieć	miejsce,	 żebyśmy	
pilnowali,	żebyśmy	 ten	proces	urzeczywistniali.	Proces	 tego	
umierania	dla	samego	siebie,	żeby	rodziło	się	życie	Boże,	życie	
miłości	do	Boga	i	drugiego	człowieka.

W	ubiegłym	tygodniu	podczas	wizytacji	pasterskiej	ks.	pro-
boszcz	zaprowadził	mnie	do	rodziny,	w	której	była	osoba	chora.	
Matka	jeszcze	w	sile	wieku	leży	w	łóżku	i	walczy	z	rakiem	od	
już	wielu	lat.	Koło	niej	stoi	mąż,	uśmiechnięty,	pogodny	i	widać	
z	twarzy,	że	szczęśliwy.	Zresztą	w	rozmowie	wspomniał	historię	
ostatnich	kilku	lat	życia,	historię	choroby	i	mówi,	że	wcześniej	
nim	żona	zachorowała	bardzo	im	się	dobrze	wiodło,	mieli	dużo	
pieniędzy,	mieli	jakiś	biznes	i	niczego	im	nie	brakowało.	I	potem	
przyszła	choroba.	Ten	mąż	musiał	przejąć	wszystkie	obowiązki	
domowe,	nauczył	 się	prać,	gotować	 i	wszystkich	czynności,	
które	żony	i	matki	wykonują	w	rodzinach.	I	powiada:	„Teraz	
się	czuję	bardziej	szczęśliwy	niż	w	tamtym	czasie	gdyśmy	byli	
zdrowi,	gdyśmy	mieli	wiele	pieniędzy,	gdyśmy	byli	zasobni	
w	dobra	materialne.	Mówił	to	szczerze,	ja	teraz	jestem	szczę-
śliwy,	że	mogę	koło	żony	chodzić,	która	leży”.	Nie	wiadomo	
jaka	będzie	przyszłość,	ale	liczą	na	jakieś	uzdrowienie,	zawsze	
nadzieja	umiera	ostania.	I	to	jest	właśnie	świadek	Ewangelii,	
człowiek,	w	którym	umarło	 życie	 dla	 siebie,	miłość	własna	
umarła	i	z	tej	śmierci	narodziła	się	wielka	miłość	do	drugiego	
człowieka,	do	Boga,	do	żony,	do	dzieci,	właśnie	z	tego	małego	
ziarna	miłości	własnej.

Zakończenie

I	tak	powinno	być	właśnie	w	naszym	życiu,	byśmy	taki	pro-
ces	przy	Bożej	pomocy	urzeczywistniali.	Jest	tu	potrzebna	moc	
Ducha	Świętego,	dlatego	w	pierwszym	czytaniu	były	te	ważne	
słowa	z	Dziejów	Apostolskich,	które	zostały	powiedziane	przez	
Jezusa:	„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”.	Jeżeli	chcemy	umierać	dla	
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siebie,	trzeba	się	otworzyć	pełniej	na	Ducha	Świętego	i	trzeba	
się	zgodzić	na	to,	co	powiedział	Apostoł	w	liście	do	Filipian:	
„Wam	bowiem	z	 łaski	 dane	 jest	 to	 dla	Chrystusa:	 nie	 tylko	
w	Niego	wierzyć,	ale	i	dla	Niego	cierpieć”.	Kiepski	to	ksiądz,	
kiepska	 to	 siostra	 zakonna,	 która	 nie	 cierpi	 dla	Chrystusa,	
kiepski	 to	 uczeń	Pański,	 który	niby	wierzy,	 ale	 który	omija	
cierpienie.	„Wam	bowiem	z	łaski	dane	jest	to	dla	Chrystusa:	
nie	tylko	w	Niego	wierzyć,	ale	i	dla	Niego	cierpieć”	–	to	jest	
nasze	zadanie.	Amen.

W Chrystusa wierzyć i dla Niego cierpieć
Wałbrzych, 23 kwietnia 2015 r.

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

1. Duch Święty wyjaśnia sens słów Chrystusa 
i uzdalnia do świadectwa

Gdy	słuchaliśmy	dzisiejszych	trzech	czytań	biblijnych	mo-
gło	nam	się	nasunąć	pytanie:	Dlaczego	akurat	w	uroczystość	
św.	Wojciecha	 czytamy	 o	 pierwotnym	Kościele,	Kościele	
apostolskim,	dlaczego	jest	takie	czytanie,	w	którym	jest	mowa	
o	Duchu	Świętym?	–	Usłyszeliśmy,	 że	 Jezus	 powiedział	 do	
Apostołów,	gdy	się	ukazywał	po	zmartwychwstaniu:	„Ale	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).	A	na	początku	były	słowa:	
„Jezus	po	swojej	męce	dał	apostołom	wiele	dowodów,	że	żyje”.	
Ukazywał	się	 im	przez	40	dni	 i	mówił	o	królestwie	Bożym,	
a	podczas	wspólnego	posiłku	kazał	im	nie	odchodzić	z	Jero-
zolimy,	ale	oczekiwać	obietnicy	Ojca.

Ta	obietnica	Ojca	to	Duch	Święty,	zesłany	dnia	pięćdzie-
siątego	po	zmartwychwstaniu.	Duch	Święty,	który	przeobraził	
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umysły	i	serca	apostołów,	którzy	mimo	że	Jezusa	zmartwych-
wstałego	widzieli,	Go	słyszeli,	rozmawiali	z	Nim,	nawet	spoży-
wali	posiłki	to	jeszcze	nie	odczytali	swojej	misji,	nie	wiedzieli	
co	będą	robić,	jakie	będzie	ich	zadanie	najważniejsze,	mimo	
że	znali	już	naukę	Pana	Jezusa.	Dopiero	jak	Duch	Święty	zstą-
pił,	wszystko	się	rozjaśniło.	I	umysł	się	rozjaśnił,	cała	historia	
życia	Jezusa	się	przypomniała	–	Jego	nauczanie,	 Jego	cuda,	
Jego	zapowiedzi,	których	wcześniej	nie	chcieli	przyjmować,	
na	przykład	zapowiedzi	Jezusa	o	męce,	o	zmartwychwstaniu.	
Nie	wierzyli	w	to,	a	Piotr	nawet	powiedział:	„Jest	niemożliwe	
Panie,	żebyś	Ty	został	wydany	na	śmierć,	będziemy	Cię	bro-
nić”.	A	potem,	gdy	nadszedł	czas	pojmania	Jezusa,	gdy	Jezus	
sam	podjął	decyzje	kiedy	ma	być	pojmany,	bo	wcześniej	już	
chciano	Jezusa	pojmać,	ale	to	nie	była	jeszcze	godzina,	którą	
Jezus	wybrał	sam,	kiedy	się	odda	w	ręce	grzeszników	i	to	oddał	
się	dobrowolnie,	uniżając	siebie	samego,	przyjmując	postawę	
pokornego	sługi	Jahwe.	I	został	osądzony,	do	krzyża	przybity	
i	do	grobu	złożony	już	przez	przyjaciół.	Ale	zmartwychwstał.

