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Słowo wstępne

Ukazuje się kolejny, 54 tom „Siejby słowa”, w którym zosta-
ły zamieszczone moje homilie i rozważania wygłoszone w maju 
i czerwcu 2018 roku. Tak jak poprzednio, homilie znajdujące 
się w tym tomie, stanowią komentarz do obwieszczanego – 
podczas sprawowanej liturgii – słowa Bożego. Z wykształcenia 
nie jestem biblistą, dlatego w homiliach mniej jest egzegezy 
tekstów biblijnych, a więcej uwag wskazujących na aktualność 
słowa Bożego. Stąd też w wielu z nich znajdują się fragmenty 
poświęcone adaptacji słowa Bożego do konkretnego życia 
osobistego, rodzinnego i publicznego. Ważnym czynnikiem 
determinującym formę i treść homilii były także wydarzenia 
i różne okoliczności, które towarzyszyły ich wygłaszaniu.

Mając to na uwadze, przypomnę, że od I Niedzieli Ad-
wentu 2017 roku, Kościół w Polsce podjął dwuletni program 
duszpasterski pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”. 
Hasłem pierwszego roku tego programu (2018) były słowa: 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W przepowiadaniu 
słowa Bożego chodziło o to, aby naszym wiernym, zwłaszcza 
młodzieży, pomóc odkrywać Ducha Świętego, aby lepiej mogli 
zapoznać się z Jego darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, 
umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej – jako uzdolnieniami, 
które powinno się rozwijać w stałym kontakcie i pod kierun-
kiem Boskiego Dawcy tych darów. Z darów tych, przy naszym 
współdziałaniu, mogą się rodzić „owoce Ducha Świętego”, 
które wymienia św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów, a są 
to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23a). Ważnym 
zadaniem tego programu było także to, aby pomóc osobom 
bierzmowanym wejść głębiej w rzeczywistość Bożą i wyzwolić 
w nich energię do podjęcia świadczenia o Chrystusie, na wzór 
apostołów, obdarzonych darami Ducha Świętego w Wieczerni-
ku. Gdy zstąpił na nich Duch Święty, przeobraził ich w nowych 
ludzi, uczynił ich apostołami, którzy poszli odważnie i pokornie 
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głosić Ewangelię, aż po krańce ziemi. W tym dziele ewangeli-
zacji nikt i nic nie zdołało ich powstrzymać. Realizacja takiego 
programu – pobudzenie naszych wiernych do wysiłku, aby 
Duch Boży przekształcał ludzi biernych w czynnych, biorących 
w dających, słuchających w mówiących, obojętnych w duchowo 
wrażliwych, uczniów w świadków.

Przypomniane cele programu duszpasterskiego z roku 2018 
z pewnością znalazły jakieś odbicie w przepowiadaniu słowa 
Bożego w tym czasie. Należy jeszcze przypomnieć, że w tym 
przepowiadaniu, w Polsce w roku 2018, był obecny wątek 
patriotyczny, związany ze świętowaniem przez nasze państwo 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz związany 
z obchodami stulecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Niniejszy, pięćdziesiąty czwarty tom „Siejby słowa” dedyku-
ję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi Mendykowi, 
nowemu biskupowi świdnickiemu, który z woli Ojca Świętego 
Franciszka został mianowany biskupem świdnickim. Nomina-
cja papieska została upubliczniona 31 marca 2020 r. W Liście 
pasterskim do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej, 
odczytanym w kościołach diecezji 19 kwietnia 2020 r., w Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego, zamieściłem słowa: „Jesteśmy 
bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że przysyła 
nam biskupa, który wśród nas się urodził i wychował, dlatego 
zna realia naszego Kościoła lokalnego. Ksiądz Biskup Marek 
Mendyk urodził się 18 marca 1961 r. w Głuszycy k. Wałbrzy-
cha. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu 
uczył się w Technikum Chemicznym w Żarowie. W roku 1981, 
po zdaniu egzaminu dojrzałości, idąc za wezwaniem Chrystusa, 
wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchowne-
go we Wrocławiu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na 
tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. W roku 1987 
uwieńczył studia stopniem magistra teologii i 23 maja tegoż 
roku przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocław-
skiej z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego ks. Henryka 
kardynała Gulbinowicza. Po święceniach, przez cztery lata, 
pełnił posługę jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzier-
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żoniowie. W latach 1991-1995 odbył studia specjalistyczne 
w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, które ukończył uzyskaniem doktoratu z teologii 
w zakresie katechetyki. W międzyczasie, 25 marca 1992 roku, 
został inkardynowany do ustanowionej przez papieża Jana 
Pawła II diecezji legnickiej. Po powrocie ze studiów specjali-
stycznych pełnił w tamtejszej diecezji odpowiedzialne funkcje 
w kurii biskupiej oraz w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Legnickiej. W roku 2004, jako kapelan Jego Świątobli-
wości, został włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium 
Konsultorów, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. 
24 grudnia 2008 r. został mianowany biskupem pomocniczym 
diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 
2009 r. w katedrze legnickiej z rąk ówczesnego biskupa le-
gnickiego Stefana Cichego. W ramach Konferencji Episkopatu 
Polski jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komisji 
Wychowania Katolickiego, członkiem Komisji Duszpasterskiej 
i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz członkiem Rady 
Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia». Po przyjęciu mojej 
rezygnacji z urzędu biskupa świdnickiego, został mianowany 
przez Ojca Świętego Franciszka moim następcą. Kanoniczne 
objęcie diecezji przez nowego biskupa świdnickiego dokona 
się w uroczystość św. Wojciecha – w dniu 23 kwietnia br., zaś 
ingres ze względu na obecną sytuację pandemii, odbędzie się 
w późniejszym czasie”.

Do tych słów chciałbym dodać informację, że księdzu bi-
skupowi Markowi Mendykowi, mojemu następcy na stolicy 
biskupiej w Świdnicy, towarzyszyłem w latach 1982-1987 
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we 
Wrocławiu jako jego wykładowca i wychowawca na drodze do 
kapłaństwa. Wraz z księdzem biskupem Adamem Bałabuchem, 
duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym, osobami życia 
konsekrowanego oraz z całą wspólnotą diecezjalną serdecznie 
witam Księdza Biskupa wśród nas. Składam serdeczne gratula-
cje, głębokie homagium i najlepsze życzenia obfitości Bożych 
łask w podejmowanej posłudze pasterskiej.
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W ramach „Słowa wstępnego” dołączam jeszcze serdeczne 
podziękowania dla osób, które przyczyniły się do wydania tego 
tomu homilii i kazań. Dziękuję ks. dr. Marcinowi Gęsikow-
skiemu, mojemu byłemu sekretarzowi, który ponad połowę 
zamieszczonych tu homilii nagrał podczas ich wygłaszania. 
Dziękuję tym, którzy te homilie przepisali oraz teologicznie, 
merytorycznie i stylistycznie je „wygładzili”. Wśród tych ostat-
nich osób chcę wymienić z imienia i nazwiska ks. dr. Krzysztofa 
Orę, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii 
Biskupiej. Dziękuję także panu Stanisławowi Mrozowi za 
dokonanie składu komputerowego, zaś panu prof. dr. hab. An-
drzejowi Batorowi za wykonanie kolejnej okładki. Słowa 
wdzięczności składam także Rodzinie Kokocińskich w Nowej 
Rudzie, za wydruk i oprawę książki.

I kończę to wprowadzające słowo wersetami Psalmu 145: 
„Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci 
Twoi niech Cię błogosławią! Niech mówią o chwale Twojego 
królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom 
ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa” 
(Ps 145, 10-12). Niech te słowa Psalmu znajdą swoje odniesie-
nie i wypełnienie także do tego, co w tej książce jest zawarte

+ Ignacy Dec
Świdnica, 23 kwietnia 2020 r.



Homilie majowe





13

Dołączył do swojej żony
Wiązów, 1 maja 2018 r.

Msza św. pogrzebowa za śp. Leona Zabłockiego,  
ojca ks. Jarosława i ks. Janusza 

Kościół pw. św. Mikołaja

Wstęp

Przed prawie siedmiu laty, 20 czerwca 2011 r., sprawowali-
śmy w tym kościele Mszę św. za zmarłą śp. Adelajdę Zabłocką, 
która odeszła do wieczności 16 czerwca wspomnianego roku. 
Dzisiaj przekazujemy w dłonie Pana Boga jej małżonka – 
śp. Leona Zabłockiego.

1. Nasze pocieszenie i nasza nadzieja w Bożym słowie

Na naszej żałobnej liturgii zabrzmiał przed chwilą głos, który 
przyszedł z nieba, od samego Boga. Jest to głos pocieszenia 
i nadziei, głos, który mówi ks. Januszowi i ks. Jarosławowi 
i nam wszystkim, że nie tracimy taty na zawsze. „Dusze spra-
wiedliwych 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 oni 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).

Podczas niedawno przeżywanych świąt wielkanocnych przy-
pomnieliśmy sobie, że Pan Jezus przeszedł z ziemskiego życia, 
przez śmierć na Krzyżu, do nowego życia w zmartwychwstaniu 
i swoim zmartwychwstaniem zapowiedział nasze przyszłe 
zmartwychwstanie. Zapowiedział dla nas inny, lepszy dom, 
w którym nie ma wojen, nieszczęść, cierpienia, gdzie ludzie 
już nie umierają, gdzie już nic złego nam nie grozi. Przed bra-
mę tego domu przynosimy dzisiaj z wiarą i miłością zmarłego 
ojca dwóch synów kapłanów i prosimy, aby Gospodarz Domu 
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Wiecznego przyjął go na wieczne zamieszkanie w tym niebie-
skim domu. Mamy śmiałość o to prosić! Mamy jakby podwójny 
atut, żeby o to prosić!

2. Spojrzenie na ziemską drogę życia śp. Leona 
Zabłockiego

Śp. Leon Zabłocki urodził się na Kresach Wschodnich Polski 
31 marca 1931 r. w Santarce, woj. Tarnopolskie. W roku 1937 
Sowieci wywieźli go wraz z całą rodziną na Sybir. Jednakże 
udało mu się – przy pomocy dobrych ludzi – uciec z transportu. 
Schronienie znalazł u wujka, brata swojej mamy. Wychowywał 
się z kuzynami w rodzinie Orłowskich. Tam, także pod opieką 
ks. Wacława Szetelnickiego, przygotował się do pierwszej 
spowiedzi i Komunii Świętej. Po zawierusze wojennej, zostali 
wypędzeni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane. 
Po długiej podróży w wagonach bydlęcych rodzina osiedliła się 
w Starym Wiązowie, gdzie rozpoczęli nowy etap życia. Tutaj 
dwudziestokilkuletni młodzieniec Leon zapoznał się z Ade-
lajdą Lysą, z którą 22 kwietnia 1957 r. zawarł sakramentalny 
związek małżeński. Małżeństwo pobłogosławił kuzyn pani 
młodej, ks. Edward Mazur, salezjanin. Po zawarciu małżeństwa 
zamieszkali w Wiązowie. W małżeństwie Pan Bóg obdarzył ich 
dwoma synami. Pierwszy Janusz urodził się 3 lutego 1961 r. 
Dwa lata później, 20 grudnia 1963 r. urodził się drugi syn Ja-
rosław. Od wczesnych lat synowie byli ministrantami, trzymali 
się Kościoła, szanowali pobożnych rodziców. Pan Bóg wyróżnił 
bogobojnych rodziców, powołując obydwu synów do służby 
kapłańskiej. Starszy syn Janusz przebywał w Metropolitalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1979-1985. Przy-
szedł do seminarium w roku pierwszej pielgrzymki do ojczyzny 
papieża św. Jana Pawła II. W czasie sześcioletnich studiów 
teologicznych Janusza wiele wydarzyło się w życiu Kościoła 
powszechnego i Kościoła w Polsce. Po pierwszej pielgrzymce 
papieża powstała w Polsce „Solidarność”. W roku 1981 były 
trzy ważne wydarzenia: zamach na życie św. Jana Pawła II 
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(13 maja), śmierć ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (28 maja) 
i wprowadzenie w Polsce stanu wojennego (13 grudnia). W roku 
1983 były inne dwa ważne wydarzenia: druga pielgrzymka 
ojca św. Jana Pawła II do ojczyny, podczas której 21 czerwca 
papież odwiedził Wrocław, natomiast 13 grudnia 1983 r. zmarł 
we Wrocławiu bp Wincenty Urban. Podczas ostatniego roku 
studiów, gdy ks. Janusz był diakonem, 12 stycznia 1985 r. miały 
miejsce święcenia biskupie ks. Józefa Pazdura, a 25 maja tegoż 
roku ks. arcybiskup Henryk Gulbinowicz został podniesiony 
do godności kardynała. Jako kardynał, w sobotę 1 czerwca 
1985 r. wyświęcił diakona Janusza i jego kolegów na księży. 
W niedzielę 2 czerwca 1985 r. odbyły się w tym kościele 
prymicje ks. Janusza. W międzyczasie wstąpił do seminarium 
drugi syn – Jarosław i niespełna cztery lata później, po księdzu 
Januszu, sprawował tutaj swoją Mszę św. prymicyjną. W cza-
sie pobytu synów w seminarium rodzice utrzymywali bardzo 
bliską więź z przełożonymi. Troska i miłość rodziców do ich 
synów nie zakończyła się z chwilą, gdy zostali kapłanami, ale 
byli zawsze blisko związani ze swoimi synami. Od roku 2002 
towarzyszyli synowi Jarosławowi na parafiach w Wójtowicach, 
w Walimiu i w Dziećmorowicach. Wspierali syna modlitwą 
i domową pomocą. Żegnany dziś przez nas śp. tato Leon prze-
szedł w ostatnim czasie poważną operację i 26 kwietnia zasnął 
w Panu, w obecności dwóch swoich synów kapłanów, co oni 
poczytują sobie za wielką łaskę Bożą.

3. Słowo pożegnania

Drodzy księża, synowie śp. Leona, jesteśmy z Wami w tej 
trudnej dla was chwili pożegnania waszego taty. Po wcze-
śniejszym odejściu mamy i dzisiejszym odejściu taty, tracicie 
swój rodzinny dom, przestajecie być dziećmi. Mówimy, że 
rodzice nigdy nie żyją za długo. Dzisiaj myślicie o waszym 
ojcu z wdzięcznością. Wspominacie chwile z Nim spędzone, 
szczególnie te wyjątkowe i nigdy niezapomniane. Z pewnością 
tato cieszył się wami. Z wielką radością przeżywał święcenia 
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kapłańskie, Msze św. prymicyjne. Udzielał wam na drogę ka-
płańskiego życia ojcowskiego błogosławieństwa.

Dziś żegnamy tego szlachetnego ojca. Żegnamy go w posta-
wie serdecznej modlitwy. Dziękujmy Bogu za tyle dobra, które 
przekazał przez niego synom. Modlimy się o przyjęcie go do 
grona świętych ojców w Niebieskim Domu.

Drogi Leonie, dobiegła kresu Twoja ziemska droga i za-
mknęła się karta Twojego życia na ziemi. Doświadczyłeś na zie-
mi wiele dobra, ale spotkałeś też ludzką nędzę. W dzieciństwie 
doświadczyłeś dwóch straszliwych okupacji. Bóg Cię jednak 
przeprowadził szczęśliwie przez słoneczne pola i łąki, a także 
przez ciemne doliny. Wszystko przetrzymałeś, dzięki Temu, 
który Cię umacniał. Krzyż powrócił na końcowym odcinku 
Twego życia. Doniosłeś go godnie do kresu. Bieg ukończyłeś, 
wiary dochowałeś.

Drogi Tato Leonie, modlimy się, abyś znalazł szczęście 
w Bogu na całą wieczność. Spoczywaj w Bożym pokoju i nie-
bieskiej, wiecznej radości. Amen.

Święty Józef patronem podwójnej 
uroczystości parafialnej

Wałbrzych, 1 maja 2018 r.
Msza św. z racji odpustu z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Józefa Robotnika

Wstęp

Mamy dzisiaj podwójną uroczystość, stąd dzisiaj homilia 
powinna mieć dwa wątki. Pierwszy wątek związany z odpustem, 
z osobą św. Józefa i wątek drugi związany z sakramentem bierz-
mowania, a więc z Trzecią Osobą Boską – z Duchem Świętym.
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1. Św. Józef niezatartym wzorem cichości i spokoju

Patronem waszej parafii jest św. Józef Robotnik. Miałem 
ostatnio w ręku książkę, która ukazała się w Krakowie, au-
torstwa ks. Krzysztofa Wonsa, znanego rekolekcjonisty, który 
dzisiaj jest zapraszany do wszystkich zakątków Polski, by głosić 
rekolekcje. Książka ma tytuł: „Cały sprawiedliwy. Józef”. Jest 
w tej książce uwydatniony jeden przymiot św. Józefa – spra-
wiedliwość. Jest tam zapisane takie zdanie, że św. Józef nie 
wypowiedział w Ewangelii żadnego zdania, a dzisiaj mówi 
o nim cały świat. To jest taki paradoks, że nie mamy żadnego 
słowa, ani zdania wypowiedzianego przez św. Józefa, które by 
ktoś zanotował, a dzisiaj tak głośno o nim w Kościele. Tyle 
oficjalnych dokumentów Kościół ogłosił na temat św. Józefa. 
Zwłaszcza robili to ostatni papieże od połowy XIX wieku. Pra-
wie każdy papież dokładał jakiś nowy dokument i nasz papież 
– Jan Paweł II – także dołożył piękną adhortację o św. Józefie. 
Jest to postać ujmująca, przemawiająca do nas swoim milcze-
niem, cichością i spokojnym wypełnianiem woli nie swojej, 
ale woli Bożej.