Moi	drodzy,	 ciągle	musimy	pamiętać,	 że	gdyby	nie	było	
zmartwychwstania,	to	by	nie	było	chrześcijaństwa,	Jezus	byłby	
przegrany,	zapomniany	przez	historię,	a	dlatego	że	zmartwych-
wstał,	dlatego	jest	Kościół,	dlatego	my	dzisiaj	jesteśmy,	dlatego	
mamy	tyle	wspaniałych	dzieł	kultury,	które	wyrosły	z	gleby	
Ewangelii,	z	nauki	Pana	Jezusa.	I	właśnie	Jezus	powiedział	do	
uczniów	te	słowa,	które	jeszcze	raz	powtórzę	bo	są	ważne:	„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”.	I	te	słowa	się	wypełniają	już	dwadzie-
ścia	przeszło	wieków.	W	każdym	wieku	byli	ci	świadkowie,	
poczynając	od	tych	pierwszych,	którzy	byli	apostołami,	którzy	
Jezusa	zmartwychwstałego	widzieli,	rozmawiali	z	Nim	i	jedli,	
byli	pierwszymi	świadkami	i	nam	przekazali	to	świadectwo.	
To	 co	 przeżyli,	 co	widzieli	 i	 słyszeli	 przekazali	 następnym	
i	to	świadectwo	przez	wieki	do	nas	dotarło.	Zresztą	ono	jest	
zapisane	w	Piśmie	Świętym.	Dlatego	Pismo	Święte	czytamy,	
bo	 to	 jest	 odradzanie	 się	 tego	 świadectwa	 tych	 pierwszych	
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uczniów,	 żebyśmy	my	wiedzieli	 jak	mamy	świadczyć,	 jakie	
mamy	dzisiaj	zadanie.

2. Świadectwo wiary i męczeństwo możliwe dzięki 
Duchowi Świętemu

Moi	drodzy,	zanim	my	dzisiaj	staliśmy	się	świadkami	Pana	
Jezusa,	 to	w	każdym	wieku	 ci	 świadkowie	 byli	w	Kościele	
i	składali	świadectwo.	Dzisiaj	jest	ten	dzień,	kiedy	wspominamy	
świadectwo	św.	Wojciecha,	które	złożył	w	mocy	Ducha	Świę-
tego.	To	Duch	Święty	sprawił,	że	on	tak	pokochał	Chrystusa,	
że	Jezus	był	dla	niego	najważniejszy.	To	Duch	Święty	sprawił,	
że	go	wybrano	na	biskupa	Pragi.	A	potem	przyszły	perturbacje,	
przyszły	trudne	chwile,	w	wyniku	waśni	trzeba	było	z	biskup-
stwa	odejść.	Przybył	do	Rzymu,	tam	wstąpił	do	benedyktynów,	
ale	papież,	wiedząc	o	tym,	co	się	dzieje,	poprosił	go,	żeby	wró-
cił	ponownie	do	Pragi	i	spełnił	życzenie	ówczesnego	papieża,	
wrócił.	Po	pewnym	czasie	znowu	musiał	odejść,	zejść	ze	stolicy	
bo	były	takie	trudne	historie,	które	nie	pozwoliły	mu	posługi	
biskupiej	pełnić.	I	znalazł	się	na	dworze	Bolesława	Chrobrego,	
jeszcze	nie	króla,	ale	księcia	Polan.	Nie	było	jeszcze	państwa	
polskiego	i	z	jego	dworu	wyruszył	na	dalszą	ewangelizację,	bo	
już	niektórzy	Polanie	chrzest	przyjęli.	Mieszko	I	w	996	roku,	
gdy	Wojciech	miał	około	10	lat,	wtedy	już	Chrystus	zamieszkał	
w	naszym	narodzie,	a	potem	się	następni	chrzcili.	I	właśnie,	
moi	drodzy,	potrzebna	była	krew	męczeńska,	żeby	to	chrześci-
jaństwo	się	wkorzeniło	w	tych	Polan,	naszych	praojców.	I	ta	
śmierć	św.	Wojciecha	się	dokonała	w	mocy	Ducha	Świętego.	
To	była	 taka	determinacja,	która	była	w	Wojciechu	i	w	jego	
przyjaciołach,	którzy	z	nim	byli,	którzy	na	tę	misję	szli.	Jest	
świadectwo	 św.	Wojciecha,	 z	 którego	 się	 dowiadujemy,	 jak	
wspaniale	się	zachował	Wojciech	w	czasie	męczeństwa.	Modlił	
się	za	prześladowców	o	ich	nawrócenie	i	wyrażał	nawet	taką	
radość	duchową,	że	składa	życie	za	Chrystusa.	Jezus	był	waż-
niejszy	niż	nawet	życie.	To	się	może	zdarzyć	u	ludzi,	którzy	są	
napełnieni	Duchem	Świętym.	Bez	Ducha	Świętego,	bez	Jego	
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mocy,	to	jest	niemożliwe,	żeby	ktoś	powiedział,	że	jest	Jezus	
ważniejszy	niż	życie.	Wiemy,	ilu	ludzi	uciekało,	załamało	się,	
a	męczennicy	wytrwali.	To	są	ci,	dla	których	Jezus	był	najwyż-
szą	wartością.	I	gdy	zachodziła	potrzeba	oddania	życia	to	była	
decyzja	na	śmierć.

3. Znaczenie i moc męczeńskiej śmierci za wiarę

Moi	drodzy,	 jak	 to	 rozważamy,	 to	widzimy	 co	 człowiek	
może,	taki	człowiek,	który	jest	napełniony	Duchem			Świętym.	
„Gdy	Duch	 Święty	 zstąpi	 na	 was	 otrzymacie	 Jego	moc	
i	 będzie	cie	moimi	 świadkami	w	 Jerozolimie	 i	w	 całej	 Judei	
i	w		Samarii	i	aż	po	krańce	ziemi”.	Także	w	Polsce,	na	ziemi	
naszych	 praoj	ców.	Gdy	Wojciech	 zginął	Bolesław	Chrobry,	
wiedział	co	zrobić,	wiedział,	że	jego	ciało,	ciało	męczennika,	
będzie		wielkim	skarbem	dla	ówczesnych	Polan	i	wykupił	ciało	
i	złożył	w	Gnieźnie.	Za	dwa	lata	został	Wojciech	ogłoszony	
świętym,	a	potem,	rok	później	zjazd	gnieźnieński,	przyjechał	
cesarz	Otton	 III,	wysłannicy	 papieża	 Sylwestra	 i	 podjęto	
decyzję,	 że	w	Gnieźnie	 gdzie	 leży	 św.	Wojciech	męczennik	
będzie	pierwsza	metropolia,	biskupstwo	dla	Polan	i	dołączono	
trzy	biskupstwa	pomocnicze.	I	na	tej	bazie	zaistniało	Państwo	
Polskie.	Bolesław	Chrobry	w	roku	1025	się	koronował	na	króla	
Polski.	I	taki	był	początek,	związany	ze	św.	Wojciechem.	Gdyby	
św.	Wojciech	nie	zginął	w	taki	sposób	w	jaki	zginął,	nikt	by	go	
nie		wspominał,	a	zobaczcie,	on	żyje	w	pamięci	narodu,	zwłasz-
cza	 teraz	 gdy	 jest	 jego	 uroczystość.	W	najbliższą	 niedzielę	
będziemy	w	Gnieźnie,	Episkopat	tam	będzie,	przyjadą	biskupi	
z	Czech,	Niemiec,	z	Węgier,	będzie	procesja	z	relikwiami	św.	
Wojciecha,	potem	relikwie	będą	przeniesione	na	plac	celebry	
przed	katedrą	wojciechową.

Moi	drodzy,	gdyby	nie	było	tego	męczeństwa,	nikt	by	nie	
pamiętał,	nie	przyjechałby	dzisiaj	Episkopat	do	Gniezna,	nie	
byłoby	papieża	w	Gnieźnie,	jak	przyjeżdżał	do	nas	z	wizytą.	
Zobaczcie	jaką	ma	moc	świadectwo	męczeństwa.	Męczennicy	
są	najwyżej	w	hierarchii	świętych	w	niebie.	Matka	Boża	jest	
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na	szczycie,	bo	 też	Ją	nazywają	Królową	Męczenników,	nie	
poniosła	męczeństwa	fizycznego,	 ale	 duchowe	męczeństwo	
było.	Obecność	Matki	 przy	 konającym	Synu	 ze	 świadomo-
ścią,	że	jest	niewinny,	to	musiało	być	męczeństwo	dlatego	jest	
Królową	Męczenników	i	jest	otoczona	męczennikami.	To	jest	
jakby	ta	pierwsza	półka,	najwyższa,	ludzi	świętych	w	niebie,	
zbawionych.	Potem	idą	wyznawcy,	dziewice,	wdowy,	ale	mę-
czennicy	są	z	pewnością	najbliżej	Bożego	tronu.

Moi	drodzy,	możemy	powiedzieć,	że	św.	Wojciech	wypełnił	
te	słowa,	które	św.	Paweł	w	liście	do	Filipian	nam	przypomniał:	
„Wam	bowiem	z	 łaski	 dane	 jest	 to	 dla	Chrystusa:	 nie	 tylko	
w	Niego	wierzyć,	ale	i	dla	Niego	cierpieć”.	Nie	tylko	w	Niego	
wierzyć,	ale	i	dla	Niego	cierpieć.	Wojciech	nie	tylko	wierzył	
w	Jezusa,	ale	także	cierpiał	i	oddał	życie,	przyjął	śmierć	mę-
czeńską.

4. Duch Święty umożliwia świadectwo w każdym czasie

Drodzy	bracia	 i	 siostry,	 jak	 to	wspominamy,	 to	się	 rodzą	
się	pytania:	A	my?	Co	my	na	 to?	Co	mamy	czynić	 abyśmy	
byli	 świadkami	Jezusa,	napełnieni	Duchem	Świętym?	Może	
nie	pragniemy	tej	mocy	Ducha	Świętego?	–	Jak	się	na	nią	nie	
otwieramy,	to	nasze	życie	staje	się	płaskie.	Dzisiaj,	gdy	będzie-
my	świadkami	zesłania	Ducha	Świętego	na	tę	szóstkę	młodych	
ludzi,	 to	chcemy	sobie	przypomnieć,	że	w	naszym	życiu	też	
był	 taki	 dzień	bierzmowania,	 zesłania	Ducha	Świętego.	Ale	
potem	w	 tej	mocy	Ducha	Świętego	 trzeba	 trwać,	 bo	można	
z	serca	wypędzić	tę	moc,	o	niej	zapomnieć,	nią	się	nie	kierować.	
Dlatego	mamy	dzisiaj	 okazję,	 żeby	 sobie	 przypomnieć	kim	
jesteśmy,	że	jesteśmy	powołani,	żeby	być	świątynią	dla	Ducha	
Świętego,	żeby	w	mocy	Ducha	Świętego	stać	przy	prawdzie,	
prawdy	bronić,	prawdy	się	domagać,	a	nie	milczeć	jak	mówić	
trzeba,	żeby	w	mocy	Ducha	Świętego	służyć	drugim,	żeby	żyć	
w	postawie	ofiary	dla	drugiego	człowieka.

Tu	 jeden	 z	 księży	 proboszczów	 był	 świadkiem	 takiego	
doświadczenia,	które	stało	się	moim	udziałem	przed	kilkoma	
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laty.	Gdy	przebywałem	na	wizytacji	w	Wałbrzychu	zaprowa-
dził	mnie	ksiądz	proboszcz	do	osób	chorych	i	pamiętam	jedną	
rodzinę.	Był	to	młodzieniec	dwudziestokilkuletni,	który	od	lat	
licealnych	leżał	sparaliżowany,	bezwładny,	bo	któregoś	roku,	
po	zakończeniu	szkoły,	poszedł	się	kąpać	z	kolegami,	skoczył	
nieszczęśliwie	do	wody	i	złamany	kręgosłup.	Wielka	tragedia	
w	rodzinie	i	od	tamtego	czasu	pozostał	z	krzyżem,	ale	się	nie	
załamał.	Później	 się	wystarano	o	komputer	dostosowany	do	
jego	 potrzeb,	 ponieważ	 rękami	 nie	władał,	 to	 brodą	 go	 ob-
sługiwał.	Zdał	maturę	 i	 przez	komputer,	 przez	 Internet	miał	
dostęp	 do	 świata.	Obok	 siedziała	mama,	 niewiasta,	można	
powiedzieć	męczennica,	 która	 tego	 syna	 obsługiwała.	Nie	
oddała	go	do	zakładu	specjalnego,	ale	chciała,	żeby	był	przy	
niej,	tylko	powiedziała:	„Ja	się	tylko	boję	jak	mnie	braknie	co	
będzie	z	nim”.	Taka	osoba	musi	mieć	moc	Ducha	Świętego,	
żeby	sprostać	takiej	posłudze,	takiej	samarytańskiej	posłudze	
przy	człowieku,	który	niesie	krzyż.	I	ten	cierpiący,	ten	niosący	
krzyż,	też	jeśli	ma	moc	Ducha	Świętego,	to	dla	niego	jest	droga	
życia	pełna	sensu.

W	tym	tygodniu	powiedział	mi	jeden	człowiek	w	Świebo-
dzicach:	„Proszę	księdza,	gdyśmy	przed	laty	mieli	dobrobyt,	
pieniądze,	biznes	nam	dobrze	szedł,	dwóch	synów,	wszystko	
szło	dobrze,	to	ja	nie	byłem	taki	szczęśliwy	jak	teraz	gdy	ob-
sługuję	żonę	od	kilku	lat,	która	walczy	z	rakiem”.	Ja	tak	popa-
trzyłem,	czy	on	żartuje,	czy	mówi	rzeczywiście	z	przekonania.	
Mówił	 z	 przekonania:	 „Jestem	 teraz	 szczęśliwszy,	 że	mogę	
żonie	służyć,	że	się	możemy	wspólnie	modlić,	że	mogę	posiłki	
przygotowywać.	Przedtem	 tego	nie	 znałem,	 nie	 doceniałem	
co	to	jest	praca	przy	kuchni,	a	teraz	wiem	i	teraz	służę”.	To	są	
piękne	przykłady	bycia	 świadkiem	Jezusa,	weryfikacja	 słów	
św.	Pawła:	„Wam	bowiem	z	łaski	dane	jest	to	dla	Chrystusa:	
nie	tylko	w	Niego	wierzyć,	ale	i	dla	Niego	cierpieć”.	Powtórz-
my,	taka	postawa	jest	możliwa,	jeżeli	modlimy	się	codziennie	
do	Ducha	Świętego.	Jako	ludzie	ochrzczeni	i	wybierzmowani	
mamy	do	 tego	prawo,	 żeby	Ducha	Świętego	prosić,	 byśmy	
mieli	w	głowie	dobrze	poukładane,	wiedzieli	kto	kłamie,	kto	
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mówi	prawdę,	kogo	słuchać,	za	kim	iść,	byśmy	mieli	też	moc	
w	sercu	do	służby	innym.