Często się denerwujemy, jesteśmy niezadowoleni. Jak o coś 
się modlimy, o jakieś dary i Pan Bóg nam tego nie daje, lub 
daje, nie w tym czasie, kiedy my chcemy, to mamy żal do Pana 
Boga, że nie jesteśmy wysłuchani. Przychodzi wątpliwość, czy 
Pan Bóg jeszcze mnie miłuje, czy się gniewa za to, co Mu się 
nie podobało w moim życiu. Św. Józef podjął decyzję, żeby 
Maryję potajemnie oddalić, bo się dowiedział, że Maryja jest 
w stanie błogosławionym nie za jego udziałem. Z chwilą gdy 
przyśnił mu się anioł i powiedział: „Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). 
Wiemy, co Józef zrobił. Zbudziwszy się ze snu uczynił tak, jak 
mu anioł powiedział. Zrezygnował ze swojej woli, ze swoich 
planów, a podjął wypełnianie tego planu, który Pan Bóg miał 
wobec niego i który został mu ujawniony. Przez to św. Józef 
stał się dla nas niezatartym, niezagasłym wzorem wypełniania 
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woli Bożej. Wzorem rezygnacji z naszej woli, na rzecz przy-
jęcia woli Bożej.

2. Przyjmowanie woli Bożej w życiu codziennym

Wola Boża jest często bardzo trudna i zaskakująca, czasem 
nawet niezrozumiała. Każdy dzień przynosi nam informacje, 
wydarzenia, które nas zaskakują, a wiemy, że nic się nie dzieje 
bez woli Bożej na tym świecie. Ludzie są autonomiczni jako 
osoby, mają dar wolności od Pana Boga i On patrzy na nich 
i szanuje wolność każdego człowieka. Jest tyle zła na świecie, 
bo nie wszyscy ludzie czynią dobrze. Są tacy, którzy depczą 
prawo Boże, są wolni i Pan Bóg wzywa ich do nawrócenia, do 
zmiany postępowania. Często bywa tak, że Pan Bóg nie karze, 
ale czeka na opamiętanie, nawrócenie i jest cierpliwy. Niekiedy 
to czekanie jest bardzo długie. W niektórych przypadkach się 
wydłuża, aż do końcowych dni życia człowieka. Znamy ludzi, 
którzy się nawracali w ostatnich chwilach swojego życia. 
Takich nawróconych łotrów mamy wielu, niektórych znamy 
z widzenia i nazwiska, którzy w ostatniej chwili stanęli przed 
Bogiem w prawdzie.

Łotr wiszący na krzyżu po prawicy, który usłyszał, że drugi 
łotr bluźni przeciw Jezusowi, upomniał go: „Lecz drugi, karcąc 
go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. 
I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,40-42). Wyznał prawdę 
o sobie i o Chrystusie, i to była przepustka do nieba. Prawda, 
która działa przez miłość, jest przepustką do nieba.

Św. Józef był, jest i będzie dla nas wzorem przyjmowania 
woli Bożej, która czasem nam się nie podoba, która czasem 
krzyżuje nasze misternie ułożone plany. Kto się woli Bożej 
poddaje, przyjmie ją, ten jest zwycięzcą – i to się okazało 
w życiu św. Józefa.
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3. Bierzmowanie ożywieniem relacji z Duchem Świętym

Droga młodzieży, nie dajcie się okraść z wiary i z przeko-
nania, że kto słucha Boga, ten nigdy nie przegrywa. Dzisiaj 
mamy tyle propozycji na życie, tyle mamy różnych ofert, reklam 
zachęcających i czasem przychodzi zastanowienie, co wybrać 
z proponowanej oferty. Przy waszym bierzmowaniu mówimy, 
byśmy wybierali zawsze to, co się Bogu podoba. Wtedy nigdy 
się nie przegrywa wieczności, ale także życia doczesnego.

Św. Józef jest dla nas wzorem zdobywania świętości w sza-
rym, codziennym życiu. Czasem myśląc o świętych, myślimy 
o ludziach, którzy byli nadzwyczajni, którzy nie chodzili po 
ziemi, którzy bujali w obłokach, mieli cudowne uzdolnienia.

Ojciec św. Franciszek w ostatniej adhortacji „Gaudete et 
Exultate”, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym 
mówi nam, że świętość rodzi się w szarej codzienności. Ad-
hortacja ta jest godna przeczytania i przyjęcia tej propozycji, 
którą papież nam w niej przedstawia. W szarej codzienności, 
poprzez wypełnianie naszych szarych zadań wydeptywali sobie 
drogi, ścieżki ku świętości.

Tak było u św. Józefa. Nazaret, to była mała mieścina. 
Mówiono nawet: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” 
(J 1,46). Tam przecież było Zwiastowanie, potem Narodzenie 
w Betlejem, potem trzeba było Dzieciątko bronić przed śmier-
cią i Herodem, i uciekać do Egiptu. Tam potem powrócił Józef 
z Maryją i Dzieciątkiem – wrócili do Nazaretu. Następnie było 
trzydzieści lat życia ukrytego, codziennego. Nigdy się nie 
dowiemy o czym Józef rozmawiał z Jezusem, gdy Go uczył 
sztuki stolarskiej, ciesielskiej przez tyle dni, miesięcy i lat, 
przeżytych jakby w milczeniu i ciszy. W tej ciszy Nazaretu 
Józef stał się wielki.

Chciejmy w ten Józefowy sposób wypełniania woli Bożej 
w codzienności, podjąć i odnawiać swoje przekonanie, że 
każdy z nas może być świętym, a jednocześnie człowiekiem 
zwykłym. Każdy człowiek święty w pierwszym rzędzie był 
człowiekiem zwyczajnym, normalnym, który stąpał mocno po 
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ziemi, wypełniał swoje codzienne zadania i był blisko Boga. 
Szedł drogą modlitwy i pracy. „Ora et labora”. Cóż może być 
piękniejszego, jak w życiu przeplatać modlitwę z pracą. Praca 
wtedy staje się modlitwą i modlitwa przechodzi w pracę. Takie 
połączenie modlitwy i pracy widzimy u św. Józefa.

Wszyscy mamy przeróżne zadania, które na nas spoczywa-
ją. Są tu matki, żony, mężowie, ojcowie, emeryci, młodzież, 
wszyscy mamy coś do wykonania na co dzień. Jeżeli wykonu-
jemy to w postawie modlitwy, w przeświadczeniu, że z naszej 
pracy korzystają inni, że jest to dar dla drugiego człowieka, to 
podobamy się Bogu. Nie żyjemy dla siebie, ale jesteśmy dla 
Pana Boga. Wszystko na chwałę Boga czyńcie, jak słyszeliśmy 
w drugim czytaniu.

4. Duch Święty w życiu św. Józefa i w naszym życiu

W Ewangeliach nie jest zapisane, że Józef został napełniony 
Duchem Świętym, ale wiemy, że to się dokonało, bo inaczej nie 
byłby taki, jaki był. Nie przeszedłby przez życie drogą modli-
twy, drogą cichości i pracy na większą chwałę Boga.

W tym roku widzimy napisy we wszystkich świątyniach „Je-
steśmy napełnieni Duchem Świętym”, a zapominamy o tym na 
co dzień, że Duch Święty zamieszkał w nas podczas chrztu św. 
Trzeba to mieszkanie ożywić, dopełnić to, co się stało na chrzcie 
św. To jest cel bierzmowania, by Duch Św. ożył w nas, byśmy się 
stali Jego przyjaciółmi, byśmy korzystali z Jego darów, mając 
świadomość naszego ograniczenia. Tylko pyszałkom wydaje 
się, że wszystko najlepiej wiedzą, że wszystko potrafią. Ludzie, 
którzy żyją w prawdzie wiedzą, jak bardzo są ograniczeni. 
Proszą Pana Boga w modlitwie: „Boże pomóż bym był lepszy, 
daj mi Ducha Świętego, bym był mądrzejszy, bym wiedział za 
kim iść, bym umiał rozróżnić kto mówi prawdę, a kto kłamie, 
kto mnie kocha, a kto udaje, że jest moim przyjacielem”. Bez 
pomocy Ducha Świętego nie możemy tego dokładnie odczytać. 
Bez pomocy Ducha Świętego możemy powiedzieć, że teraz 
jesteśmy tu, w kościele parafialnym na odpuście i bierzmo-
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waniu. To, po co żyjemy, czy przyznać rację Chrystusowi, że 
trzeba być czystym, posłusznym Bogu, chronić życie – możemy 
stwierdzić tylko przy pomocy Ducha Świętego. Mamy wielu 
katolików, którzy deklarują swoją wiarę, są filantropijni, zakła-
dają schroniska dla psów i kotów, a jednocześnie są za aborcją. 
Trzeba mieć Ducha Świętego, żeby to pojąć i nie wypowiadać 
bezrozumnych zdań, które są niegodne człowieka.

Trzeba się otworzyć na Ducha Świętego jak było to u Maryi 
i Józefa, byśmy byli mądrzy, rozumni, byśmy potrafili przyj-
mować dobre rady od naszych przyjaciół i sami umieli ich 
udzielać innym. Trzeba umieć wyraźnie powiedzieć, że to jest 
zło i tego nie wolno nam czynić, a dobro trzeba zdobywać i je 
promować. Jednym z darów Ducha Świętego jest męstwo, bez 
którego nie można się stać człowiekiem szlachetnym. Trzeba 
być pobożnym, nie wstydzić się swojej wiary.

W Bawarii podjęto uchwałę, żeby krzyże mogły wisieć 
w publicznych miejscach, bo to jest land katolicki. Nawet 
wśród duchownych byli przeciwnicy, którzy powiedzieli, że 
trzeba być tolerancyjnym. Pismo Święte nigdzie nie mówi 
o tolerancji, tylko mówi o miłości, a miłość to jest coś więcej 
niż tolerancja czy demokracja. Dzisiaj ciągle się słyszy sło-
wa tolerancja, demokracja, równość, braterstwo, wolność od 
wszystkiego. Wolność to wybór wobec zła i dobra. Wybieram 
jako wolny człowiek dobro, bo to dobro wskazuje mi Bóg i On 
określa co jest dobre, a co złe. Nie ja sam określam. Prawda jest 
do odkrycia, a nie do ustalania, nie do głosowania. Nie zawsze 
większość ma rację.

Zakończenie

Otaczajmy dzisiaj naszą młodzież wielką modlitwą, żeby 
przyjęła dary Ducha Św. w sposób godny, otwarty. Dzięki tym 
darom Ducha Świętego niech zdobywa uczciwość i świętość 
w codziennym życiu, na drodze pobożnej modlitwy i na drodze 
rzetelnej i uczciwej pracy. Amen.
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Z niepokoju ziemskiego do pokoju 
niebieskiego

Dzierżoniów, 1 maja 2018 r.
Msza św. w dziesiątą rocznicę śmierci śp. ks. prałata Stanisława Majdy, 

proboszcza parafii w latach 1981-2008. 
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Wstęp

Czcigodni bracia w powołaniu kapłańskim na czele z ks. pra-
łatem Czesławem, księdzem prałatem Zygmuntem, dziekanem 
i ks. proboszczem Jarosławem,

Szanowny panie burmistrzu, drogie siostry zmarłego księdza 
prałata Stanisława, przyjaciele i znajomi,

Umiłowani w Panu bracia i siostry!

W dziesiątą rocznicę odejścia do wieczności ks. prałata 
Stanisława Majdy, tutejszego proboszcza w latach 1981-2008, 
przybywamy do tej dzierżoniowskiej, maryjnej świątyni, by 
kolejny raz podziękować za dar życia i kapłaństwa ks. prałata 
Stanisława, i prosić o pokój wieczny dla niego w niebie. W ho-
milii przypomnimy krótko jego biogram i w jego kontekście 
odniesiemy przesłanie Bożego słowa do naszego codziennego 
życia.

1. Przypomnienie sylwetki śp. ks. prałata Stanisława 
Majdy

Ks. Stanisław Majda urodził się 8 maja 1940 r. w Żegoci-
nie koło Limanowej, w małżeństwie Michała i Stefanii. Dzień 
urodzin zadecydował o wyborze dla niego imienia. 13 maja, 
we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, na chrzcie św., w ko-
ściele parafialnym św. Mikołaja, nadano mu imię św. Stanisła-
wa, biskupa i męczennika. Wczesne dzieciństwo chłopczyka 
Stasia upływało w czasie wojny. Jednak, dzięki pobożnym 
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rodzicom, było wypełnione atmosferą głębokiej wiary i wza-
jemnej miłości. W Żegocinie przyszła na świat jeszcze siostra 
Maria. Po zakończeniu wojny rodzina Majdów przybyła na 
tzw. Ziemie Odzyskane i osiedliła się w Żarowie. Tu rozpoczął 
się dla niej nowy etap życia. Wkrótce przyszedł na świat brat 
Czesław i siostra Alicja. Najstarszy z rodzeństwa Stanisław, 
czuł się odpowiedzialny za młodsze rodzeństwo. Starał się być 
dla nich troskliwym opiekunem i dobrym wzorem. Edukację 
szkolną odbył najpierw w Szkole Podstawowej w Żarowie, 
a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach. 
Od najmłodszych lat szkolnych był ministrantem. Po zdaniu 
matury w 1959 roku, wsłuchując się w głos Chrystusa, wstąpił 
do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu i rozpoczął swoją drogę do kapłaństwa. Czas 
formacji seminaryjnej objął lata 1959-1965. Wtedy rektorem 
w seminarium był świątobliwy ksiądz Paweł Latusek. W cza-
sie studiów seminaryjnych klerycy przeżywali pierwsze dwie 
powojenne sakry biskupie we Wrocławiu: ks. Wincentego 
Urbana – 7 lutego 1960 r. i ks. Pawła Latuska – 11 lutego 
1962 r. Święcenia kapłańskie otrzymał diakon Stanisław 
27 czerwca 1965 r., w dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
w kościele parafialnym Najświętszego Pana Jezusa w Żarowie, 
z rąk ks. biskupa Wincentego Urbana. Mszę św. prymicyjną 
odprawił 29 czerwca 1965 roku, w uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Żarowie, w otoczeniu kochanych rodziców, 
rodzeństwa, rodziny, przyjaciół, kapłanów i wiernych parafian 
Żarowa. Po uroczystościach prymicyjnych został skierowany 
na pierwszą placówkę duszpasterską, do parafii św. Jerzego na 
Białym Kamieniu w Wałbrzychu, gdzie proboszczem był wów-
czas ks. profesor Ludwik Jezierski. Tam poznał ludzi ciężkiej, 
górniczej pracy. Po czterech latach, decyzją ks. abpa Bolesława 
Kominka, został przeniesiony do parafii św. Jana Ewangelisty 
w Oleśnicy, gdzie proboszczem był ks. infułat Franciszek Su-
doł. Pracował tam 5 lat. Jak sam wyznał, był to dla niego złoty 
okres kapłaństwa. Stało się to dzięki księdzu infułatowi, który 
swoim życiem ukazywał, jaki powinien być kapłan dla ludzi. 
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W roku 1974 ks. Stanisław otrzymał zadanie tworzenia nowej 
wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Matki Bożej Często-
chowskiej w Ligocie Malej, liczącej zaledwie 1360 wiernych. 
Pracował tam 7 lat i dał się poznać jako wspaniały organizator 
i administrator. Mając takie uzdolnienia, 25 czerwca 1981 roku, 
decyzją ks. abpa Henryka Gulbinowicza, został skierowany 
do Dzierżoniowa, aby tworzyć trzecią parafię w tym mieście 
pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła. Parafia powstała przy 
pięknym, odbudowanym po pożarze kościele. Gospodarzem 
wszystkich prac był ks. dziekan, proboszcz parafii św. Jerzego, 
ks. prałat Sylwester Irla. Do parafii należały 2 kościoły: Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Trójcy. 
Wraz z tutejszymi mieszkańcami przystąpił do organizacji życia 
parafialnego w nowej, samodzielnej placówce. Na początku nie 
było plebanii. Księżom wypadło mieszkać częściowo w przy-
budówce i w wieży kościoła. Nowy ksiądz proboszcz przystąpił 
niebawem do koniecznych prac: zabezpiecze nia więźby dachu 
kościoła i zainstalowanie hełmu na wieży. Następnie podjął 
się budowy plebanii, a potem remontu obydwu kościołów po-
mocniczych. Dzięki łasce Bożej i wydatnej pomocy parafian, 
zdołał zorganizować i dobrze ukształtować nową parafię w tym 
mieście.

Gdy 25 marca 2004 roku, decyzją Ojca św. Jana Pawła II, 
powstała diecezja świdnicka, miasto Dzierżoniów znalazło się 
w jej granicach. Ks. Stanisław został włączony do Świdnickiej 
Kapituły Katedralnej, został członkiem Rady Kapłańskiej i Ko-
legium Konsultorów. W czerwcu 2005 roku obchodził tutaj 65 
rocznicę urodzin i 40-lecie kapłaństwa. Miałem zaszczyt brać 
udział w tej radosnej uroczystości. Wkrótce po tym jubileuszu 
dopadała go poważna choroba, z którą walczył przez kilka lat. 
Przyjął pokornie wolę Bożą, przyjął krzyż cierpienia. Chciał 
bardzo odejść z tego świata w miesiącu maryjnym i tak się też 
stało. Zmarł 1 maja 2008 roku, pojednany z Bogiem i z ludźmi. 
Jego pogrzeb odbył się 7 maja 2008 r. W homilii Mszy św. po-
grzebowej rozważaliśmy treść jego wzruszającego testamentu, 
jaki zostawił nam wszystkim.
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Po tym przypomnieniu drogi, jaką przebył w życiu ziem-
skim ks. Stanisław, pochylmy się jeszcze przez kilka minut nad 
dzisiejszym słowem Bożym.

2. Przesłanie słowa Bożego

Ze stołu Bożego słowa wybierzmy jedynie dwa teksty. 
Z pierwszego czytania przypomnijmy słowa pierwszych ewan-
gelizatorów: św. Pawła Apostoła i Barnaby. Zachęcali człon-
ków pierwszych gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej do 
wytrwania w wierze, mówiąc, że „przez wiele ucisków trzeba 
nam wejść do królestwa Bożego”(Dz 14,22). Tłumaczyli, że do 
królestwa niebieskiego trzeba iść drogą trudną, drogą ucisków 
i prześladowań. Podobnie nauczał ks. prałat Stanisław. Sam 
doświadczał wiele przeciwności, gdy remontował kościoły, gdy 
starał się być dobrym pasterzem. Taką też drogę wskazywał 
swoim parafianom, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść 
do królestwa Bożego” (Dz 14,22).

Drugim tekstem, który chcemy dzisiaj zabrać ze sobą 
w naszym umyśle i sercu, niech będą słowa Chrystusa: „Po-
kój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
nie lęka” (J 14,27). Jezus przyniósł na ziemię Boży pokój, 
którego potrzebuje ludzkie serce. Jego pokój wyrasta z praw-
dy i miłości. Takiego pokoju nie zna świat. Wprawdzie świat 
także mówi o pokoju. Nawet niektórzy krzyczą, że walczą 
o pokój, a faktycznie przygotowują się do wojny i do powalenia 
przeciwników. Chrystus swój Boży pokój udziela tym, którzy 
w Niego wierzą i Mu ufają. Udziela tego pokoju podczas każ-
dej Eucharystii. Kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę mówi 
przed przyjęciem Komunii Świętej: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami”. Jakiż to  wielki skarb, którego tak wielu nie 
widzi i nie docenia.

Ks. Stanisław był człowiekiem pokoju. Zachęcał wiernych 
do regularnego uczestniczenia w świątecznej i niedzielnej 
Eucharystii, i wzywał ludzi do zgody i wzajemnego pokoju.
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Zakończenie

Moi drodzy, wypraszajmy dla zmarłego pokój wieczny 
i sami przyjmijmy dzisiaj od Chrystusa dar pokoju, abyśmy 
uspokoili nasze serca i abyśmy tym pokojem obdarzali naszych 
bliskich. Będzie się na pewno cieszył z tego nasz niebieski 
przyjaciel – ks. Stanisław, którego dzisiaj wspominamy i za 
którego się dzisiaj modlimy. Amen.

Św. Józef wiernie ufający Bogu, 
opiekunem rodzin

Kalisz, 2 maja 2018 r.
Pielgrzymka duchowieństwa diecezji świdnickiej 

Narodowe Sanktuarium św. Józefa

1. Trwanie w Jezusie jako w winnym krzewie

Dzisiejsza Ewangelia i to miejsce, w którym zostaje od-
czytana, wyznacza nam temat dzisiejszej homilii mszalnej. 
Ten temat, to nasze trwanie w Chrystusie na wzór św. Józefa. 
Najpierw powiemy o nas, trwających w Jezusie jako w win-
nym krzewie. Jesteśmy latoroślami tkwiącymi w tym winnym 
krzewie, potem wskażemy na sposoby trwania – za wzorem 
św. Józefa – w Chrystusie. W końcowej części popatrzymy na 
św. Józefa jako naszego wspomożyciela.

Mamy dzisiaj piękny obraz Pana Jezusa w Ewangelii, który 
nam uwydatnia prawdę o naszym trwaniu w Nim. Pan Jezus 
nazywa siebie winnym krzewem, a nas latoroślami. On jest 
pniem, który zawiera soki odżywcze, a my jesteśmy gałązkami, 
które czerpią te soki i dzięki temu pożywieniu czerpanemu od 
Chrystusa, żyjemy. Żyjemy życiem duchowym, życiem Bo-
żym, życiem wiary wyrażającym się w modlitwie i w postawie 
ewangelicznego życia.
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Mamy teraz wiosnę, widzieliśmy w ogrodach kwitnące ro-
śliny i wiele drzew, szczególnie owocowych. Widzieliśmy na 
nich zielone gałązki i kwiaty. Niemal na każdym drzewie owo-
cowym, wśród zielonych liści, znajdzie się jakaś gałąź sucha bez 
liści. Takie drzewo jest obrazem ludzi jako członków kościoła. 
Kościół jest takim drzewem, które rośnie, rozwija się, pniem 
jego jest Chrystus, który daje soki i dostarcza pożywienia dla 
całego drzewa. Suche gałęzie drzewa obrazują tych ludzi, którzy 
w drzewie kościoła się znaleźli, bo zostali ochrzczeni, wybierz-
mowani i na tym skończył się ich związek z Bogiem. Nie ma 
modlitwy, nie ma kontemplacji Bożego Słowa, nie ma liczenia 
się z Bogiem. To jest gałązka połączona wprawdzie z pniem, 
ale jest sucha, nieżyjąca. To są wierni, których nie brakuje nam 
w Kościele. Należą do Kościoła, bo są ochrzczeni, bierzmowani, 
ale nie ma w nich życia Bożego. To są suche, martwe gałązki 
w drzewie Kościoła. Pan Jezus nam dziś przypomina, żebyśmy 
nie byli takimi suchymi gałązkami, ale żebyśmy byli gałązkami 
żywymi. Możemy być gałązkami żywymi, jeśli czerpiemy soki 
z tego pnia, którym jest Jezus Chrystus.

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój 
jest tym, który go uprawia” (J 15,1).

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie 
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 
nie będziecie” (J 15,4). Słowa Pana Jezusa są jasne i wszyscy 
z pewnością je rozumiemy: dorośli, dzieci i młodzież. Mamy 
być żywymi gałązkami kościoła, mamy nosić w sobie życie 
Boże, by ono w nas tętniło winniśmy trwać w Jezusie jako 
w winnym krzewie. Wtedy Pan Bóg zobaczy owoce na drzewie 
naszego życia.

2. Św. Józef – wzór trwania przy Chrystusie

Popatrzmy na św. Józefa, który jest dla nas przykładem, 
wzorem trwania w Jezusie Chrystusie. To trwanie sprawia, 
że mamy w sobie życie Boże, że jesteśmy żywymi, owocu-
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jącymi gałązkami na drzewie Kościoła. Św. Józef był takim 
drzewem, taką latoroślą, która była żyjąca i owocująca przez 
modlitwę. Nie mamy żadnego słowa zapisanego, które wyszło 
z ust św. Józefa. Jest tylko opis o pewnych wydarzeniach z nim 
związanych. Mamy słowa Maryi, począwszy od Zwiastowania. 
Ostatnie słowo Maryi zapisane w Ewangelii, to słowo z Kany: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5). Potem już 
Maryja nie mówi, ani pod krzyżem, ani gdzie indziej. Z ust św. 
Józefa nie mamy żadnego słowa zapisanego, a dzisiaj mówi 
o nim cały świat. Zna go cały Kościół i to jest wielki paradoks. 
Wiemy kim był, z tych okruchów ewangelicznych malujemy 
sobie piękny obraz tego świętego, o którym śpiewamy „On 
w świętości i czystości po Maryi pierwszym był”.

Kto oddaje cześć Matce Bożej, jest człowiekiem Maryj-
nym, to nie może zapomnieć o św. Józefie. „On w świętości 
i czystości po Maryi pierwszym był”. Był świadkiem Bożego 
Narodzenia, oprócz Maryi. Nikt więcej nie przeżywał tej nocy 
betlejemskiej, kiedy Jezus ujrzał nasz świat, na który przyszedł. 
Tam był św. Józef z pewnością rozmodlony, bo go wychowano 
religijnie. Wcześniej, kiedy zauważył, że Maryja jest w stanie 
błogosławionym, że on nie ma z tym nic wspólnego, chciał Ją 
potajemnie oddalić. Wtedy we śnie ukazał mu się anioł i po-
wiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, 
co się w Niej poczęło” (Mt 1,20). Wiemy co św. Józef zrobił. 
Ewangelia o tym mówi. „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu 
nadał imię Jezus” (Mt 1,24). Nigdy się nie dowiemy, o czym św. 
Józef rozmawiał z Jezusem przez tyle lat życia ukrytego, gdy 
byli przy warsztacie stolarskim, przy pracy ciesielskiej. Było to 
życie ukryte w ciszy i kontemplacji. Nam tego dzisiaj brakuje 
w tym rozgadanym świecie, w tym świecie pełnym hałasu, 
głośnej muzyki. Taki jest dzisiaj świat. My starsi nie rozumiemy 
takiej głośnej, hałaśliwej muzyki, a cała masa ludzi, więcej niż 
na odpuście na Jasnej Górze, szaleje w jej rytm. Możemy się 
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zastanawiać, czy ludzie słuchający takiej głośnej muzyki mają 
w sobie wiarę, czy się modlą. W wielu przypadkach pewnie nie, 
bo to jest konkurencja dla Bożego słowa, które Pan Bóg do nas 
kieruje w ciszy i w kontemplacji. Coraz częściej zapraszamy 
naszych wiernych na adoracje Najświętszego Sakramentu, by 
się wyciszyć, by wziąć do ręki Pismo Święte, czytać nie tylko 
w kręgach biblijnych i je komentować, ale także prywatnie. 
To jest właśnie życie przed Bogiem, rozmowa z Bogiem przy 
pomocy Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii. Nasze trwanie 
w ciszy.

Jest taki kardynał, którego biskup Adam dobrze zna – 
kard. Sarah, który jest przewodniczącym Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który ostatnio wiele napisał 
tekstów o potrzebie ciszy na modlitwie. Z Panem Bogiem można 
rozmawiać głębiej i bardziej po przyjacielsku, gdy jesteśmy 
wyciszeni. Pan Bóg lubi ciszę. Śpiewamy „Wśród nocnej ciszy 
głos się rozchodzi”. My tę ciszę często zagłuszamy. Nie dajmy 
się ogłupiać, nie dajmy się wyprowadzać z równowagi, ale szu-
kajmy chwil spokojnych na wzór św. Józefa. Wtedy będziemy 
mogli Boga doświadczać pełniej, dosadniej.

Św. Józef jest jeszcze dla nas wzorem trwania przy Chrystu-
sie przez modlitwę, przez wypełnianie woli Bożej. Nie swojej 
woli. Józef potrafił zostawić swoje plany, gdy zauważył, że Pan 
Bóg ma inne plany wobec niego i podjął tę drogę życia, którą 
mu Pan Bóg wyznaczył. Pan Jezus potem, gdy nauczał, to tę 
drogę potwierdził. Mówił: „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby 
pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6,38). 
Pełnię wolę tego, który Mnie posłał, wolę Ojca. My jeżeli 
chcemy trwać w przyjaźni z Bogiem, trwać w Chrystusie, to 
winniśmy podobną postawę prezentować. Gdy odkrywamy, 
że wola Boża jest inna niż nasze plany, to z nich rezygnujemy 
i podejmujemy wolę Bożą. Czasem, gdy Pan Bóg nie daje nam 
tego co chcemy, w taki sposób i w takim czasie jak chcemy, 
to zaufajmy Bogu. Widocznie Pan Bóg chce inaczej, ma inne, 
lepsze dla nas plany. Ci są mądrzy, wielcy, którzy te swoje plany 
dostosują do woli Boga. Tak więc za wzorem św. Józefa trwamy 
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w Chrystusie, trwamy w Bogu przez wierne wypełnianie jego 
woli w stosunku do nas.

Józef to był człowiek, który trwał w Bogu przez swój styl 
pracy. Ta  praca,  to  była  przedłużona modlitwa. To nie  była 
praca  na  pokaz,  dla  pieniędzy,  ale  to  była  praca  na  chwałę 
Bożą. Stąd Apostoł napisał: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy 
cokolwiek  innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyń-
cie” (1 Kor 10,31). Jak mamy taką postawę, to się Panu Bogu 
podobamy. Dajemy sygnał, że trwamy w Bogu, że On jest dla 
nas najważniejszy, bo wszystko dla Niego.

Pamiętam modlitwę,  której  nauczono nas w  seminarium 
we Wrocławiu. Rano, wśród modlitw, było ofiarowanie  tego 
dnia Sercu Pana Jezusa: „Boskie Serce Jezusa ofiaruję Ci przez 
Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, prace i sprawy 
dnia dzisiejszego”. Do dzisiaj wielu z nas to powtarza. Kiedy 
o Bogu zapomnimy, bo trudno stale myśleć o Panu Bogu, ale 
jak jest ta dedykacja na początku dnia złożona, to cały dzień 
jest dla Boga. To są te nasze modlitwy i także nasza praca, która 
też staje się modlitwą rozszerzoną. Wszystko dla Pana Boga, 
wszystkie modlitwy, sprawy, krzyże, każdego dnia też są dla 
Pana Boga. Wieczorem można pomyśleć przed Panem Bogiem 
czy tak było. Każda noc, która nadchodzi, to jest zapowiedź 
śmierci, zapowiedź końca naszego życia  i wtedy rozliczamy 
się  przed Panem Bogiem  i  czynić  powinniśmy  to  każdego 
wieczora. Nie wiadomo, czy się obudzimy. Jest wielu  ludzi, 
którzy się nie obudzą rano.

3. Święty Józef naszym wspomożycielem

Św.  Józef  jest  obrońcą  życia. To  tutaj  papież  powiedział 
ważne słowa, które powtarzamy: „Naród, który zabija swoje 
dzieci jest narodem bez przyszłości. Cywilizacja, która zabija 
swoje dzieci zasługuje na miano barbarzyńskiej” – tak powie-
dział papież. To jest barbarzyństwo, jeśli zabijamy bezbronne, 
niewinne dzieci. Tego niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć, np. 
feministki, panie na czarnych marszach. Tu przyjeżdżamy, żeby 



31

przypomnieć sobie jak ważne jest każde życie i prosić św. Jó-
zefa, żeby nam pomógł przekonać tych, którzy inaczej myślą. 
Myślą po diabelsku, a nie po Bożemu. Trzeba tu przyjeżdżać 
jako obrońcy życia, by kara Boża na nas nie spadła za to, co 
się w świecie dzieje. Znamy historię zbawienia, że Pan Bóg 
karał w historii Izraela, także w historii Kościoła. Do czasu jest 
cierpliwy, a potem karze, by uleczyć ludzi. Tak więc św. Józef 
jest obrońcą życia i opiekunem rodzin. Rodzina dzisiejsza jest 
w kryzysie. Ile dziś jest rozwodów, na pewno więcej niż było 
dawniej. W wielkich miastach 1/3, czy 1/2 małżeństw rozpa-
da się w ciągu pięciu lat. Ludzie nie chcą sobie ślubować na 
zawsze, na całe życie, tylko chcą tak na parę lat. Tak nie może 
być. Jak się kogoś wybrało, to trzeba być mu wiernym w mi-
łości do końca, na dolę i niedolę. Na wszystkie dni słoneczne 
i deszczowe. Rodziny możemy uzdrawiać w Kościele, dlatego 
potrzebne są pielgrzymki dla rodzin, małżeństw do św. Józefa, 
do tego sanktuarium narodowego. Trzeba wypraszać u opiekuna 
rodzin opiekę nad  rodzinami, nad całym Kościołem  tak,  jak 
św. Józef był opiekunem Pana Jezusa i opiekunem Kościoła. 
W Kościele są najważniejsze rodziny, a sam Kościół jest rodziną 
rodzin. Św. Józef ma wielkie możliwości, by nam pomagać. 
Św. Józef jest także patronem ojców. Jest taka książka „Cień 
Ojca”. Św. Józef, choć nie był fizycznym ojcem, to był nazy-
wany  cieniem Ojca.  Jest  głową  św. Rodziny. Dzisiaj mamy 
wiele  zastrzeżeń do ojców w naszych  rodzinach,  którzy nie 
wypełniają swoich zadań na wzór Ojca Niebieskiego. To zdanie 
jest do księży tu obecnych, a jest nas tu sporo. Nas nazywają 
ojcami nie fizycznymi, tylko duchowymi. „A ciebie ojcze du-
chowny proszę o pokutę”. Tak mówimy do kapłana w czasie 
spowiedzi po wyznaniu grzechów. Jeżeli chcemy być ojcami 
duchownymi, dobrymi dla naszych wiernych, to św. Józef ma 
tu wiele do powiedzenia i wiele do przekazania. Ci ojcowie, 
którzy  są  naturalnymi ojcami  powinni  tu  przychodzić,  żeby 
sobie przypomnieć kim jestem jako ojciec. Mam naśladować 
Ojca Niebieskiego, bo moje dzieci będą patrzeć na Pana Boga 
przez mój pryzmat jako ojca. Jeżeli będę kiepskim ojcem, to 
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będą myśleć, że taki jest Bóg jako ojciec, którego Pan Jezus ka-
zał nazywać: Ojcze Nasz. To jest wielkie zadanie, żeby zawsze 
być dobrym ojcem w rodzinie, a także by być dobrym ojcem 
duchownym. O każdym kapłanie mówi się, że powinien być 
dobrym ojcem, bratem, przyjacielem i pasterzem. Taki powinien 
być każdy biskup, każdy ksiądz.