5. Umierać by żyć

Moi	drodzy,	kończymy	 jeszcze	 zdaniem	Pana	 Jezusa,	bo	
Jego	słowa	są	najważniejsze:	„Jeżeli	ziarno	pszenicy	wpadłszy	
w	ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	jeżeli	obumrze,	
przynosi	plon	obfity”.	Obraz	wzięty	z	przyrody.	Rolnicy	wiedzą,	
że	żeby	źdźbło	wyrosło	z	pszenicy,	ziarno	musi	zgnić	i	z	tego	
zgnicia,	z	tej	śmierci	ziarna	rodzi	się	źdźbło,	które	potem	wy-
daje	owoc	w	postaci	pięknego	kłosa	z	ziarnem.	To	jest	obraz	
biologiczny,	Jezus	go	adaptuje	do	nas.	Co	to	znaczy?	–	Najpierw	
Jezus	myślał	też	o	sobie,	bo	na	krzyżu	ziarno	pszenicy	umarło,	
wpadło	w	ziemię	i	obumarło,	a	w	zmartwychwstaniu	powstała	
nowa	 egzystencja,	 uwielbiona,	 i	 też	 otwarła	 drogę	 dla	 nas,	
byśmy	życie	Boże	mieli	w	sobie	i	byśmy	mieli	życie	wieczne.	
Dzięki	temu	obumarciu	ziarna	Jezusa	na	krzyżu	my	będziemy	
żyć,	zmartwychwstaniemy	i	to	miał	na	myśli	z	pewnością	Pan	
Jezus	gdy	mówił	takie	słowa,	że	„jeśli	ziarno	pszenicy	wpadłszy	
w	ziemię	nie	obumrze,	zostanie	tylko	samo,	ale	jeżeli	obumrze,	
przynosi	plon	obfity”.	Ten	plon	obfity	dla	nas	będzie	przydzie-
lony	bo	Jezus	umarł,	z	Jego	śmierci	się	rodzi	nasze	życie.

A	co	to	jeszcze	oznacza	dla	nas?	–	Oznacza,	że	jeśli	my	umie-
ramy	dla	siebie,	dla	miłości	własnej,	dla	naszych		zachcianek,	
naszych	planów,	to	się	robi	więcej	miejsca	w	naszym	sercu	dla	
Jezusa,	dla	drugiego	człowieka.	Gdy	przestajemy	myśleć	tylko	
o	sobie,	o	swoich	korzyściach,	o	swoje	chwale,	przestajemy	
siebie	kochać	egoistycznie	to	jest	więcej	miłości	dla	drugich,	
więcej	serca	dla	Pana	Boga.	I	jak	umieramy	dla	naszych	za-
chcianek,	naszych	egoistycznych	pragnień	i	działań	to	wtedy	
przychodzi	plon	w	postaci	oddania	się,	poświęcenia	życia	dla	
drugich.	To	niech	wystarczy	to	rozważanie,	trochę	dłuższe,	bo	
to	odpust.

Moi	drodzy,	mamy	po	tym	uświadomieniu,	o	co	się	modlić	
i	za	co	Bogu	dziękować	i	prosić	dla	młodzieży	tu	obecnej	i	dla	
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nas	samych	jako	ludzi	ochrzczonych	i	wybierzmowanych,	by-
śmy	w	mocy	Ducha	Świętego	nie	tylko	w	Jezusa	wierzyli,	ale	
i	dla	Niego	potrafili	cierpieć.	Byśmy	w	mocy	Ducha	Świętego	
umierali	dla	miłości	własnej	w	nas	i	robili	miejsce	w	naszych	
sercach	dla	Pana	Boga	i	innych	ludzi.	Amen.

Wdzięczni Chrystusowi Kapłanowi 
za powołanie

Tyniec koło Wrocławia, 27 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas spotkania koleżeńskiego 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Chrystus – Bramą owiec

W	Ewangelii	dzisiejszej	Pan	Jezus	nazywa	siebie	„Bramą	
owiec”.	Przypomnijmy,	co	to	oznacza.	Wiemy	z	doświadczenia,	
czym	jest	brama.	Przez	nią	wchodzimy	na	podwórko,	prze	nią	
wchodzimy	do	jakiegoś	zamku	czy	pałacu.	Kiedyś	miasta	miały	
także	swoje	bramy	wjazdowe	i	nie	można	było	do	miasta	wejść,	
bo	były	otoczone	murami	i	tylko	przez	bramę	można	było	wejść	
do	środka	miasta.	Gdy	bramy	zamykano	wtedy	miasto	czuło	się	
bezpieczne.	Dzisiaj	nam	pozostały	bramki	poprzez	które	wcho-
dzimy	na	różne	place,	podwórka	i	są	też	bramy	wjazdowe	dla	
samochodów.	Brama	jest	zawsze	tym	miejscem,	przez	które	się	
dostajemy	dokądś.	I	Pan	Jezus	powiada,	że	On	jest	taką	Bramą	
do	zbawienia.	 I	nie	można	znaleźć	 innego	miejsca,	żeby	się	
zbawić.	Nie	można	przejść	przez	inne	miejsce,	aby	się	zbawić,	
jak	tylko	przez	Jezusa	Chrystusa.	On	jest	Bramą	do	zbawienia.

Gdy	 był	 rok	 2000	Kongregacja	Doktryny	Wiary,	 którą	
wtedy	kierował	kardynał	Ratzinger,	wydała	dokument,	który	
miał	tytuł	„Dominus	Iesus”.	W	tym	dokumencie,	wydanym	za	
zgodą	 św.	 Jana	Pawła	 II,	 kard.	Ratzinger	 sformułował	 dwie	
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naczelne	tezy.	Teza	pierwsza,	że	Jezus	Chrystus	jest	jedynym	
i	powszechnym	Zbawicielem	świata.	Czyli	jest	jedyną	Bramą,	
którą	możemy	wejść	do	zbawienia.	Jedyny	i	powszechny	Zba-
wiciel	 świata.	Teza	druga,	 że	 jest	 jeden	Kościół	prawdziwy.	
Jeżeli	się	kościoły	różnią	między	sobą,	to	nie	może	być	tak,	
że	wszystkie	są	prawdziwe.	Jest	jeden	i	powszechny	Kościół.	
Rzecz	w	tym,	żebyśmy	wiedzieli,	który	to	jest	Kościół,	jeżeli	
jest	ich	więcej.	Nie	możemy	ulegać	poglądowi,	że	wszystkie	
religie	 są	prawdziwe	 i	mają	 taką	 samą	wartość.	To	 jest	 nie-
prawda.	Musimy	odnaleźć	ten	Kościół	prawdziwy.	Dla	nas	tym	
Kościołem	jest	Kościół	katolicki.