4. Św. Józef patronem dobrej śmierci

Wszyscy umrzemy i to jest najpewniejsze na tym świecie. 
Anglicy mówią, że najpewniejsze są dwie sprawy. Płacenie po-
datków i to, że umrzemy. Św. Józef przychodzi z Maryją, kiedy 
umieramy, jeżeli w ciągu życia o to prosimy. Dzisiaj prosiliśmy 
Matkę Bożą: „Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej”. Teraz, gdy mamy tyle zagrożeń, ale szczególnie 
w godzinie naszej śmierci. Jak powtarzamy tyle razy w życiu 
te słowa, to czy sama Matka Boża może zapomnieć, zdradzić 
na końcu, jak będziemy umierać? Nie zapomni, bo jest Matką, 
która nas najbardziej kocha  i dlatego odmawiajmy różaniec, 
żeby sobie zapewnić, że na końcu życia Maryja przyjdzie.

Słyszeliśmy o cudzie uwolnienia księży z Dachau. Dziś już 
nie żyją, ale ci, co pamiętają, przyjeżdżają tu, by Panu Bogu 
dziękować.

W  tym  roku minęła  25  rocznica  śmierci  ks.  prof.  Józefa 
Majki, który był 18 lat rektorem MSD we Wrocławiu i Papie-
skiego Wydziału Teologicznego. Od roku 1970 do 1988. Zmarł 
w uroczystość swojego patrona św. Józefa, było to 19 marca 
1993  roku. Byłem wtedy  rektorem,  jego  następcą. Kiedyś 
w prywatnej rozmowie powiedział, że modli się do św. Józefa, 
żeby zmarł na zawał serca. Rzeczywiście miał pierwszy zawał, 
który przeżył w roku 1982, a więc 11 lat przed śmiercią. Wy-
szedł z tego. Potem przeszedł na emeryturę w 1988 roku, 5 lat 
był  emerytem, mieszkał  z  nami w  seminarium.  Jak badania 
lekarskie wykazały, że rak przełyku go zaatakował, wtedy po-
wiedział, że modli się do św. Józefa, żeby umrzeć na serce, a nie 
na nowotwór. Rano 19 marca 1993 roku mieliśmy koncelebrę 
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na górze w kaplicy, był bp Józef Pazdur, również solenizant 
tego dnia. Po Mszy  św.  czekaliśmy na  śniadaniu na  rektora 
Majkę, który nie przyszedł. Wiedzieliśmy, że odprawiał zawsze 
Mszę św. u sióstr w „Hadesie”. Poprosiliśmy siostrę Dominikę, 
która u niego sprzątała, żeby wzięła klucze i poszliśmy do jego 
mieszkania. Ks. rektor był martwy. Miał rękę rozłożoną, jakby 
sięgał po coś. Lekarz stwierdził zawał serca. Do dzisiaj jestem 
o tym przekonany, że to była wysłuchana prośba, którą ks. rek-
tor zanosił do swojego patrona św. Józefa i został wysłuchany.

Dzisiaj otrzymałm trzeci tom książki o cudach św. Józefa. 
Dwa poprzednie  otrzymałem  jak  byłem  tu we wrześniu,  na 
pierwszym czwartku. Trzy tomy – to nie są bajki, to są świadec-
twa ludzi, którzy tutaj za wstawiennictwem św. Józefa otrzymali 
łaski. Dla nas jest pole otwarte. Niech św. Józef będzie obecny 
w naszym życiu. Niech będzie tuż przy Maryi. Nie traćmy go 
z oczu, bo ma nam wiele do pokazania u siebie i niech będzie 
naszym wsparciem, bo może nam wiele pomóc. W tym duchu 
przeżywajmy dalszą część Eucharystii i całą naszą dzisiejszą 
pielgrzymkę, byśmy trwali w tym winnym krzewie Chrystusa 
na wzór św. Józefa. Amen.

Maryja drogowskazem do wiecznego 
szczęścia

Lourdes, 4 maja 2018 r.
Msza św. podczas pielgrzymki diecezji świdnickiej

1. Maryja naszą Niebieską Matką

Odniesiemy się do świętych czytań tutaj na miejscu, gdzie 
Matka Boża rozmawiała z Bernadetą. „Radujcie się wraz z Je-
rozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie 
się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili” 
(Iz 66,10).
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Przybywamy do Domu Matki i nie możemy się smucić, 
raczej chcemy się cieszyć i radować. Pamiętamy spotkania 
z naszymi mamami, które były zawsze piękne, urocze, gdyśmy 
wracali do domu rodzinnego, po „wyfrunięciu” z niego. Mama 
zawsze czekała nawet do późnego wieczora z różańcem w ręku, 
by nas powitać dobrym słowem i czymś dobrym poczęstować, 
a co dopiero Maryja, która jest Matką najlepszą dla nas wszyst-
kich. To jest Matka, która jest dla nas zawsze otwarta, pełna 
miłości i serdeczności. Gdy przybywamy do tego miejsca, które 
można nazwać Jej Domem w tej części Europy, to radujemy 
się, że przybyliśmy do naszej wspólnej Niebieskiej Matki. To 
jest Matka, która nam nigdy nie umiera, nigdy się nie starzeje, 
która nas zawsze miłuje. Tutaj na tym miejscu świętym czyta-
my Ewangelię, która mówi nam o szczególnym wydarzeniu, 
które rozegrało się na Golgocie. Tam Jezus oddawał życie za 
nas, byśmy mogli żyć na zawsze z Bogiem, by nasze grzechy 
były przebaczone.

Kalwaria. Wiemy, że stchórzyli prawie wszyscy uczniowie, 
którzy patrzyli na cuda, którzy słuchali wspaniałych nauk 
Jezusa. Oni załamali się i nie mogli tego pojąć, że ich Mistrz 
taki wszechmocny, dał się pojmać, osądzić i dał się przybić do 
krzyża. W pierwszej chwili uważali to za wielką porażkę, za 
dramat, który spotkał ich w tym wspólnym działaniu z Jezusem. 
Wszystko odwróciło się i wyjaśniło, gdy Jezus Zmartwychwstał 
i obdarzył ich Duchem Świętym. Zrozumieli wtedy dopiero, 
o co chodziło i czym była śmierć Jezusa na krzyżu.

Patrzymy na ucznia Jana, który jako jedyny z dwunastu 
stanął przy Maryi. Jezus zauważył to, i wypowiedział sakramen-
talne słowa: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 
Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto 
syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26-27).

Ten ewangelista, który to przeżył pod krzyżem, zanotował 
to w swojej Ewangelii – napisał, że od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie. Jezus nie chciał swojej Matki zostawić samej. Na 
Golgocie Jezus powiedział, że odchodzi, ale zostawia swoją 
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Matkę w rękach kogoś, kto będzie Ją kochał tak jak On sam 
i że nie będzie sama. Będzie miała przybranego syna. Tak to 
rozumiemy i tak odczytujemy myśl Pana Jezusa wyrażoną 
w tych słowach. „Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. 
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja” (J 19,26-27). Te 
słowa Jezusa są ważne. Wiemy, że uczeń wziął Ją do siebie 
i zaopiekował się do końca Jej ziemskich dni, aż do momentu, 
gdy została wzięta do nieba z duszą i ciałem.

2. Maryja Matką Kościoła

W ślad za Janem, Maryję wziął pierwotny Kościół. Nie 
tylko wziął Jezusa i przepowiadał Jego Ewangelię. Wyja-
śniał także czym była Jego śmierć na krzyżu i czym jest Jego 
zmartwychwstanie, co znaczy Eucharystia. Nie tylko o tym 
mówili, ale także wiedzieli o tych słowach, które Jezus z drze-
wa krzyża skierował do Matki, dlatego też Maryję wzięli do 
siebie. Widzimy Ją w Wieczerniku z apostołami, gdy oczekuje 
na obiecanego Ducha Świętego. Jest z nimi w tym pierwszym 
Kościele apostolskim i modli się.

Potem, gdy trzeba było bronić nauki Pana Jezusa, gdy 
w pierwszych wiekach rodziły się różne błędne interpreta-
cje, powstawały nawet schizmy, wtedy na soborze efeskim 
w 341 roku, ojcowie soborowi orzekli, że Maryja jest praw-
dziwą Bożą Rodzicielką. Jest Theotokos. Nie tylko jest Matką 
człowieczeństwa Jezusa, Jego ludzkiej natury, ale jest Matką 
Drugiej Osoby Boskiej, Jezusa Chrystusa. Po tym orzeczeniu 
powstały pierwsze świątynie Maryjne na czele ze świątynią 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a potem także w Rzymie. 
To świątynia Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore.

Kościół nigdy o Matce nie zapomniał. Na początku wieku 
XVI przyszedł kryzys spowodowany wystąpieniem Marcina 
Lutra. Chciano Matkę Bożą usunąć na bok i jeżeli nie wypędzić 
z Kościoła, to przynajmniej zmarginalizować. To było jedno 
z zamierzeń reformatora, który chciał zreformować Kościół. 
Podjął tę reformę bez miłości. Wtedy rzeczywiście Kościół 
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potrzebował reformy w tym ludzkim wymiarze. Jak się chce 
zreformować Matkę-Kościół, to trzeba Ją kochać. Nie refor-
muje się przez nienawiść, przez oplucie, przez lekceważenie. 
Nie było na to stać tych, którzy na początku XVI wieku chcieli 
reformować Kościół. Nie zreformowali siebie, tylko podjęli 
reformę zaczynając od drugich.

Wspominamy to dlatego, że wtedy Maryja sama się upo-
mniała o swoją obecność i chciała wesprzeć tych, którzy Ją ko-
chają. Najpierw, gdy chodzi o oficjalne zjawienia się, to Maryja 
zjawiła się w Guadalupe w 1531 roku, w grudniu, ochrzczonemu 
Indianinowi Juan Diego. W ciągu kilku lat, kilka milionów 
Indian ochrzciło się, gdy ewangelizacja odkrytego kontynentu 
poszła drogą Maryjną. Gdy narastała wrogość do Kościoła pod 
koniec XVIII wieku, rewolucja francuska, z hasłami wyjętymi 
z Ewangelii, ale oderwanymi od Pana Boga: wolność, równość 
i braterstwo – liberté, égalité, fraternité, nie miały znaczenia. 
Nie da się zaprowadzić równości, braterstwa i być prawdziwie 
wolnymi bez Boga. W takim czasie przychodzi Maryja w wieku 
XIX, który był wiekiem zarażonym przez rewolucję francuską 
i który był wiekiem wojującym z Bogiem i Kościołem. To był 
wiek marksizmu, wiek nihilizmu Fryderyka Nitschego, wiek 
pozytywizmu. Wszystkie strzały były kierowane w stronę Pana 
Boga i w stronę Kościoła. W takim czasie Maryja przychodzi 
do nas. La Salette w 1846 roku, za 12 lat przychodzi tutaj, na 
to miejsce i 18 razy zjawia się Bernadecie. Potem przychodzi 
do Gietrzwałtu w 1877 i wreszcie do Fatimy w 1917 roku. Jak 
policzymy, to w XIX wieku i z początkiem XX, były aż cztery 
wielkie zjawienia z posłaniem od Boga, z wezwaniem do po-
kuty, modlitwy i ubóstwa.

Maryja jest w Kościele i Kościół Ją kocha. Ten Kościół pra-
wy, który trwa przy Chrystusie. Chrystus założył jeden Kościół. 
Dzisiaj widzimy, że jest wiele Kościołów – wszystkie nie mogą 
być prawdziwe. Który więc jest Kościołem Chrystusa. Nie ule-
gajmy dzisiaj tendencjom, które głoszą, że wszystkie religie są 
prawdziwe, wszystkie mają jednakową wartość. To nie jest tak. 
Pytamy, gdzie wobec tego jest prawdziwy Kościół Chrystusowy. 
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Jest tam, gdzie jest Matka tego Kościoła. Nie może być Kościoła 
bez Matki, jak Jezus nie mógł stać się człowiekiem bez Matki, 
tak i Kościół nie może być bez Niej. Kościół bierze tę Matkę 
ciągle na nowo, tak jak Jan spod krzyża wziął Ją do siebie.

3. Maryja pośredniczką łaski Bożej

Przyjechaliśmy tutaj, do Lourdes. W ubiegłym roku byliśmy 
w Fatimie, często jeździmy na Jasną Górę, by Matkę, Maryję na 
nowo brać do siebie. Od tej godziny, w której się znajdujemy 
trzeba Maryję na nowo brać do siebie. Niech Ona będzie przy 
nas, byśmy się w Nią wpatrywali i pytali, jak wypełniać wolę 
Bożą, jak mamy służyć ludziom. Mamy Ją prosić także, by nam 
pomagała, bo jest nam nieraz bardzo ciężko. Niech Jej wrażliwe 
oczy dostrzegają nasze problemy, tak jak pokazała to w Kanie 
Galilejskiej. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). 
To są ostatnie zapisane słowa, które Maryja powiedziała tu, na 
ziemi. Nie zostały odnotowane słowa z Golgoty, czy z innych 
wydarzeń, w których Maryja brała udział, tylko z Kany.

Przytoczę przykład, który słyszałem z ust obecnego tu księ-
dza Mariana Biskupa, który tyle lat był wychowawcą kapłanów 
seminarium wrocławskim. Gdy kiedyś mówił rozważanie 
o Matce Bożej, to wspomniał o tym miejscu. Mówił o kolejce 
do miejsca, gdzie Maryja była widziana przez Bernadetę jako 
Pani pięknie ubrana z różańcem w ręku. Ludzie tam przycho-
dzą i dotykają skały. Ksiądz mówił o młodym ojcu, który stał 
w kolejce i miał koszulkę dziecka, które było z pewnością chore. 
Przyjechał tu, by Maryi pokazać i dotknąć koszulką tej skały, na 
której 160 lat temu stała Maryja. Nie wiemy, czy stał się cud, 
ale wiemy, że tu dzieją się cuda. Są zliczane i udokumentowane 
oficjalnie. Są też takie, które do końca nie są udowodnione, 
ale jest wielka pewność, że to jest miejsce, na którym Maryja 
szczególnie pomaga. Przyjechaliśmy tu nie z pustymi rękami, 
ale przyjechaliśmy z miłością, by Matce Bożej podziękować za 
to, że nas kocha, że jest z nami. Przyjechaliśmy Ją zaprosić na 
nowo w nasze życie, wziąć Ją do siebie, tak jak wziął Jan czy 
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jak brali wielcy uczniowie Chrystusa. Liczymy z wiarą i miło-
ścią, że Maryja nas nie wypuści stąd z pustymi rękoma, że nie 
odjedziemy z niczym, że otrzymamy to, co Bóg chce nam dać.

Przeżywajmy ten czas świętego pielgrzymowania. Prze-
żywajmy te chwile, na tym świętym miejscu, ze wzruszeniem 
i otwarciem się na Pana Boga, na to wszystko, co tu usłyszymy 
i co zobaczymy. Amen.

Pielgrzymka Maryjna jako wielki dar Boży
Lourdes, 6 maja 2018 r.

Msza św. podczas pielgrzymki diecezjalnej 
Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Miłość podstawą równowagi w świecie

Często w naszym życiu ludzie pytają, co jest ważniejsze 
tu, na ziemi. Dzisiaj mamy odpowiedź i daje nam ją Pan Jezus 
nasz Zbawiciel, że najważniejsza jest miłość. Tak jak są prawa 
w przyrodzie, które muszą być zachowywane, np. prawo grawi-
tacji, prawo ciążenia. Czy chcemy, czy nie, to prawo obowiązuje 
i nie można go zawiesić, bo musi być ład w przyrodzie. Nato-
miast by był ład w świecie, żeby ludzie mogli żyć normalnie, 
potrzebna jest miłość. Przykazanie miłości, które nam dziś Pan 
Jezus przypomina, mówi nam, czym to przykazanie jest, jak 
miłość ma się urzeczywistniać w nas.

2. Miłość Chrystusa do człowieka wzorem 
do naśladowania

Najpierw mamy sobie uświadomić, że Bóg jest miłością 
i z tej miłości nie tylko stworzył świat, ale nam przysłał swojego 
Syna. W Ewangelii św. Jana było przypomniane, że przyjście 
Jezusa Syna Bożego na świat jest szczególnym wyrazem Bożej 
miłości dla nas, dla świata. Nasza miłość ma być odpowiedzią 
na miłość Pana Boga. Pan Jezus mówi tak: „To jest moje 
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przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was 
umiłowałem” (J 15,12). Tak więc nasza miłość nie może być 
byle jaka, ale miarą naszej miłości ma być miłość Pana Jezusa 
do nas. Jezus nam pokazał na czym polega Jego miłość do nas 
i to było dziś przypomniane. „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J 15,13). Jezus Chrystus zgodził się przyjąć wyrok śmierci 
od nas za nas, byśmy mieli grzechy wymazane, by one nad 
nami nie ciążyły, byśmy mogli z Bogiem być w przyjaźni na 
zawsze. Miłość Chrystusa do nas przekracza wszelkie granice 
ludzkiego pojmowania. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 
was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9). Pan 
Jezus nie powiedział trwajcie w miłości waszej, takiej jaką wy 
macie, jaką wy sobie wyobrażacie, ale powiedział wyraźnie: 
trwajcie w miłości mojej, patrzcie na mnie co Ja czynię, patrzcie 
na mnie i mnie naśladujcie. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak 
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9).

Moi drodzy. Wiemy że miłość dla wielu ludzi, także chrześci-
jan, bywa czasem bardzo atrakcyjna. Miłość trzeba zaczynać od 
najbliższych. Z doświadczenia wiemy, że łatwiej nam miłować 
tych, którzy są dalej, natomiast trudniej jest nam okazywać 
miłość najbliższym. Kiedy mieszkamy razem, pod jednym 
dachem, to rodzą się w naszym sercu różne żale, pretensje do 
tych najbliższych, a więc do żony, do męża, dziecka, teściowej, 
do babci, dziadka. Od tych ludzi trzeba zaczynać miłość tu na 
ziemi, od tych najbliższych, których Pan Bóg nam dał, byśmy 
tutaj na ziemi odwzorowywali tę miłość Chrystusa do nas. Nie 
wybieramy sobie mamy, taty, brata, siostry, to nam Pan Bóg 
daje i najpierw ich należy otaczać miłością.

3. Miłość jako dar bezinteresowny i zadanie 
do wykonania

Moi drodzy, gdy mówimy o miłości, to możemy sobie 
przypomnieć, co mówił papież św. Jan Paweł II, a mówił bar-
dzo wiele poczynając od wielkiej, ważnej książki pt. „Miłość 
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i odpowiedzialność”. Ile pięknych tekstów wygłosił. Przy-
pomnijmy, że definicja miłości ukształtowana przez papieża 
brzmi, że miłość, to bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. To „ty” 
jest podwójne: „Ty” jest z dużej litery – to Bóg i „ty” z małej 
litery – to człowiek. Tu jest powiązanie i nierozłączność. Jeśli 
to rozłączamy, to przegrywamy. Miłość Pana Boga zawsze się 
weryfikuje w miłości do człowieka. Musimy o tym pamiętać, 
bo często te dwa rodzaje miłości rozdzielamy. Powtórzmy, 
że miłość, to bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. Włosi mówią: 
„Ti voglio bene”, czyli – ja dla ciebie chcę dobrze. Żyję tak, 
by tobie ze mną było dobrze. Tak to można najkrócej wyrazić 
postawę naszej miłości jaką mamy do Pana Boga i do widzial-
nego człowieka.

Moi drodzy, takie mamy dzisiejsze przesłanie na liturgię 
słowa, na VI Niedzielę Wielkanocną, gdy przybliżamy się do 
Zesłania Ducha Świętego. Już dziś liturgia nam przypomina, 
że miłość jest wielkim darem i zadaniem. Jest darem Ducha 
Świętego. Kto się nie modli, nie może myśleć, marzyć o miło-
ści, dlatego gdy patrzymy na młodych ludzi, którzy wybierają 
drogę życia małżeńskiego i się nie modlą, to nie ma w ich ser-
cach Pana Boga. Bardzo lękamy o to, że ta miłość wystygnie, 
przejdzie, nie przetrwa różnych burz życiowych, że gdzieś po 
drodze zostanie zgaszona, dlatego o ten dar miłości trzeba się 
modlić. Dar miłości jest pierwszym darem Ducha Świętego, 
po którym przychodzą dary inne, dlatego dziś tutaj poprosimy 
Pana Jezusa, żeby nam tego daru udzielił, byśmy byli zdolni 
do miłowania, do przebaczania, do zatroskania o dobro dla 
innych. Trudno nam sobie poradzić z naszym egoizmem, z na-
szą miłością własną. Im bardziej niszczymy miłość własną do 
samych siebie, tym więcej będzie w nas miłości do Pana Boga 
i do człowieka. Trzeba ciągle w sercu robić miejsce dla tych 
najbliższych, o których wspominaliśmy już. Oby nasza miłość 
się zmniejszała, wtedy zwiększy się nasza miłość do tego „Ty” 
Bożego i ludzkiego.

Prośmy więc o to światło, bo to jest najważniejsze. Matka 
Boża nam w tym pomoże i u Jezusa nam ten dar wyprosi, 
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byśmy na drodze życia, którą mamy przed sobą do przebycia, 
byli ludźmi miłości.

Moi drodzy. Miłość jest nie tylko darem, ale i zadaniem, 
które wymaga wysiłku, wyrzeczenia, cierpienia, ma po prostu 
krzyże. Krzyż jest najważniejszym, najpełniejszym znakiem mi-
łości Boga do nas i w naszej ludzkiej miłości też musi być krzyż, 
żeby była miłość widoczna i taka miłość, która uszczęśliwia.

Kończymy to rozważanie przypomnieniem naszego papieża 
św. Jana Pawła II, który był w różnych miejscach i tam szukał 
zawsze źródeł miłości z których czerpał moc, żeby służyć Ko-
ściołowi i ludzkości. Był tutaj dwa razy w 1983 roku po zama-
chu. Był najpierw w Polsce, jeszcze był stan wojenny i wołał 
na Okęciu: „ Pokój tobie Polsko, Ojczyzno moja, pokój tobie!”, 
gdy wielu było jeszcze internowanych. Później przyjechał do 
Lourdes 14 i 15 sierpnia, w miesiącu maryjnym. Minęło 125 lat 
od objawienia się Matki Bożej. Dwa lata po zamachu papież 
miał za co dziękować. Pojechał do Fatimy najpierw rok po 
zamachu, a potem tu przybył, żeby się pokazać Matce Bożej. 
Druga i ostatnia pielgrzymka papieska, to 150 rocznica ogło-
szenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP przez papież 
Pius IX, który po św. Piotrze najdłużej kierował Kościołem 
w drugiej połowie XIX w. To był przedostatni dogmat Maryjny, 
bo ostatni ogłosił Pius XII w 1950 roku „O Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny” z duszą i ciałem do nieba. Matka 
Boża sama to potwierdziła 25 marca na święto Zwiastowania 
Pańskiego, mówiąc Bernadecie Soubirous jakie ma imię, kim 
jest. „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Był rok 1858 r. – cztery 
lata po dogmacie było potwierdzenie z ust Matki Bożej.

Zakończenie

Niech ta pielgrzymka będzie widziana przez wszystkich 
nas jako wielki dar Boży, byśmy na nowo odkryli Matkę Bożą, 
byśmy Ją na nowo pokochali, byśmy się Nią cieszyli i o Niej 
mówili, i wprowadzali na drogę miłości dzieci, wnuki. Niech to, 
co się w nas narodziło, będzie dzielone. Miłość, wiara, dobroć, 
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tego mamy się trzymać, mamy się tym dzielić, to jest ewange-
lizacja, to jest to, o czym mówił papież Franciszek.

Tak jak potrafimy, chciejmy w tej Mszy św. podziękować za 
dar naszego życia, który w całości ma być darem dla drugich. 
Prośmy, byśmy tego daru nie zmarnowali i mogli swoje życie 
pięknie przeżyć. Nasze życie jest tylko jedno i powtórki z niego 
nie będzie, dlatego korygujmy go i trzymajmy się Pana Boga 
i ręki Matki Najświętszej. Amen.

Żyjemy dla Boga i umieramy dla Boga
Świebodzice, 7 maja 2018 r.

Msz św. pogrzebowa za śp. Ewelinę Iskrę, mamę ks. Krzysztofa 
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu

Wstęp

Czcigodny księże kanoniku Andrzeju, tutejszy proboszczu!
Drogi, pogrążony w żałobie, księże Krzysztofie, który dzisiaj 

żegnasz swoją mamę,
Wszyscy bracia kapłani, zwłaszcza koledzy z roku święceń 

ks. Krzysztofa,
Drogi panie Adamie, mężu zmarłej Eweliny wraz z całą 

rodziną,
Drodzy przyjaciele i znajomi zmarłej mamy i jej rodziny, 

przybyli z bliska i z daleka,
Drodzy uczestnicy tej pogrzebowej Eucharystii, bracia 

i siostry w Chrystusie!

1. Odejście do wieczności niewiasty, która była 
matką księdza

Od kilku już dni przeżywamy najpiękniejszy miesiąc w roku, 
zielony, kwiecisty – Maryjny maj. Cieszy na bardzo majowa, 
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pełna życia przyroda. Widać rozkwit życia, szczególnie w sek-
torze roślin, drzew i ptaków. Wiemy, że w tym miesiącu ma 
także miejsce rozkwit życia duchowego w Kościele, w ludzkich 
sercach, gdyż prawie we wszystkich parafiach dzieci przystę-
pują po raz pierwszy do pierwszej spowiedzi i Komunii św., 
w wielu parafiach udzielane są dary Ducha Świętego. Będą 
także święcenia diakonatu i prezbiteratu. W tę radosną scenerię 
życia wpisujemy dzisiaj pogrzeb śp. Eweliny, mamy naszego 
współbrata w kapłaństwie, ks. Krzysztofa. Matka to także 
kolebka życia biologicznego człowieka. Dzisiaj ta niewiasta, 
przez którą dał Bóg życie ks. Krzysztofowi, przechodzi do 
życia wiecznego. Odejście mamy do wieczności jest dla nor-
malnego człowieka szczególnie bolesnym doświadczeniem. 
Przestajemy wtedy czuć się już dziećmi. Tracimy ostatecznie 
nasz rodzinny dom. Zmarły 1 lipca ubiegłego roku ks. kard. 
Joachim Meisner, były arcybiskup Kolonii, przyjaciel Wro-
cławia, przyznał się, że po śmierci mamy – już jako dorosły 
człowiek – przez rok ją opłakiwał, nie wstydząc się swoich 
synowskich uczuć i łez. Osoba mamy i jej szczególna miłość 
są wysławiane w poezji i w pieśniach. Spośród wielu prze-
pięknych piosenek przypomnijmy jedną, którą śpiewała ongiś 
Anna German: „Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze, wrócę 
na pewno, by przynieść Ci roże, by powróciło dziecięcych lat 
szczęście w twoim spojrzeniu i rąk dotknięciu... Dziękuję mamo 
za wszystkie chwile, ale  najbardziej dziękuję za to, że jesteś 
mamą, że jesteś mamą”.

Oto dzisiaj żegnamy tu, w Świebodzicach mamę, która 
wychowała Kościołowi syna. Popatrzymy jaką drogą i w jakiej 
postawie przeszła ta mama przez ziemskie życie, które zakoń-
czyła w ostatnią środę, 2 maja br.

2. Życiowa droga śp. Eweliny Kazimiery Iskry 
z d. Wcisło (25 XI 1949 – 2 V 2018)

Śp. Ewelina urodziła się 25 listopada 1949 roku w Chmielni-
ku (ówczesne województwo kieleckie, obecnie świętokrzyskie) 
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w rodzinie Stanisława i Zofii Wcisło, jako czwarte z pięciorga 
dzieci. Pozostałe rodzeństwo to: Teresa, Jerzy (zm. 2017 r.), Jan 
i Stanisław. Sakrament chrztu św. przyjęła 18 grudnia 1949 roku 
w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Chmielniku z rąk ks. Edwarda Materskiego, późniejszego 
biskupa sandomierskiego, a następnie radomskiego.

Wychowywała się i uczyła w Szyszczycach k. Chmiel-
nika. W jej domu rodzinnym szczególnie mama troszczyła 
się o wychowanie religijne swoich dzieci, natomiast ojciec – 
doświadczony wydarzeniami września 1939 roku – starał się 
przekazywać wartości patriotyczne i pamięć o tych bolesnych 
wydarzeniach.

W osiemnastym roku życia, w roku 1967, przybyła na Dolny 
Śląsk i zamieszkała w Jaworzynie Śląskiej, aby pomóc siostrze 
Teresie w opiece nad jej narodzoną córką Jolantą. Równocze-
śnie otrzymała zatrudnienie w fabryce porcelany „Karolina”, 
gdzie przez prawie 20 lat pracowała fizycznie jako szkliwierz 
ceramiki. Dała się poznać jako osoba bardzo odpowiedzialna 
i dobrze wykonująca powierzoną pracę.

20 kwietnia 1974 roku, na podstawie licencji uzyskanej 
w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Ślą-
skiej, zawarła sakramentalny związek małżeński z Adamem 
Iskrą w parafii chmielnickiej, w rodzinnych stronach. Po ślu-
bie wraz z mężem zamieszkała w Świebodzicach, gdzie nie 
zmieniając już miejsca pobytu, miała spędzić resztę swojego 
życia. Po 12 latach małżeństwa – w roku 1986 – doczekali się 
przyjścia na świat długo wyczekiwanego dziecka. Urodził się 
im syn Krzysztof.

Po długoletniej pracy w szkodliwych warunkach, ze wzglę-
du na pogarszający się stan zdrowia, przeszła na rentę. Dzięki 
temu mogła poświęcić cały swój czas i siłę opiece nad domem 
i wychowaniem dziecka. Troszczyła się o wychowanie religijne, 
jak również zachowanie tradycji w domu i w rodzinie. Prowa-
dziła życie proste i skromne. Cieszyła się darem powołania 
kapłańskiego swojego syna, nie stawiała żadnych przeszkód 
na drodze jego realizacji. W swojej parafii – św. Franciszka 
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z Asyżu w Świebodzicach – należała do Róży Różańcowej oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej.

Jej życie naznaczone zostało krzyżem choroby, kiedy 
1 czerwca 2010 roku doznała udaru i rozpoczęła się jej długa 
walka z chorobą. Mimo ograniczenia swojej aktywności, nie 
traciła pogody ducha. Cieszyła się wierną obecnością i troską 
męża, który od tego czasu przejął na siebie wszystkie domowe 
obowiązki. W czasie choroby dzięki Radiu Maryja i Telewizji 
Trwam śledziła transmisje Mszy św. i starała się codziennie 
wraz z mężem odmawiać różaniec oraz uczestniczyć w Apelu 
Jasnogórskim.

10 kwietnia 2017 roku zaczęła mierzyć się z kolejnym 
krzyżem choroby, kiedy wykryto u niej nowotwór. Był to czas 
bardzo trudny dla niej i najbliższych. Dodatkowo naznaczony 
śmiercią brata Jerzego i szwagra Jerzego. Dzielnie znosiła 
leczenie zawierzając wszystko Panu Bogu – tak często w tym 
czasie powtarzała słowa: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Do swojego 
cierpienia zapraszała Pana Boga, przyjmując w czasie walki 
z chorobą sakramenty, Komunię św. i sakrament namaszczenia 
chorych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz pięć dni przed 
śmiercią.

Odchodziła otoczona troską i miłością najbliższych, jak rów-
nież modlitwami wielu osób oraz darem Mszy św. sprawowa-
nych w jej intencji. Ostatnie dni życia spędziła w wałbrzyskim 
hospicjum im. św. Jana Pawła II pod fachową i czujną opieką 
osób tam posługujących. Odeszła spokojnie do Pana Boga 
2 maja, kilka minut po godz. 11, w obecności swojego syna 
Krzysztofa. Odeszła w 69 roku życia, 44 roku małżeństwa, dzień 
przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
której starała się codziennie wiernie towarzyszyć w modlitwie 
apelowej i której wizerunek zajmował szczególne miejsce 
w mieszkaniu rodzinnym. W jej życiu i w jej umieraniu wypeł-
niły się słowa św. Ignacego Antiocheńskiego: „Jeśli przecierpię 
wszystko, Chrystus mnie wyzwoli i w Nim zmartwychwstanę 
już jako wolny!”.
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3. Słowo Boże zwiastuje nam nadzieję na życie 
wieczne z Bogiem

Drodzy bracia i siostry, w trudnych chwilach naszego życia 
zawsze przychodzi nam z pomocą sam Bóg. Przychodzi nam ze 
słowem otuchy i pociechy także w chwili, gdy żegnamy naszych 
najbliższych do wieczności. Oto przed chwilą słyszeliśmy sło-
wa: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, 
umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy 
do Pana” (Rz 14,7-8). Żegnana przez nas mama, całe życie 
czuła swoją przynależność do Chrystusa. W najtrudniejszych 
chwilach swego życia trwała przy Nim. Nie dała się od Niego 
odłączyć. Dlatego wierzymy mocno, że już wypełniły się na 
niej słowa Pana Jezusa, wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele (...). Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,1-3). Jezus przyszedł po 
swoją wierną uczennicę i zabrał ją spośród nas do siebie, aby 
na zawsze była z Nim i przez wieki doświadczała Jego miłości, 
tak jak tu, na ziemi, doświadczała od Niego miłości przez wiarę.