2. Słudzy Chrystusa Jedynego Kapłana

Jezus	Chrystus	 jest	Bramą	owiec,	 jest	Drogą	do	naszego	
zbawienia.	On	sam	powiedział,	że	„beze	Mnie	nic	nie	możecie	
uczynić”.	Zbawiciel	Jezus	Chrystus	jest	dla	bramą	do	wiecz-
ności,	przez	którą	trzeba	przejść,	by	się	znaleźć	w	wieczności	
prawdziwej.	Ale	Pan	Jezus	podzielił	się	swoim	kapłaństwem,	
swoją	misją	 z	 ludźmi.	Wiedział,	 że	 Jego	misja	 historyczna	
będzie	krótka.	Zakończyła	się	ona	śmiercią	i	zmartwychwsta-
niem.	Ale	dzieło	zbawienia	miało	być	dostępne	dla	wszystkich	
pokoleń	ludzkich,	dlatego	trzeba	było	przygotować	uczniów,	
którzy	to	dzieło	mieli	dalej	przekazywać	ludzkości.	W	Kościele	
jest	więc	kapłaństwo.	Jezus	wybrał	najpierw	Apostołów,	potem	
oni	wybierali	swoich	następców.	Dzisiaj	kapłani	powinni	być	
taką	bramą	dla	ludzi,	która	prowadzi	do	zbawienia.	Mamy	tego	
świadomość,	ale	wiemy	też,	że	jesteśmy	czasem	niegodni,	że	
mamy	w	swoich	dłoniach	złożone	takie	skarby,	do	których	nie	
dorastamy.	Dlatego	się	modlimy	o	miłosierdzie	dla	siebie	i	dla	
drugich.	Dlatego	prosimy	wiernych,	żeby	modlili	się	o	nasza	
świętość.	Jak	wierni	modlą	się	o	świętość	dla	kapłanów	to	my	
jesteśmy	sprawniejsi	duchowo	i	jesteśmy	bardziej	święci,	wie-
dząc	o	tym	modlitewnym	zapleczu.	Dlatego	za	kapłanów	się	
zawsze	modlimy,	żeby	byli	święci,	żeby	nie	szukali	siebie,	żeby	
nie	szukali	własnych	korzyści,	ale	żeby	byli	całkowicie	oddani	



486

dla	swoich	owiec.	Te	owce	ich	utrzymują,	karmią,	modlą	się,	
a	pasterze	obdarowują	owce	słowem	Bożym,	prawdą	nie	swoją,	
ale	prawdą	przyniesioną	przez	Jezusa	Chrystusa	na	ziemię.	Ci	
pasterze	sprawują	też	świętą	liturgię,	a	więc	czynią	dostępnym	
dzieło	zbawienia	dla	ludzi,	którzy	przychodzą	do	świątyń	na	
Eucharystię.	Eucharystia	zawiera	bowiem	zapis	całego	dzieła	
zbawczego	Jezusa.	To	właśnie	przez	posługę	kapłana	Jezus	staje	
się	obecny	wśród	nas.	Jezus	staje	się	naszą	mocą	i	siłą.	Karmi	
nas	swoim	słowem	i	swoim	Ciałem	najświętszym.	To	Ciało,	
które	przyjmujemy	sprawia,	że	włączamy	się	w	Chrystusa.	„Kto	
spożywa	moje	Ciało	trwa	we	Mnie,	a	Ja	w	nim”.	Przez	Komunię	
świętą	Chrystus	trwa	w	nas,	a	my	w	Chrystusie.	Ta	Komunia	
święta	jest	także	zadatkiem	życia	wiecznego.	„Kto	spożywa	ten	
chleb,	żyć	będzie	na	wieki”.	Dlatego	jest	potrzebny	kapłan,	żeby	
to	dzieło	zbawcze	Chrystusa	urzeczywistnić.	Urzeczywistnić	
w	sprawowaniu	Eucharystii.	To	jest	wielki	dar	Pana	Jezusa	dla	
kapłanów	i	dla	ludzi	świeckich.	Pasterze	Kościoła	troszczą	się	
także	o	biednych	i	chorych.	Zanoszą	komunię	świętą	do	cho-
rych.	To	jest	nasza	posługa	pasterska.

3. Wspólna troska o ewangelizację

Dzisiaj	 dziękujemy	 za	 46	 lat	 naszej	 posługi	 kapłańskiej.	
Chcemy	także	prosić	wspólnie	jako	kapłani	wyświęceni	tego	
samego	dnia	–	21	czerwca	1969	roku	–	o	Pańskie	błogosławień-
stwo,	żebyśmy	mogli	w	tych	ostatnich	latach	posługi	kapłańskiej	
jak	 najwięcej	 dokonać,	 żeby	Duch	Święty	 chciał	 przez	 nas	
działać.	Mamy	wielkie	zadanie.	My	kapłani	 i	wy	owce.	Bez	
udziału	świeckich	nie	jesteśmy	utrzymywać	Kościoła	w	żywot-
ności.	Jest	potrzebne	włączenie	się	świeckich	przez	modlitwę	
i	świadectwo.	Na	fundamencie	chrztu	świętego	i	bierzmowania.	
Kapłan	wszędzie	nie	dotrze.	Wszyscy	powinniśmy	o	tym	my-
śleć	i	wszystkim	powinno	zależeć,	żeby	Jezus	był	znany	przez	
wszystkich	 ochrzczonych.	 I	 był	 kochany	 i	 słuchany.	Trzeba	
boleć	nad	tym,	że	wielu	nie	chce	słuchać	Pana	Jezusa.	Jest	po-
trzeba,	żeby	Pan	Jezus	jako	jedyny	i	powszechny	Zbawiciel	był	
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przez	wszystkich	znany	i	słuchany.	Wspólnie	się	o	to	módlmy,	
dziękując	za	to,	czym	Pan	Bóg	nas	obdarzył	i	wypraszajmy	dla	
Kościoła	liczne	i	święte	powołania	kapłańskie.	Amen.

Podążać za przykładem św. Jana Pawła II
Piława Dolna, 27 kwietnia 2015 r.

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

1. Duch Święty w kościele apostolskim

Zwykle,	gdy	jest	udzielany	sakrament	bierzmowania,	to	się	
przyglądamy	kościołowi	apostolskiemu,	bowiem	 tam	po	 raz	
pierwszy	został	ten	sakrament	udzielony.	Pan	Jezus	w	swoim	
nauczaniu	wiele	mówił	o	Duchu	Świętym,	że	On	wzmacnia	
naszego	ducha,	że	powinniśmy	być	otartymi	na	działanie	Du-
cha	Świętego.	Sam	działał	w	mocy	Ducha	Świętego,	nauczał,	
czynił	 cuda,	 także	całą	mękę,	 cierpienie,	 za	nas	ofiarowane,	
złożył	w	mocy	Ducha	Świętego.	 I	w	mocy	Ducha	Świętego	
zmartwychwstał.	I	po	zmartwychwstaniu,	słyszeliśmy	z	pierw-
szego	czytania,	nakazał	uczniom	aby	nie	odchodzili	z	Jerozo-
limy	ale	oczekiwali	obietnicy	Ojca:	 „Słyszeliście	o	niej	ode	
Mnie.	Jan	chrzcił	wodą,	a	wy	wkrótce	zostaniecie	ochrzczeni	
Duchem	Świętym”.	Tak	Jezus	zapowiadał	pierwsze	zesłanie	
Ducha	Świętego,	które	nastąpiło	w	Jerozolimie,	10	dni	po	Jego	
odejściu	do	nieba,	wtedy	uczniowie	otrzymali	Ducha	Świętego.	
I	 Jezus,	 gdy	 zapowiadał	 to	wydarzenie,	mówił:	 „Gdy	Duch	
Święty	zstąpi	na	was,	otrzymacie	Jego	moc	i	będziecie	moimi	
świadkami	w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei,	i	w	Samarii,	aż	po	
krańce	ziemi”.	 I	 te	 same	słowa	Jezus	do	nas	dzisiaj	kieruje,	
szczególnie	do	młodzieży.