Zakończenie

Droga Mamo Ewelino, w tej Eucharystii dziękujemy Panu 
Bogu za Ciebie, dziękujemy za dobro, które Bóg przekazał 
przez Ciebie twojemu mężowi Adamowi, synowi Krzysztofowi 
i wielu innym ludziom, z którymi spotykałaś się w życiu. Twoje 
szlachetne rysy pobożności i dobroci zostały odciśnięte w twoim 
synu, ks. Krzysztofie. Widać dobrze, co wyniósł z rodzinnego 
domu. Droga Mamo, dziękujemy za wychowanie dla Kościoła 
syna Krzysztofa, dziękujemy za modlitwę różańcową, którą za-
nosiłaś codziennie za Kościół, za twojego męża i syna, za innych 
kapłanów, za ojczyznę. Dziękujemy za słuchanie Radia Maryja 



47

i oglądanie Telewizji Trwam, z których to mediów wiele czer-
pałaś, by wytrwać w chorobie. Wiemy, że siłę do wszystkiego, 
czerpałaś od Chrystusa, z Eucharystii i codziennej modlitwy. 
Wierzymy, że będziesz nadal pamiętać o tych, z którymi żyłaś, 
pracowałaś i cierpiałaś. Niech Chrystus Pan przybierze Cię w tej 
Eucharystii w szaty zbawienia i zaprowadzi cię na niebieskie 
komnaty. Spoczywaj w pokoju wiecznym, dobra Mamo, Mamo 
nas wszystkich kapłanów! Mówimy ci dzisiaj, przy tym ołtarzu: 
„Do zobaczenia w wieczności”. Amen.

Bierzmowani posłani do ewangelizacji
Świdnica, 7 maja 2018 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Andrzeja Boboli

1. Stworzenie objęte Bożą miłością

Śpiewaliśmy przed chwilą słowa: „Pan w swoim ludzie 
upodobał sobie”. Coś podobnego ludzie usłyszeli nad Jordanem, 
gdy Jan Chrzciciel udzielał chrztu Panu Jezusowi: „Z nieba 
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie” (Łk 3,22b). Bóg Ojciec miał upodobanie w swoim 
Synu Jezusie Chrystusie i to upodobanie z Pana Jezusa zostało 
rozszerzone na nas wszystkich. „Pan w swoim ludzie upodobał 
sobie”. Tym ludem my jesteśmy i dzisiaj słyszymy, że Bóg 
sobie w nas upodobał, czyli nas pokochał, że jesteśmy zawsze 
w objęciach Jego miłości. Sam fakt, że jesteśmy, że żyjemy, 
że istniejemy, że Pan Bóg nas do życia powołał przez naszych 
rodziców, jest pierwszym wielkim przejawem miłości Pana 
Boga do nas. „Pan w swoim ludzie upodobał sobie” i dzisiaj 
tych upodobanych Pan Bóg chce obdarzyć nowym darem, da-
rem sakramentu bierzmowania, czyli darami Ducha Świętego, 
żebyście byli mądrzejsi i lepsi, żebyście mieli w sobie siłę 
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i moc do czynienia dobrze drugim, do wyznawania wiary, do 
modlitwy, do służby drugim ludziom. Do tego jest potrzebny 
dar i tego daru Bóg nam udziela, żebyśmy wypełniali Jego 
najważniejsze przykazania.

2. Duch Święty uzdalnia do świadectwa

Moi drodzy, dzisiejsze słowa Pana Jezusa z Ewangelii, które 
nam mówią o Duchu Świętym, Pan Jezus wypowiedział podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Jak słyszeliśmy, mówił tak: „Gdy jednak 
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 
Ale wy także świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” 
(J 15,26-27). Pan Jezus mówi, że Duch Święty o Nim składa 
świadectwo, ale to świadectwo Duch Święty składa przez ludzi 
i dlatego dodaje: „wy także świadczycie, bo jesteście ze Mną 
od początku”.

Dzisiaj, droga młodzieży, otrzymujecie dary Ducha Świę-
tego, żebyście świadczyli o Jezusie, że On jest Zbawicielem 
świata, że On przyszedł na świat, żeby nam przynieść prawdę 
o życiu, o człowieku, o naszej kondycji moralnej, o zbaw-
czym wymiarze śmierci Pana Jezusa na odpuszczenie naszych 
grzechów. To Duch Święty nas uzdalnia, byśmy takie prawdy 
przyjmowali i posyła nas, byśmy o tym świadczyli wobec tych, 
którzy nie wiedzą o tym, żebyśmy tą dobrą nowiną dzielili się 
z drugimi.

Moi drodzy, w czasie wielkanocnym często słyszymy, jak 
wyglądało to świadczenie w pierwotnym Kościele przez pierw-
szych uczniów Pańskich, których nazywamy apostołami. Ono 
rzeczywiście, po otrzymaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdzie-
siątnicy, było bardzo aktywne, bardzo widoczne. Żadna siła nie 
była w stanie zatrzymać apostołów w dawaniu świadectwa, że 
Jezus Chrystus, urodzony w Betlejem, pochodzący z Nazaretu, 
przyjął wyrok śmierci od ludzi, że sam zgodził się na tę śmierć 
z miłości do ludzi, żeby ich uwolnić od grzechów i żeby mogli 
mieć szczęśliwą wieczność, bo ich życie nie zamknie się tylko 
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w granicach tej ziemi, tego świata – ono znajduje przedłużenie 
w wieczności. To przepowiadali apostołowie posłani przez 
Jezusa.

Dzisiaj widzimy apostołów w Macedonii. „Odbiwszy się od 
lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następne-
go dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części 
Macedonii, która jest rzymską kolonią” (Dz 16,11-12a). Filippia 
jest miastem, które leży mniej więcej na pograniczu dzisiejszej 
Grecji i Bułgarii. To jest mniej więcej ten teren, na który przybył 
Paweł Apostoł. Towarzyszył mu wcześniej Barnaba i także był 
Łukasz, który te słowa napisał – bo autorem Dziejów Apo-
stolskich, tej pierwszej spisanej historii Kościoła, jest Łukasz 
Ewangelista, który napisał trzecią Ewangelię i właśnie Dzieje 
Apostolskie. Patrzymy na apostołów, którzy postawili swoje 
nogi i otworzyli swoje usta z Ewangelią na terenie Europy, na 
pograniczu dzisiejszej Grecji i Bułgarii, bo wiemy, że przyszli 
z Ziemi Świętej, z Palestyny. Miejscowość, w której urodził się 
Paweł – Tars, też leży w zakątku Morza Śródziemnego. I wiemy, 
że ta misja była bardzo udana. Ewangelista Łukasz zapisał tak: 
„W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat, wyszliśmy za 
bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modli-
twy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły” 
(Dz 16,12b-13). Z tego wynika, że nie było tam synagogi, dlate-
go ludzie gromadzili się na wolnym powietrzu nad jakąś rzeką. 
I była taka zwyczajna sytuacja, kobiety zeszły się nad rzeką, by 
porozmawiać o bieżących wydarzeniach. I dalej jest mowa, że: 
„Przysłuchiwała się nam też pewna «bojąca się Boga» kobieta 
z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. 
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. 
Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła 
nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do 
mego domu i zamieszkajcie w nim” (Dz 16,14-15). Widzimy 
tutaj działanie Pana Boga. To, że Lidia otwarła swoje serce na 
słowa, które Paweł wypowiadał, to już było uzdolnienie dane jej 
przez Pana Boga, aby przyjąć to, co Paweł mówił, za prawdę, 
żeby w to uwierzyć i na znak tej wiary – przyjąć chrzest. I tak 
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się stało. To jest pierwsza ewangelizacja, która miała miejsce 
w czasach apostolskich, tuż po odejściu Jezusa do nieba, po 
zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego.

3. Znaczenie świadectwa chrześcijan

Moi drodzy, coś podobnego ma się stać z wami, bo dzisiaj 
w czasie bierzmowania będziecie pasowani, czyli wyświęce-
ni – powiedzmy klarownie – na świadków Jezusa Chrystusa, 
na ewangelizatorów. Takie otrzymujecie dzisiaj zadanie. Pan 
Jezus was pośle z darami Ducha Świętego, byście mocni tymi 
darami świadczyli o Nim, tak jak pierwsi uczniowie Pańscy. Wy 
dzisiaj dołączycie do współczesnych świadków Chrystusa, do 
których my wszyscy należymy – ochrzczeni i bierzmowani. Ale 
zobaczcie, że dzisiejsze świadectwo chrześcijan jest słabe, jest 
nieprzekonywujące. Niektórzy nawet nie wiedzą o tym, że mają 
świadczyć, że mają się dzielić swoją wiarą, swoją miłością do 
Pana Boga. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w Europie. Europa 
jakby się wstydziła swojej przeszłości, która była chrześcijańska 
od czasów, gdy to chrześcijaństwo przynieśli apostołowie – 
zwłaszcza św. Paweł i także św. Piotr, bo obaj zginęli w Rzymie, 
a Rzym był stolicą ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. I to 
chrześcijaństwo przywędrowało z Ziemi Świętej do centrum 
ówczesnego Imperium Rzymskiego.

Moi drodzy, przez wieki chrześcijaństwo kształtowało 
kulturę europejską, było tylu znakomitych świadków, z któ-
rych wielu stało się męczennikami. Ważniejsze było dla nich 
wyznawanie wiary, głoszenie Ewangelii, aniżeli własne życie. 
Jak im zabraniano i grożono, że ich zabiją, jeśli nie przestaną 
mówić, to co oni robili? Dalej głosili Ewangelię i wielu z nich 
z tego powodu traciło życie. To byli świadkowie, którzy w Eu-
ropie, na naszym kontynencie, zaszczepili wiarę chrześcijańską. 
Dzięki tym męczennikom, tym świadkom, chrześcijaństwo się 
rozszerzało, bo nikt za kłamstwo nie oddaje życia. Życie oddaje 
się tylko za prawdę, za jakąś szczególną wartość i tak czynili 
męczennicy, taką postawę mieli święci.
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Moi drodzy, w imię tych prawd, przyniesionych przez 
misjonarzy do Europy, rodziła się kultura europejska. Kto 
założył uniwersytety w Europie? Ludzie, którzy wyznawali 
wiarę w Chrystusa, dla których Chrystus, Odkupiciel świata, 
był najważniejszym nauczycielem. To oni, będąc w Kościele, 
zadbali o szkolnictwo, o szpitalnictwo, o domy opieki społecz-
nej. Te zasady chrześcijańskie weszły potem w prawodawstwo 
poszczególnych narodów europejskich, gdy się tworzyły pań-
stwa narodowe i tak też się stało z naszym krajem, z naszym 
narodem. Nie znamy Polski niechrześcijańskiej, nie było Polski 
niechrześcijańskiej. Z chwilą, gdy chrześcijaństwo zaistniało na 
naszych ziemiach, gdy pierwszy książę – Mieszko I – dokonał 
chrztu, równocześnie zaistniało państwo polskie. Dlatego, jak 
wam mówią inaczej w szkole – nie wierzcie w to.

Jak mnie zabrano w 1963 roku jako kleryka do wojska, to 
was jeszcze na świecie nie było. Rok wcześniej zabrano ponad 
pięćdziesięciu, a z mojego rocznika, wraz ze mną – jedenastu. 
Wmawiano nam, że Jezus jest postacią mityczną i wtedy my-
śmy się upominali o prawdę. Ponieważ byłem w seminarium 
po pierwszym roku studiów teologicznych, to coś tam już 
wiedziałem. Powiedziałem temu porucznikowi, który nazywał 
się Majewski – do dziś pamiętam – że w radzieckiej encyklo-
pedii przy haśle „Jezus z Nazaretu” nie piszą tego, że Jezus był 
postacią mityczną, tylko że był postacią historyczną. Na drugi 
dzień wezwał mnie dowódca kompanii – kapitan Piekarczyk 
– żeby mnie upomnieć, dlaczego zabieram głos i występuję 
przeciwko oficerowi, który przyszedł głosić ważny wykład 
na temat chrześcijaństwa. Jakoś się wytłumaczyłem, ale nie 
przyrzekłem mu, że nie będę tego robił. Powiedziałem, że 
jeżeli coś usłyszę, co jest niezgodne z moim przekonaniem to 
zapytam, na jakiej literaturze opiera się ten wykładowca. I tak 
też się stało. Za tydzień mieliśmy kolejne spotkanie z tym po-
litrukiem, który zaczął: tydzień temu jeden z waszych kolegów 
miał wątpliwości, więc dzisiaj to chcę wyjaśnić. Poprosiłem go, 
aby podał imię i nazwisko autorów tych broszurek, z których 
korzysta i czerpie te informacje.
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Moi drodzy, ci którzy fałszują prawdę, są ciągle obecni 
wśród ludzi. Tak było za czasów komunistycznych i tak jest też 
dzisiaj. Zobaczcie, szef Komisji Europejskiej wygłasza peany 
na cześć Karola Marksa w dwusetną rocznicę jego urodzin. Co 
to oznacza? Marks nie jest dla nas autorytetem i ci wszyscy, 
którzy za nim poszli. Z Marksa wywiódł się cały totalitaryzm 
sowiecki, który także nas – Polaków, kosztował tyle krwi. 
Katyń, zsyłki syberyjskie, to jest owoc filozofii Marksa. Zo-
stała wynaleziona na zachodzie, w Niemczech, a przesłana na 
wschód – do wypraktykowania i myśmy praktykowali to pod 
przymusem sowieckim przez wiele lat. I wiemy, jakie są owoce 
tej bezbożnej praktyki.

Z innych źródeł, z filozofii Nietzschego, wyrósł totalitaryzm 
hitlerowski, który w drugiej połowie XIX wieku głosił, że Bóg 
umarł, myśmy Go zabili, myśmy Go wreszcie zwalili z tronu 
i ludziom powiedzieliśmy, że Go nie ma, a jak Boga nie ma, to 
wszystko wolno. I znowu popatrzmy na owoce tej ideologii, 
która narodziła się w Europie, na kontynencie, gdzie zostało 
zaszczepione chrześcijaństwo.

Moi drodzy, przypominamy to sobie, bo dzisiaj też istnieje 
walka. Zobaczcie, jakie kłopoty mamy, żeby wprowadzić 
ograniczenie aborcji z powodów eugenicznych. Zmarł w Kra-
kowie dr Antoni Zięba. Kardynał Dziwisz nazwał go apostołem 
nienarodzonych – taki tytuł jest dzisiaj w gazecie. Dr Antoni 
Zięba upominał się o życie dzieci bezbronnych, niewinnych, 
które jeszcze nie mogą wołać – nie zabijajcie nas, bo chcemy 
żyć. Zobaczcie, jak trudno jest ustanowić prawo chroniące 
tych niewinnych, tych bezbronnych. A więc Pan Bóg ma tylu 
wrogów w dzisiejszym świecie. Miał wrogów i dalej ma, ale 
zawsze zwycięzcą jest Bóg.

Słuchajcie, to świadczenie o prawdach Bożych, które Jezus 
ogłosił i nas wysłał, żebyśmy w Jego imieniu je głosili, nie jest 
łatwe. „To wam powiedziałem, abyście się nie  załamali w  wierze. 
Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi  godzina, w której 
każdy, kto was zabije, będzie sądził, że  oddaje cześć Bogu. Będą 
tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie” (Dz 16,1-3).
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Dzisiaj przedstawiciele islamu mówią, że jeżeli zabijają 
chrześcijan, to oddają cześć bogu Allahowi i idą prosto do 
raju. To jest ideologia religii islamskiej. Owszem, są tam różne 
odłamy, ale ten odłam, o którym mówię, jest bardzo widoczny. 
My się na to nie możemy zgodzić. Religia, która głosi zabijanie 
ludzi, nie może być prawdziwa.

4. Współczesne wołanie o świadków Chrystusa

Moi drodzy, taka jest prawda dzisiejszego przesłania słowa 
Bożego, które nam wypadło przyjąć podczas Mszy Świętej, 
kiedy jest udzielany sakrament bierzmowania. Otrzymujecie 
Ducha Świętego, czyli moc wewnętrzną, żebyście to, co tu 
ogłoszone, przyjęli za prawdę. Nie tyle to, co ja mówiłem, bo 
ja to tylko komentuję i ktoś tak dokładnie z tym komentarzem 
może się nie zgodzić, ale najważniejsze są słowa Pana Jezusa, 
te odczytane, pochodzące od Boga, które mają pieczęć prawdy. 
Jezus nikogo nie okłamał i nas też nie okłamuje, nie wprowadza 
nas w błąd, tylko nam przyniósł słowa prawdy. Duch Święty 
jest dzisiaj nazwany Duchem Prawdy – „Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13a). 
Chcecie żyć w prawdzie? Chcecie znać prawdę? To trzeba się 
otworzyć na Boga, a Bóg nie jest Bogiem milczącym. Bóg 
przemówił i przemawia, dzisiaj przemawia przez Kościół.