Otrzymacie	kochani,	młodzi	przyjaciele	moc	Ducha	Świę-
tego,	byście	mogli	być	świadkami	Jezusa	–	„Będziecie	moimi	
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świadkami	w	Jerozolimie	i	w	całej	Judei,	i	w	Samarii,	aż	po	
krańce	ziemi”.	Chrześcijaństwo	się	rozszerzyło	na	cały	świat,	
dzisiaj	 jest	 obecne	na	wszystkich	kontynentach	 i	wiemy,	 że	
jest	to	najliczebniejsza	na	ziemi	religia,	religia	chrześcijańska,	
ale	ciągle	jeszcze	misjonarze	pracują,	głoszą	Ewangelię,	bo	na	
przykład	w	Azji	jest	bardzo	mało	chrześcijan.

2. Chrystus jedynym Zbawicielem

Moi	drodzy,	Jezus	dzisiaj	w	Ewangelii	nam	oznajmia.	że	jest	
Bramą	dla	owiec,	bramą	dla	nas.	Jak	to	rozumieć?	–	Wiemy	
czym	jest	brama.	Brama	jest	tym	miejscem	przez	które	wjeżdża-
my	na	podwórko,	wjeżdżamy	do	jakiegoś	zamku,	dawniej	były	
bramy	miejskie,	miasta	były	często	otoczone	murami	i	w	tych	
murach	były	 bramy.	 Jerozolima	ma	bramy,	 jest	 jedna	 tylko	
brama	 zamknięta,	 nazywa	 się	 złota,	 od	 strony	południowej.	
Mówią,	że	jak	bramę	złotą	otworzą,	to	będzie	koniec	świata.	
Te	bramy	w	Jerozolimie	są	bardzo	piękne.	Więc	przez	bramy	
wchodzi	się	do	miasta,	wjeżdża	się	na	podwórko.	Taką	bramą	
w	 sensie	 duchowym	 jest	 Jezus.	 Przez	 Jezusa	 dostępujemy	
zbawienia,	 to	 jest	 brama,	 która	 prowadzi	 nas	 do	 zbawienia;	
brama,	 którą	możemy	wejść	 do	wieczności	 szczęśliwej,	 do	
wieczności	z	Panem	Bogiem	–	„Ja	jestem	Bramą.	Jezus	kiedy	
indziej	powiedział:	nikt	nie	przychodzi	do	Ojca	inaczej	jak	tylko	
przeze	mnie”.	Więc	Jezusa	nie	możemy	porównywać	z	innymi	
przywódcami	religijnymi,	jak	to	dzisiaj	niektórzy	mówią,	że	
wszystkie	 religie	są	 jednakowo	wartościowe,	we	wszystkich	
religiach	możemy	się	zbawić	i	wszystkie	religie	są	prawdziwe.	
Tak	nam	dzisiaj	mówią	 ci	 nowo	oświeceni,	 chcą	poprawiać	
Pana	Jezusa,	a		Jezus	mówi:	„Ja	jestem	Bramą	owiec,	nikt	nie	
przychodzi	do	Ojca	jak	tylko	przeze	Mnie”.	Zatem	to	nie	jest	tak,	
że	jednych	zbawia	Budda,	drugich	zbawia	Mahomet,	a	trzecich	
zbawia	Jezus.	Jezus	jest	jedynym	i	powszechnym	Zbawicielem	
świata,	 jest	 tą	 	jedyną	bramą,	 przez	którą	możemy	wejść	 do	
nieba,	do	wieczności.
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I	po	to	przyjmujemy	Ducha	Świętego,	żebyśmy	to	wiedzieli	
i	żebyśmy	się	tego	trzymali,	bo	w	świecie	są	różne	propozycje,	
często	pochodzą	od	ducha	złego,	a	duch	zły	jest	kłamcą.	On	
jest	 bardzo	 inteligentny	 i	 czasem	podaje	 jakieś	 informacje,	
jedna	jest	prawdziwa,	może	dwie,	a	pięć,	osiem	to	są	fałszyw-
ki	i		niekiedy	ludzie	to	połykają,	wielkie	kłamstwa	z	odrobiną	
prawdy.

3. Dary Ducha Świętego siłą w realizacji świętości

Droga	młodzieży,	 przyjmujemy	Ducha	 Świętego,	 Jego	
dary	–	dar	mądrości,	dar	rozumu,	dar	rady,	dar	pobożności,	dar	
męstwa,	dar	umiejętności	i	dar	bojaźni	Bożej.	Siedem	darów	
Ducha	Świętego	przyjmujecie,	abyście	nigdy	nie	zdradzili	Pana	
Jezusa,	abyście	uważali,	że	Jezus	jest	rzeczywiście	bramą,	jest	
jedynym	i	powszechnym	Zbawicielem	ludzkości.	Tak	nas	też	
uczył	św.	Jan	Paweł	II.	Wiemy	jak	bardzo	kochał	Jezusa,	kochał	
Jego	Matkę	i	chciał,	żeby	ludzkość	przyjęła	Jego	Ewangelię,	
bo	Jego	Ewangelia	jest	prawdą,	a	prawda	ma	to	do	siebie,	że	
wyzwala.	Sam	Jezus	powiedział,	poznajcie	prawdę,	a	prawda	
was	wyzwoli.

Moi	drodzy,	Ojciec	Święty	nas	 także	wzywał	do	 święto-
ści,	bo	kto	żyje	prawdą	to	staje	się	świętym,	bo	życie	prawdą	
oznacza	życie	miłością.	Jeżeli	prawdę	czynimy	w	miłości	to	
stajemy	się	świętymi.	Święty	to	nie	człowiek	nadzwyczajny,	
to	człowiek	normalny.	Innym	określeniem	świętości	może	być	
słowo	normalność.	Normalność	to	znaczy,	czuję	się	dzieckiem	
Bożym,	modlę	się	codziennie,	zachowuję	Boże	przykazania,	
bo	wiem,	że	to	wszystko	czego	Bóg	ode	mnie	żąda,	to	jest	dla	
mojego	dobra.	To	nie	jest	po	to,	żeby	mnie	ograbić	ze	szczęścia,	
z	radości,	ale	cokolwiek	Jezus	do	nas	mówi,	żąda	to	jest	wielkie	
błogosławieństwo.	I	żeby	to	zrozumieć,	żeby	to	zaakceptować,	
wykonać	–	to	właśnie	jest	nam	potrzebna	moc	Ducha	Świętego.	
Bo	my	jesteśmy	zranieni,	nasz	umysł	jest	nie	bardzo	pewny,	
gdzie	jest	prawda,	gdzie	jest	fałsz,	kogo	słuchać,	kto	kłamie,	
kto	mówi	prawdę,	a	jak	masz	Ducha	Świętego,	masz	dar	mą-
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drości,	 dar	 rozumu,	 dar	 rady,	 dar	 umiejętności	 to	wiesz	 kto	
kłamie,	kto	mówi	prawdę,	kogo	słuchać,	komu	mówić	„tak”,	
komu	mówić	„nie”.

Jest	 nam	 potrzebny	Duch	 Święty,	 Jego	 światło,	 byśmy	
byli	na	drodze	prawdy,	bo	prawda	jest	potrzebna,	prawda	jest	
tak	wielka,	że	trzeba	całe	życie	ją	odkrywać,	trzeba	jej	także	
bronić,	gdy	jest	atakowana	i	trzeba	się	także	jej	domagać	od	
tych,	którzy	jej	nauczają.	Od	Ducha	Świętego	także	potrzebu-
jemy	mocy,	nie	tylko	rozeznania,	nie	tylko	zdolności	dobrego	
myślenia,	 zdolności	 do	posiadania	prawidłowych	poglądów,	
ocen,	ale	także	i	mocy,	żeby	dobro,	które	poznamy,	żeby	w	nim	
wytrwać.	Czasem	można	dobro	poznać,	ale	nie	ma	się	siły,	żeby	
je	zdobyć,	są	przeszkody,	trudności	i	już	się	zniechęcamy,	zo-
stawiamy	czasem	wielkie	pokłady	dobra	gdzieś	na	boku.	A	jak	
Duch	Święty	udzieli	mocy,	to	dobro	możemy	zdobyć,	pozyskać	
i	się	nim	jeszcze	dzielić	z	innymi.	Także	jak	mamy	moc	Ducha	
Świętego	to	nam	łatwiej	jest	odrzucić	pokusy,	które	płyną	ze	
świata,	z	Internetu.

4. Otworzyć drzwi dla Chrystusa

Droga	młodzieży,	macie	 się	 stać	 świadkami	Pana	 Jezusa	
zmartwychwstałego.	Duch	Święty	wam	w	tym	pomoże	i	dzisiaj,	
wspominając	ojca	świętego	Jana	Pawła	II,	który	przed	rokiem,	
27	kwietnia	został	oficjalnie	przez	Kościół	ogłoszony	świętym,	
chciejmy	go	słuchać	i	naśladować.	On	tyle	nam	pięknych	powie-
dzeń	zostawił,	na	przykład	do	Was	młodych	mówił:	„Musicie	
od	siebie	wymagać,	nawet	gdyby	inni	od	was	nie	wymagali”.	
Do	wszystkich	nas	mówił:	„Otwórzcie	drzwi	Chrystusowi	i	to	
nie	 tylko	drzwi	 swoich	 serc,	 ale	 także,	by	 Jezus	był	obecny	
w	gospodarce,	w	polityce,	w	 ekonomii,	w	nauce,	w	 sztuce,	
wszędzie	–	to	wtedy	świat	będzie	piękniejszy	i	szczęśliwszy,	
gdy	Jezus	będzie	tam	obecny”.	A	zobaczcie,	jak	się	wypędza	
Jezusa,	ciągle	się	mówi,	że	Kościół	się	do	polityki	miesza,	jak	
się	 boją	 strasznie,	 żeby	Kościół	 nie	 oceniał	 działalności	 na	
przykład	polityków,	dziennikarzy,	a	to	jest	działalność	ludzka,	
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a	działalność	ludzka	ma	kwalifikację	moralną.	I	musi	ktoś	być	
ktoś	taki,	kto	potrafi	to	ocenić,	czy	to	jest	dobre,	czy	to	jest	złe.	
Ilu	ludzi	z	życia	publicznego	chciałoby	zamknąć	ludzi	tylko	do	
takiego	kościoła,	że	mogą	do	kościoła	chodzić,	ale	żeby	poza	
kościołem	o	Bogu	nic	nie	mówili,	żeby	nie	było	żadnego	świa-
dectwa.	Nie	wolno	iść	z	wiarą	do	sklepu,	nie	wolno	iść	z	wiarą	
do	urzędu	–	tak	nas	ci	prowodyrzy	ustawiają.	A	my	mówimy	–	
„nie”,	my	jesteśmy	świadkami	Jezusa,	myśmy	Jezusa	spotkali	
i	Jego	Ewangelię	przyjęli	i	ciągle	się	nią	napełniamy,	czujemy	
się	świadkami	Jezusa,	tej	Ewangelii	jesteśmy	wierni,	tą	Ewan-
gelią	żyjemy	i	tej	Ewangelii	bronimy.	To	jest	nasze	zadanie,	
droga	młodzieży,	jako	osób	ochrzczonych	i	wybierzmowanych.

Zakończenie

Kończąc	to	pouczenie,	przed	przyjęciem	sakramentu	świę-
tego,	chcę	was	zachęcić,	droga	młodzieży,	żebyście	ten	dzień	
dzisiejszy	sobie	zapamiętali	i	zapisali,	łatwy	będzie	do	zapa-
miętania,	dzień	rocznicy	kanonizacji	św.	Jana	Pawła	II.	Bądźcie	
ludźmi	św.	Jana	Pawła	II,	czytajcie	jego	teksty	i	idźcie	za	nim.	
Nie	patrzcie	na	tych,	którzy	ogłaszają	obecny	rok	rokiem	Jana	
Pawła	II,	a	prawie	wszystko	czynią	przeciwko	temu,	co	Ojciec	
Święty	mówił,	czego	uczył.	To	jest	wielka	hipokryzja,	tak	nie	
postępują	chrześcijanie,	tak	nie	postępuję	przyjaciele	Jezusa.	
To	co	nas	u	papieża	tak	zachwycało,	to	była	jego	przejrzystość.	
Papież	tak	mówił	jak	myślał	i	tak	czynił	jak	myślał,	była	w	nim	
przejrzystość	 i	 elegancja.	 I	dlatego	wybierzcie	dobrze,	kogo	
będziecie	 słuchać.	 Jezus	Chrystus,	 nasz	Mistrz	 i	 ci	wszyscy	
Jego	przyjaciele,	a	wśród	nich	św.	Jan	Paweł	II,	pozostańmy	
w	gronie	tych	przyjaciół	Jezusa,	wśród	których	jest	nasz	papież	
tak	bardzo	wysoko.	Niech	on	nas	prowadzi	swoim	nauczaniem	
i	swoim	przykładem	życia.	Amen.
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Kapłan człowiekiem posłanym 
przez Chrystusa

Mokrzeszów, 30 kwietnia 2015 r.
Msza św. podczas wizytacji kanonicznej 

Kościół pw. św. Jadwigi

1. Kapłan namaszczony i posłany

Chciałbym	na	tej	porannej	Mszy	Świętej	nawiązać	do	„Ty-
godnia	Powszechnej	Modlitwy	o	powołania	kapłańskie	 i	za-
konne”.	Gdy	jesteśmy	w	kościele	zawsze	widzimy	przy	ołtarzu	
kapłana.	Nie	może	ktokolwiek	tutaj	stanąć,	aby	Mszę	Świętą	
odprawić,	ani	mama,	ani	tata,	ani	babcia,	ani	sołtys,	prezydent	
tylko	musi	być	ksiądz	–	człowiek,	którego	Jezus	wybrał	spośród	
młodzieńców	i	obdarzył	łaską	kapłaństwa.	Więc	księża,	których	
widzimy	przy	ołtarzach,	w	konfesjonałach	są	powołani	przez	
Jezusa,	żeby	głosili	Ewangelię,	żeby	się	z	ludźmi	modlili	i	by	
czynili	dobrze	zwłaszcza	chorym,	biednym.	Wiemy,	że	Jezus	
uczynił	wiele	cudów	wobec	chorych,	ich	uzdrawiał	i	zawsze	
stawał	po	stronie	pokrzywdzonych,	tych,	którzy	cierpieli	i	Ko-
ściół	też	staje	po	stronie	cierpiących.