Drodzy młodzi przyjaciele, liczymy na was, że dołączycie 
do świadków Ewangelii, do świadków Jezusa Chrystusa, że się 
nie przestraszycie żadnych guru tego świata. Nie przejmujcie się 
tym, że Jezus nie jest lubiany w mediach, w życiu publicznym. 
Zobaczcie, co się dzieje w Niemczech. Jak chcieli w Bawarii 
pozawieszać w przestrzeni publicznej krzyże, to jaka powstała 
znowu opozycja. Nawet niektórzy duchowni, którzy chcą się 
przypodobać liberałom, tak dwuznacznie się wypowiadali. 
Nie ma Pan Jezus za wielu przyjaciół, ma ciągle wrogów. Ale 
ma też przyjaciół i my chcemy pozostać w gronie przyjaciół 
Chrystusa, chcemy świadczyć o prawdzie Ewangelii i chcemy 
nie tylko słowem, ale także swoim życiem pokazywać, że warto 
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Pana Boga słuchać, że warto kształtować życie według wska-
zań Bożych, czyli że warto zachowywać Boże przykazania. 
Każde przykazanie od pierwszego do dziesiątego broni jakiejś 
wartości ludzkiej i jeżeli Pan Bóg je dał, to dla naszego dobra. 
Nie żeby nas okraść z przyjemności, z radości, z piękna, tylko 
żeby nas obdarzyć radością, dobrem, pięknem, prawdą. Dlatego 
będziemy się modlić, drodzy bracia i siostry, droga młodzieży 
o to, żebyście stali się świadkami Jezusa Chrystusa, bo dzisiaj 
obydwa teksty biblijne mówią o tym świadczeniu, i żebyście się 
cieszyli światłem Jezusa Chrystusa, które pochodzi od Ducha 
Świętego.

Moi drodzy, wczoraj rano byłem jeszcze w Lourdes, bo 
była trzydniowa pielgrzymka diecezjalna. Jak ktoś ma słabą 
wiarę, to tam się można nawrócić. Dlatego warto pielgrzymo-
wać. Nasz przewodnik – który nas oprowadzał, Polak – miał 
na imię Tomasz. Powiedział, że się nawrócił, gdy pojechał 
do Lourdes. Pojechał do miejscowości, gdzie jest pochowana 
św. Bernadeta, do Nevers. Nie byłem w tej miejscowości, ale 
w Lourdes można się zapoznać z całą historią św. Bernadety. 
Urodziła się w 1844 roku, a zmarła w 1879 roku. Przewodnik 
powiedział, że był ateuszem, ale jak dowiedział się i zobaczył, 
że ciało Bernadety po przeszło stu latach jest nienaruszone, 
że jest takie, jakby wczoraj ta dziewczyna zmarła, to jest to 
coś nienaturalnego, bo po śmierci wszystkie ciała ulegają roz-
kładowi. Po dwudziestu latach w te same groby można kłaść 
nowych zmarłych. Takie świadectwo złożył, a ja się tym z wami 
dzielę. I wiecie ilu tam jest chorych z całego świata? Akurat 
w tych dniach był zjazd Maltańskiej Służby Medycznej. Wielu 
świadków Pana Jezusa, chrześcijan, którzy w imię Ewangelii 
służą chorym, wolontariusze z całego świata. Tam się można 
nawrócić. Dlatego nie tylko jedźcie do kurortów – inna rzecz, 
że tam mogą być terroryści – ale jedźcie do miejsc świętych, 
do Ziemi Świętej. Straszą, że tam jest niebezpiecznie, ale jest 
bezpiecznie. Jedźcie do sanktuariów maryjnych, żeby swoją 
wiarę budować, żeby ją umacniać, żeby stać się świadkiem 
Jezusa Chrystusa, takim na 100%.
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Tego wam dzisiaj życzymy, droga młodzieży, w waszym 
pięknym dniu, takim słonecznym, ciepłym, majowym i o to 
się modlimy, żebyście się stali świadkami Pana Jezusa. Amen.

W dziesięciolecie święceń biskupich 
biskupa Adama Bałabucha

Świdnica, 8 maja 2018 r.
Słowo powitania wypowiedziane czasie uroczystości odpustu diecezjalnego 

i dziesięciolecia sakry biskupiej ks. bpa Adama Bałabucha 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia i siostry, każdego roku w okresie wielka-
nocnym obchodzimy w Polsce uroczystości trzech pierwszo-
rzędnych patronów naszej ojczyzny. Chronologicznie biorąc, 
23 kwietnia czcimy św. Wojciecha, biskupa i męczennika – 
uważanego za patrona ładu hierarchicznego w Polsce. Uroczy-
stości z udziałem Episkopatu Polski odbywają się w Gnieźnie, 
w kolebce naszej państwowości, w pierwszej stolicy Polski. 
3 Maja – oddajemy cześć Najświętszej Maryi Panie jako Królo-
wej Polski. Główna uroczystość, z udziałem Episkopatu i gości 
zagranicznych odbywa się zawsze na Jasnej Górze. Trzecia 
uroczystość patronalna, to święto św. Stanisława biskupa i mę-
czennika. Uroczystości z tej okazji odbywają się w Krakowie, 
w niedzielę poprzedzającą lub następującą po 8 maja. Ma tam 
miejsce słynna procesja z katedry wawelskiej na Skałkę, na 
miejsce śmierci św. Stanisława.

Św. Stanisław jest patronem licznych kościołów w naszej oj-
czyźnie, m.in. wraz ze św. Wacławem jest współpatronem naszej 
katedry świdnickiej. Św. Stanisław, biskup i męczennik, został 
dany za patrona przez św. Jana Pawła II całej naszej diecezji.

Od dziesięciu lat, czyli od roku 2008, św. Stanisław stał 
się także patronem dnia święceń biskupich naszego biskupa 



56

Adama Bałabucha. Przypomnę, że dokładnie dziesięć lat 
temu, w czwartek 8 maja 2008 r. odbyły się w tej katedrze, 
o godz. 11.00 święcenia biskupie ówczesnego rektora Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Świdnicy, ks. prałata Adama 
Bałabucha. W uroczystości wzięło udział piętnastu biskupów. 
Miałem zaszczyt być głównym konsekratorem. Współkonsekra-
torami byli ks. abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita 
wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzow-
ski. Ks. biskup obrał sobie za hasło biskupie: „Totus Christi et 
Mariae” „Cały Chrystusa i Maryi”. Cała liturgia trwała 3,5 go-
dziny. Była piękna, słoneczna pogoda z temperaturą 21 stopni.

W ramach słowa wstępnego chciałbym jeszcze wszystkich 
serdecznie powitać. Witam na naszym święcie diecezjalnym 
duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Witam serdecznie ks. 
infułata Kazimierza Jandziszaka oraz ks. infułata Józefa Strugar-
ka. Witam z radością Świdnicką Kapitułę Katedralną, na czele 
z jej prepozytem ks. prałatem Stanisławem Chomiakiem, kanc-
lerzem naszej kurii, wikariuszem biskupim ds. sakramentów 
i ks. prałatem Piotrem Śliwką, proboszczem katedry i zarazem 
dziekanem tejże kapituły. Witam pracowników Świdnickiej 
Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego, na 
czele z ks. prałatem Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium. 
Witam księży prałatów, dziekanów, proboszczów i wikariuszy.

Witam gospodarza naszego miasta, pana prezydenta Woj-
ciecha Murdzka. Witam pana Michała Ossolińskiego, przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Świdnicy. Witam przedstawicieli 
starostwa. Witam panią Teresę Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Witam serdecznie siostry zakonne, poczty sztandarowe. 
Witam chórzystów. Witam przedstawicieli organizacji miej-
skich, religijnych i społecznych. Witam was wszystkich siostry 
i bracia, szczególnie wiernych parafii katedralnej.
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Pomimo przeciwności, do zwycięstwa 
w mocy Ducha Świętego

Piskorzów, 9 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Jana Nepomucena

1. Duch Święty dopełnia w bierzmowaniu dzieło 
chrztu św.

Sakrament bierzmowania nazywamy sakramentem Ducha 
Świętego. Duch Święty działa we wszystkich sakramentach, 
które przyjmujemy, szczególnie podczas Eucharystii. Otrzymu-
jemy wtedy Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego są 
w nas pomnażane. Sakrament bierzmowania jest sakramentem 
specjalnie związanym z Duchem Świętym i jest dopełnieniem 
sakramentu chrztu. Cała Trójca Święta zamieszkała w nas 
podczas chrztu świętego. Staliśmy się wtedy dziećmi Bożymi 
i członkami Kościoła, natomiast bierzmowanie dopełnia to, co 
chrzest święty rozpoczął i pomnaża w nas dary Ducha Świętego. 
Sakrament bierzmowania przyjmujemy po to, żebyśmy byli 
mocniejsi duchowo, żebyśmy mogli świadczyć o Panu Jezusie, 
o Jego Ewangelii i głosić Ewangelię w słowie, ale także całym 
naszym życiem. Bez pomocy Ducha Świętego jest to bardzo 
trudne albo prawie niemożliwe. Św. Paweł poucza, że „Nikt 
nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem 
jest Jezus” (1 Kor 12,3b), czyli, że Jezus jest Zbawicielem, 
jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Bez 
pomocy Ducha Świętego jest nam bardzo trudno się modlić, 
bardzo trudno wierzyć, bardzo trudno miłować, bardzo trudno 
zachowywać Boże przykazania. Dlatego Duch Święty jest nam 
bardzo potrzebny.

2. Św. Paweł niezłomnym świadkiem Chrystusa

Patrzymy dzisiaj na Ducha Świętego przez pryzmat Bożego 
słowa, które zostało odczytane. Najpierw przypomnijmy sobie, 
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co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Otóż dzisiaj w pierw-
szym czytaniu wyjętym z Dziejów Apostolskich była mowa 
o św. Pawle, który zawitał do Aten. Ateny były wówczas stolicą 
mądrości, nauki w ówczesnym świecie. W Atenach istniała 
już wtedy uczelnia, która nazywała się Akademią Platońską 
i tam była elita grecka, byli tam m.in. filozofowie. Św. Paweł 
był zdania, że Ewangelia, którą Pan Jezus przyniósł na świat 
jest dla wszystkich, nie tylko dla niewolników, dla ludzi pro-
stych, ale także dla uczonych, dla przedstawicieli świata nauki. 
Wtedy właściwie cała nauka została sprowadzona do filozofii. 
Św. Paweł był napełniony Duchem Świętym, bo na niego 
włożono ręce, gdy się nawrócił i otrzymał Ducha Świętego. 
Dlatego odważnie stanął przed elitą intelektualną ówczesnego 
świata w Atenach i w swojej mowie wspomniał, że natrafił na 
ołtarz, na którym był napis: „Nieznanemu Bogu” (Dz 17,23b). 
Powiedział, że ten Bóg, którego oni nie znają, przemówił 
w Jezusie Chrystusie. On najpierw stworzył świat, stworzył 
człowieka i to wszystko, co jest na świecie. To nie wzięło się 
samo z siebie, ale jest to świat Boży. I po kolei tłumaczył, że 
ten Bóg ze świata się nie wycofał, ale jest obecny. I tak pięknie 
św. Paweł wtedy powiedział: „W Nim żyjemy, poruszamy się 
i jesteśmy” (Dz 17,28a). To powiedzenie jest bardzo głębokiej 
treści – w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jest też przy-
toczony cytat z ówczesnej literatury, że jako ludzie jesteśmy 
z rodu Bożego – „Jesteśmy bowiem z Jego rodu” (Dz 17,28b). 
On jest prawdziwy, bo Pan Bóg się podzielił sobą z nami, złożył 
w nas swoje podobieństwo, swoje odbicie, swój obraz. Dlatego 
do Pana Boga jesteśmy podobni, bo jesteśmy osobami, które 
myślą, które są wolne w podejmowaniu decyzji, mogą stanowić 
o sobie, mogą wybierać dobro albo zło, mogą miłować i mogą 
żyć dla drugich. Przez naszego ducha jesteśmy podobni do Pana 
Boga. Tak św. Paweł tłumaczył tym słuchaczom, filozofom. 
Ale, gdy w swoim wywodzie wspomniał o zmartwychwstaniu, 
gdy nawiązał do Chrystusa, który został wysłany przez Ojca 
na świat i powiedział, że On zmartwychwstał i obdarzy zmar-
twychwstaniem wszystkich, którzy w Niego wierząc umierają, 
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wtedy Paweł został wyśmiany – „Posłuchamy cię o tym innym 
razem” (Dz 17,32b). I Paweł poszedł dalej, ale nie poszedł jako 
przegrany, nie przestraszył się, nie przeżył żadnego załamania, 
bo wiedział, że oni kiedyś dojdą do pełnej prawdy, że odkryją 
prawdziwego Boga i że z pewnością w zmartwychwstanie uwie-
rzą. Nie wiadomo czy tak się stało, ale Paweł się nie załamał 
i poszedł dalej głosić Ewangelię.

Wiemy, że dzisiaj niektórzy chrześcijanie trochę się załamu-
ją, gdy widzą, jak mama dobrze wychowa dzieci, a potem córka 
przestaje chodzić do kościoła, syn spotkał na studiach kolegów, 
wziął do ręki różne książki, które go od Boga odwiodły. Mama 
z tatą boleją, bo dobrze wychowali córkę, syna, a oni się zagubi-
li, zeszli z drogi wiary, z drogi, na której jesteśmy przyjaciółmi 
Pana Boga. I czasem rodzice się załamują, a na wzór św. Pawła 
powinni trwać w przekonaniu, że Pan Bóg jest mocniejszy, że 
przyjdzie taki czas, kiedy okaże swoje miłosierdzie i kiedyś 
tych ludzi wprowadzi na drogi prawdy.

3. Pragnienie poznania słowa Bożego jako owoc 
przyjęcia Ducha Świętego

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiada, że Duch Święty 
doprowadza ludzi do pełnej prawdy: „Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13a). 
Z tego wynika, że pełniejsza prawda jest do zdobycia, bo nigdy 
pełnej prawdy nie posiadamy, my prawdę odkrywamy, zdoby-
wamy. Pan Jezus też nie przekazał za jednym zamachem całej 
prawdy. Powiedział do uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie” (J 16,12). 
Dlatego Pan Jezus nie mówił za wiele o swojej męce, bo 
uczniowie nie byli w stanie tego przyjąć. Owszem, była zapo-
wiedź jedna, druga i trzecia męki, Pan Jezus ją wspomniał, ale 
zauważał, że uczniowie w ogóle tego nie przyjmują, nie potrafią 
tego zrozumieć, że Mesjasz wysłany przez Ojca Niebieskiego 
będzie musiał umrzeć, że będzie zabity i zmartwychwstanie. 
Zapowiedział to, ale zrezygnował z dokładnego tłumaczenia 
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i powiedział, że będzie to wyjaśnione: „Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usły-
szy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi” (J 16,13-14). Pan 
Jezus zostawił na potem to odkrycie pełniejszej prawdy i to 
odkrywanie dokonuje się przez udzielanego Ducha Świętego 
– „Z mojego weźmie i wam objawi”. Duch Święty nie objawia 
nowej prawdy, której by Pan Jezus nie objawił. Prawda została 
objawiona przez Pana Jezusa, ale jej zrozumienie, jej przyjęcie, 
zafascynowanie się nią, to jest już dzieło Ducha Świętego, który 
do nas przychodzi i sprawia, że nam się prawda ewangeliczna 
podoba. Tak jak kiedyś papież powiedział w Szczecinie do 
rodzin, mówiąc o Piśmie Świętym – „Trzeba, żeby nam się 
podobało słowo Boże”. Dlatego trzeba, żebyśmy to słowo 
Boże traktowali jako słowo prawdziwe dla nas, na dzisiaj, na 
jutro, na całe życie – „żeby nam się podobało słowo Boże”. To 
upodobanie w słowie Bożym jest darem od Ducha Świętego, bo 
Duch Święty nam pomaga, żeby nam się słowo Boże zaczęło 
podobać, żebyśmy lepiej rozumieli Ewangelię. Dlatego jest 
nam potrzebny dar Ducha Świętego.

4. Przyjęcie darów Ducha Świętego drogą do trwania 
w prawdzie

Kochana młodzieży, dzisiaj te dary Ducha Świętego przyj-
mujecie. Znamy te dary Ducha Świętego, potrafimy je wyliczyć. 
To jest dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności i bojaźni Bożej, ale św. Paweł jeszcze nam dodał 
inne dary: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie” (Ga 5,22-23a). To też są owoce Ducha Świętego, które 
przyjmujemy.

Droga młodzieży, przyjmijcie dary Ducha Świętego gorącym 
sercem i pamiętajcie, że dzięki tym darom Ducha Świętego 
będziecie dochodzić do pełniejszej prawdy, zwłaszcza prawdy 
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objawionej, prawdy, którą Jezus nam przedłożył, zostawił, ale 
jej zrozumienie i zafascynowanie się prawdą, pochodzi od 
Ducha Świętego. Kto jest zamknięty na Ducha Świętego, tego 
nie widzi, lekceważy to, co jest napisane w Piśmie Świętym.