Słyszeliśmy	dzisiaj	w	Ewangelii	takie	słowa	dzisiaj:	„Sługa	
nie	jest	większy	od	swego	pana	ani	wysłannik	od	tego,	który	go	
posłał”.	My	jesteśmy	wszyscy	sługami	Jezusa	i	nie	możemy	być	
więksi	od	Niego,	tylko	możemy	być	podobni	do	Niego.	Otóż	
Jezus	miał	 zwolenników,	przyjaciół,	 którzy	Go	otaczali,	 ale	
też	miał	wrogów	i	ci	wrogowie	spowodowali,	że	Jezus	został	
schwytany,	osądzony	i	ukrzyżowany,	powieszony	na	krzyżu,	
a	krzyż	wtedy	był	szubienicą,	na	krzyżu	wieszali	największych	
zbrodniarzy.	Jezus	został	ukrzyżowany,	ale	jako	sprawiedliwy,	
jako	ktoś,	kto	nie	miał	grzechu,	ale	źli	ludzie	to	uczynili,	za-
ślepieni,	ukrzyżowali	Jezusa.	Ale	Jezus	zmartwychwstał	i	jest	
z nami.
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2. Kapłani i ich prześladowcy

My	dzisiaj,	zwłaszcza	kapłani,	ale	też	wszyscy	chrześcijanie	
są	niekiedy	prześladowani.	Dzisiaj	najwięcej	ginie	chrześcijan	
na	świecie.	Nie	giną	muzułmanie,	buddyści,	wyznawcy	juda-
izmu,	 ale	najwięcej	ginie	 chrześcijan,	 zwłaszcza	na	Bliskim	
Wschodzie.	 Przyjeżdżają	wyznawcy	Mahometa	 i	mówią,	
przechodzicie	na	naszą	religię,	a	jak	nie	to	uciekajcie.	A	jeśli	
nie	chcą	się	posłuchać	to	ich	zabijają.	Zawsze	osoby	duchowne	
doświadczają	prześladowań.

Wspomniałem	wam	na	początku	o	tym	co	się	działo	w	czasie	
II	wojny	 światowej,	 zwłaszcza	w	obozach	gdzie	przebywali	
kapłani.	Około	3	tysięcy	kapłanów	zginęło	podczas	II	wojny	
światowej.	Byli	prześladowani	i	zginęli	za	to,	że	byli	kapłana-
mi,	że	pełnili	to,	co	im	Jezus	polecił,	że	głosili	Ewangelię,	że	
sprawowali	mszę	świętą,	że	podawali	rękę	biednym,	prześla-
dowanym.	Jak	ktoś	wykrył	takiego	kapłana,	który	głosił	ewan-
gelię,	sprzeciwiał	się	ideologii	ateistycznej,	to	był	aresztowany	
i	osadzany	w	obozie.	Księża,	osoby	duchowne	poniosły	naj-
większe	straty	ze	wszystkich	stanów	w	narodzie,	zginęło	ponad	
3	tysiące	duchownych	z	czego	868	osób	w	Dachau.	Dzisiaj	tam	
jest	pusty	plac,	są	tylko	miejsca	oznaczone	gdzie	były	baraki,	
a	 to	wszystko	po	wojnie	zostało	zlikwidowane.	Myśmy	 tam	
pojechali,	 żeby	 oddać	 cześć	 tym	wszystkim,	 którzy	 zginęli	
i	żeby	podziękować	św.	Józefowi	za	to,	że	tych	więźniów,	któ-
rzy	pozostali	do	1945	roku,	ocalił.	Oni	złożyli	przyrzeczenie,	
że	jeżeli	wyjdą	na	wolność	to	będą	każdego	roku	jeździć	do	
sanktuarium	św.	Józefa	w	Kaliszu.	To	byli	kapłani	diecezji	wło-
cławskiej,	ich	było	tam	najwięcej,	wiedzieli,	że	jest	w	Kaliszu	
sanktuarium	św.	Józefa,	odprawiali	nowennę	i	taki	ślub	złożyli,	
że	jeżeli	przetrwają,	wyjdą	na	wolność	to	będą	każdego	roku	
jeździć	do	Kalisza	z	pielgrzymką	i	to	czynią.	Była	też	niedziela	
29	kwietnia	1945	 roku,	 jeszcze	wojna	nie	była	 zakończona,	
była	to	końcówka.	I	Himmler,	gestapowiec,	wydał	rozkaz,	żeby	
wszystkich	więźniów	w	nocy	z	29	na	30	kwietnia	pozabijać,	
wystrzelać.	Ale	w	niedzielę	29	kwietnia,	zanim	ta	godzina	na-
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deszła,	kiedy	miano	więźniów	pozabijać	przyszli	Amerykanie.	
Nie	było	ich	wielu,	tylko	osiemdziesięciu,	ale	Niemcy	myśleli,	
że	przyszła	wielka	grupa	i	się	poddali.	To	była	wielka	radość,	
33	tysiące	więźniów	zostało	ocalonych	i	od	1948	roku,	co	roku	
pielgrzymka	kapłańska	przybywa	do	Kalisza,	żeby	św.	Józefowi	
podziękować	za	ocalenie.	W	pierwszych	latach	powojennych	
i	do	tego	czasu,	kiedy	zostałem	biskupem,	to	jeszcze	żyli	księża,	
którzy	wtedy	byli	oswobodzeni,	dzisiaj	już	nie	ma	ani	jednego,	
ale	ich	następcy,	kapłani	kontynuują	tę	tradycję.

Moi	drodzy,	mówię	to	byście	wiedzieli,	że	kapłani	nie	tylko	
wam	głoszą	Boże	 słowo,	nie	 tylko	mszę	 świętą	odprawiają,	
chodzą	do	chorych	ale	niosą	też	krzyż.	Zobaczcie	jak	czasem	
w	telewizji	mówią	źle	o	księżach,	jaka	jest	nagonka,	jak	księży	
krytykują.	Musimy	wiedzieć,	że	nie	możemy	mieć	życia	innego	
aniżeli	Jezus,	też	musimy	dar	cierpienia	w	naszym	życiu	skła-
dać	dla	Chrystusa.	Ale	jak	coś	nas	kosztuje,	jak	pocierpimy	dla	
sprawiedliwości	to	czujemy	się	bliżej	Jezusa,	jesteśmy	bardziej	
do	Niego	podobni.

Zakończenie

Drodzy	 bracia	 i	 siostry,	 chciejmy	 jeszcze	 bardziej	 Pana	
Jezusa	kochać,	kochać	także	Jego	Matkę,	w	najbliższą	środę	
przybędzie	do	Was	figura	Matki	Bożej	Fatimskiej	i	to	będą	też	
piękne	dni.	Matka	Boża	się	objawiła	prawie	100	lat	temu	w	Fa-
timie	i	my	się	przygotowujemy	do	uczczenia	setnej	rocznicy	
objawień	 fatimskich.	Będzie	 przypomnienie,	 jak	ważna	 jest	
modlitwa	 różańcowa,	 byśmy	 różaniec	 kochali.	Matka	Boża	
tych	ludzi	bardzo	kocha	i	jest	szczęśliwa,	jak	oni	się	modlą	na	
różańcu.	Kończąc	 tę	poranną	naukę,	zachęcam	do	modlitwy	
za	 kapłanów,	 byśmy	mieli	 ich	wystarczającą	 ilość	 i	 byśmy	
ich	wspomagali	modlitwą	i	serdecznością	to	wtedy	będziemy	
osiągać	pełniejsze	owoce.	Amen.
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