Ksiądz arcybiskup Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, który jest metropolitą poznańskim, otrzymał 
w lutym list od przewodniczącej partii „Nowoczesna”, Katarzy-
ny Lubnauer. Jest taka elegancka pani, ale partia „Nowoczesna” 
ma w swoich założeniach raczej poglądy antykościelne. I dzisiaj 
mamy informację, że arcybiskup po paru tygodniach odpowie-
dział jej na to pismo. Jadąc do was zaglądnąłem do komórki 
i tę treść listu sobie przyswoiłem. Ale potem spojrzałem na 
komentarze – są fatalne, są niegodne ludzi zdrowo myślących. 
Wy to dobrze znacie, bo operujecie Internetem, jak niektórzy 
potrafią skandalicznie wprost komentować nawet teksty święte 
czy słowa biskupów, słowa kapłanów. Jak na takie coś natra-
ficie, to trzeba się modlić o dary Ducha Świętego, bo to są też 
ludzie, nasi bracia i siostry w człowieczeństwie, niektórzy z nich 
nawet może są ochrzczeni, ale zapomnieli kim są i mają wstręt 
do Bożego słowa, do tego, co pochodzi od Pana Boga. A bez 
Pana Boga nie ma szczęścia ani w niebie, ani na ziemi, ani też 
w wieczności, bo w wieczności też jest piekło i tam szczęścia 
nie ma. Pan Bóg na siłę nie chce nas trzymać przy sobie, jeste-
śmy wolni i w sposób wolny możemy wierzyć, w sposób wolny 
idziemy na Mszę Świętą, w sposób wolny idziemy do spowie-
dzi i w sposób wolny przyjmujemy sakrament bierzmowania. 
Jako ludzie wolni pragniemy przyjąć dary Boże, żeby się Bogu 
podobać i żeby pięknie ukształtować swoje życie.

Jeśli wspomniałem o wielkim złu, jakie odnajdujemy dzisiaj 
w niektórych mediach, to dlatego, żeby się nie załamywać. 
Św. Paweł się nie załamał, jak go wyśmiali. Poszedł dalej, głosił 
Ewangelię i wielu ludzi uszczęśliwił. My też się nie załamujmy, 
jak coś nam nie wyjdzie. Jak koleżanka jest niewierząca czy 
ma poglądy, które są niezgodne z nauką Bożą, to nie trzeba się 
załamywać, ale trzeba się modlić, rozmawiać, żeby Duch Święty 
w swoim czasie otworzył serce tego kolegi czy koleżanki na 
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to, co prawdziwe, na to, co dobre, na to, co piękne. Dlatego 
poczujecie się misjonarzami i nie mówcie, że to jest nieważne, 
że ja się w to nie angażuję. Trzeba przyznawać się do Pana 
Jezusa i dzięki Duchowi Świętemu być Jego świadkiem. Duch 
Święty doprowadza do pełniejszej prawdy. To jest obietnica 
Pana Jezusa i dlatego sami się tą prawdą napełniajcie dzięki 
Duchowi Świętemu. Ale też tą prawdą, wiarą, upodobaniem 
w Bożym słowie, dzielcie się z drugimi i nie zrażajcie się, jak 
was ośmieszą, jak ktoś was odepchnie czy brzydko na was 
powie. Idziemy dalej, a Duch Święty nas prowadzi. Idziemy 
do zwycięstwa. Kto idzie za natchnieniem Ducha Świętego, 
kto idzie drogą wskazaną przez Jezusa, idzie do zwycięstwa. 
Czasem przez ciernie, czasem przez dni krzyżowe, ale idzie do 
zwycięstwa. Dlatego cieszmy się, że dzisiaj otrzymujemy dary 
Ducha Świętego. Amen.
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Pasterz prowadzi trzodę przez smutki 
do radości

Domaszków, 10 maja 2018 r.
Msza św. z racji trzydziestolecia posługi proboszcza ks. Jana Maciołka 

Kościół pw. św. Mikołaja

Wstęp

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan mówi nam o smutku 
i radości: „Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie 
weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się 
w radość” (J 16,20). W naszej homilii zwróćmy uwagę na dwie 
prawdy: prawda pierwsza, że nie każdy smutek jest zły i nie 
każda radość jest dobra oraz prawda druga: smutek, cierpienie 
jest drogą do radości.

1. Dobry smutek i zła radość

Smutek i radość przeplatają się w naszym życiu. Raz się smu-
cimy, płaczemy, jesteśmy przygnębieni, zdołowani, zmartwieni. 
Innym razem wybuchamy radością, uśmiechamy się. Generalnie 
radość jest lepsza od smutku. Jednakże radość czasem może 
być zła, a smutek może być czymś dobrym. Dobre smutki są 
lepsze od złych radości. Jakie są to smutki dobre i podobają 
się Bogu? Kiedy chrześcijanin, człowiek wierzący, modlący 
się i kochający Boga może i powinien się smucić? Otóż, jeśli 
smucę się z powodu osobistych lub cudzych grzechów, wówczas 
jest to smutek błogosławiony, dobry. Kiedy smucę się z powodu 
jakiejś niezgody, czyjejś krzywdy, niesprawiedliwości, jest to 
także dobry smutek. A więc nie każdy smutek jest czymś złym. 
Smutku dobrego nie trzeba się wstydzić. Dobry smutek zawsze 
przemienia się z czasem w radość. Jest tak jak zapowiedział Pan 
Jezus. Gdy pozbędziemy się grzechu, gdy grzech zwyciężymy, 
przychodzi wówczas radość. Gdy usuniemy niesprawiedliwość, 
gdy oddalimy gniew, niezgodę, gdy pojednamy się z osobą 
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która wobec nas zawiniła, czy którą my skrzywdziliśmy i ją 
przeprosiliśmy, wówczas wstępuje w nas radość.

Pomyślmy z kolei o radości. Nie jest tak, że każda radość 
jest dobra, bowiem mogą być radości złe. Np. radość z korzyści 
osiągniętych cudzym kosztem, radość z przyjemności dozna-
wanej za cenę podeptania Bożych przykazań, radość z cudzego 
nieszczęścia jest radością złą. Jeżeli kogoś spotka nieszczęście, 
np. ktoś zwichnie sobie czy złamie rękę czy nogę, albo gdy ko-
goś ktoś pobije, albo ktoś coś cennego zgubi, czy kogoś okradną, 
wtedy ktoś może powiedzieć: „a dobrze mu tak!” i się cieszy 
z nieszczęścia bliźniego, wtedy taka radość jest zła.

Zatem powinniśmy się radować z prawdy, z dobra, a nie ze 
zła. Ze zła winniśmy się smucić i taki smutek jest dobry. Nie 
wolno się ze zła cieszyć, bo taka radość jest wówczas zła.

2. Przez cierpienie i smutek do radości i chwały

„Wy będziecie płakać i zawodzić… będziecie się smucić, 
ale smutek wasz zamieni się w radość” (J 16,20). Z pewnością, 
Pan Jezus mówiąc te słowa miał na myśli swoją mękę, która 
miała zasmucić Jego uczniów, ale potem zmartwychwstanie 
miało przywrócić im radość. Z pewnością Pan Jezus mógł 
to mieć na myśli. Jednakże słowa te odniósł do wszystkich 
swoich uczniów, także do nas i miał na myśli całokształt na-
szego życia. Otóż – tak jak Pan Jezus mówił – wszyscy Jego 
uczniowie muszą pokonywać tę drogę: od smutku i cierpienia 
do radości i chwały. Taką drogą szli Apostołowie, wśród nich 
św. Paweł, o którym dziś słyszeliśmy jak wiele musiał cier-
pieć, jak duże przeciwności go spotykały na co dzień. Oto dziś 
słyszeliśmy: „Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi 
i przyprowadzili go przed sąd” (Dz 18,12). Ale nie wolno 
zapominać co Paweł usłyszał w nocnym widzeniu od Boga: 
„Przestań się lękać, a  przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem 
z tobą” (Dz 18,9-10a).

Moi drodzy, wielkość człowieka rodzi się w bólach i smut-
kach. W tych dniach uczniowie trzecich klas licealnych zdają 
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maturę. Żeby zdać taki egzamin, żeby mieć radość z otrzymania 
świadectwa dojrzałości, wcześniej trzeba usiąść i uczyć się; 
trzeba niekiedy zrezygnować z rozrywki, z różnych przyjem-
ności i podjąć ślęczenie nad książką czy zeszytem. Czasem to 
wymaga zaparcia się siebie, pójścia pod prąd, podjęcia wyrze-
czeń. Ale potem przychodzi radość, satysfakcja, zadowolenie, 
że się coś osiągnęło.

Nieustannym powodem naszej radości winno być przekona-
nie, że Pan Bóg nas kocha, że i nas zapewnia tak jak św. Pawła: 
„Przestań się lękać… bo Ja jestem z tobą”.

3. Trzydzieści lat posługi księdza proboszcza

Ksiądz kanonik Jan Maciołek urodził się 20 czerwca 1949 r. 
w Kamienicy, pow. Bystrzyca Kłodzka. Jest synem Stanisła-
wa i Stanisławy z d. Oleś. Został ochrzczony 3 lipca 1949 r. 
w parafii Stronie Śląskie. Bierzmowanie przyjął w 1962 r. 
w Stroniu Śląskim z rąk ks. biskupa Andrzeja Wronki. Do 
szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1956-1963 w Bo-
lesławowie. W 1969 r. zdał egzamin dojrzałości w Techni-
kum Samochodowym w Legnicy, równocześnie pracując 
w oddziale samochodowym przy PKP. W roku maturalnym 
odkrył w sobie powołanie kapłańskie, dlatego zgłosił się do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie 
w latach 1969-1975 przygotowywał się do posługi kapłańskiej. 
W pierwszym roku studiów jego rektorem był ks. biskup Pa-
weł Latusek, zaś w  następnych latach – ks. prof. Józef Majka. 
W czasie pobytu ks. Janusza w seminarium we Wrocławiu 
zmarło trzech biskupów: bp Paweł Latusek (11 II 1973); 
kard. Bolesław  Kominek (10 III 1974) oraz bp Andrzej Wron-
ka (29 VIII 1974). Miała też miejsce jedna sakra biskupia. 
Były to święcenia biskupie ks.  Józefa Marka, których udzielił 
w katedrze wrocławskiej ks. kard. Karol Wojtyła, metropolita 
krakowski (27 XII 1973). Po sześciu latach studiów filozo-
ficzno-teologicznych oraz formacji ascetycznej i duszpaster-
skiej, święceń kapłańskich w katedrze wrocławskiej udzielił 
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diakonowi Janowi i jego kolegom z roku studiów – ks. biskup 
Wincenty Urban,  ówczesny  wikariusz  kapitulny  archidiecezj
i  wrocławskiej.

Po święceniach i prymicjach kapłańskich ks. Jan Ma-
ciołek posługiwał kolejno na dwóch parafiach jako wika-
riusz, najpierw 5 lat w parafii pw. św. Stanisława i Wacława 
w Świdnicy (1975-1980), a następnie 8 lat w parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu (1980-1988). W roku 
1988 został skierowany przez władze kościele na proboszcza 
 parafii pw. św.  Mikołaja w Domaszkowie, gdzie posługuje do 
dzisiaj.

W 2000 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Ka-
pituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu. Do roku 
2004 należał do prezbiterów diecezji wrocławskiej, a od czasu 
utworzenia diecezji świdnickiej – jest kapłanem naszej diecezji. 
Od 2009 r. pełni funkcję wicedziekana dekanatu Międzylesie. 
W 2016 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapi-
tuły Kolegiackiej Wniebowzięcia NMP i Świętego Franciszka 
Ksawerego w Kłodzku. Ks. proboszcz Jan znany jest wszyst-
kim jako spokojny, gorliwy pasterz. Przez trzydzieści lat służy 
dzielnie w tutejszej parafii. W ciągu tego czasu nie wnoszono 
na niego żadnych skarg. Do jego szczególnych zasług należy 
wyremontowanie wielkiego kościoła filialnego w Nowej Wsi. 
Wiemy, że od wielu lat jest w tym kościele obchodzony odpust 
w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Na ten odpust przybywają 
pielgrzymi i osobistości z życia publicznego, z całego Dolnego 
Śląska. Dodatkową atrakcją na tym odpuście jest parafialny 
festyn, który także przyciąga wielu ludzi, w tym także rodziców 
z dziećmi. W ostatnich latach na ten odpust byli zapraszani 
słynni polscy kolarze.

Dzisiaj, gdy na zegarze kapłańskiej posługi pasterskiej 
pojawia się liczba 30, chcemy w tej Mszy św. podziękować 
Panu Bogu za tyle dobra, które przekazał wiernym tutejszej 
parafii. W duchu wdzięczności także księdzu proboszczowi, 
będziemy wypraszać dla niego obfitość łask Bożych na dalsze 
lata posługi wśród was.
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Zakończenie

Otoczmy przeto wszyscy serdeczną modlitwą dziękczynno-
-błagalną osobę waszego Pasterza. Niech w duchu ewangelicz-
nej radości, o której dzisiaj mówiliśmy, wypełnia nadal swoje 
powołanie. Niech Maryja, Królowa Wniebowzięta i św. Miko-
łaj, patron tej parafii, wypraszają mu niebieskie dary na dalsze, 
oby jeszcze długie lata, posługi kapłańskiej wśród was. Amen.

Wezwanie do odważnej i radosnej 
ewangelizacji

Wałbrzych, Góra Chełmiec, 11 maja 2018 r.
Msza św. podczas dorocznej, majowej pielgrzymki młodzieży szkolnej

Wstęp

W dzisiejszej Ewangelii, którą odczytaliśmy tutaj na górze, 
Pan Jezus mówi nam o smutku i radości. To są dwie postawy 
ludzkie, które się przeplatają w naszym codziennym życiu – 
smutek i radość. Raz jesteśmy smutni, ale przychodzą też dni, 
kiedy się uśmiechamy, kiedy jesteśmy weseli i radośni. Pan 
Jezus dzisiaj powiada: „Wy będziecie się smucić, ale smutek 
wasz zamieni się w radość” (J 16,20).

1. Nasze smutki i radości

Najpierw sobie rozważmy, jakie mamy smutki. Mamy smut-
ki dobre i mamy smutki złe. Podobnie jest, gdy chodzi o radość 
– jest radość dobra i radość zła. Najpierw pomyślmy o smutku. 
Jaki smutek jest dobry, jaki smutek się Panu Bogu podoba? Na 
pewno podoba się Panu Bogu nasz smutek z powodu naszych 
grzechów, albo, gdy bolejemy nad tym, że nie potrafimy sobie 
poradzić z naszym nałogiem, że mimo naszych dobrych posta-
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nowień ponawiamy działania, które się Bogu nie podobają. Gdy 
jesteśmy z tego powodu smutni, to taki smutek Panu Bogu się 
podoba. Gdy widzimy, że ludzie cierpią, że ludzie są krzywdzeni 
przez drugich i jest nam przykro i smutno – taki smutek też się 
Panu Bogu podoba. Ale są też smutki złe, np. jak się smucimy, 
że komuś się poszczęściło, że ktoś wybudował nowy dom, że 
kupił sobie nowy komputer czy ma jakieś nowe, ładne ubranie. 
Jak ktoś się z tego smuci, to taki smutek Panu Bogu się nie 
podoba. Więc tak to bywa ze smutkiem – są smutki dobre i są 
smutki złe. Dlatego pamiętajmy, że Panu Bogu podobają się 
smutki dobre, które przed chwilą wymieniliśmy.

A teraz, gdy chodzi o radość, to też może być dobra, ale 
może być też zła. Gdy się cieszymy, że komuś udało się coś 
dobrego zrobić, że ma jakiś sukces, np. dostał szóstkę czy 
piątkę w szkole albo otrzymał nagrodę, to nasza radość jest 
wtedy dobra. Ale może być też radość zła, jak np. komuś się 
stanie jakieś nieszczęście, jak ktoś się przewróci albo – nie daj 
Boże – złamie sobie rękę czy nogę, a ktoś inny mówi – a dobrze 
mu tak!, a dobrze jej tak! – to taka radość się Panu Bogu nie 
podoba. Więc są też radości dobre i radości złe, trzeba zabiegać 
o to, żebyśmy się cieszyli z tego, co się Panu Bogu podoba.

2. Motywy radości Maryi i motywy naszej radości

Na ogół lubimy ludzi radosnych. Jak mamusia się uśmiecha, 
jak tatuś ma dobry humor albo koleżanka czy kolega, to jest nam 
dobrze. Czujemy się dobrze z ludźmi radosnymi. Matka Boża 
też była pełna radości, bo wiedziała, że Ją Pan Bóg kocha, że Ją 
Pan Bóg wybiera na Matkę dla Zbawiciela. Tę radość wyraziła, 
jak była u św. Elżbiety i powiedziała: „Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46-47). 
Matka Boża wyraziła wielką radość z tego faktu, że Pan Bóg Ją 
wybrał na Matkę dla Mesjasza – „Raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy”. My też chcemy się radować przede wszystkim 
z tego, że Pan Bóg nas kocha, że Pan Bóg nas stworzył. Gdyby 
nas nie kochał, to by nas nie stworzył, a wszystko, co Pan Bóg 
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powołuje do istnienia, to Pan Bóg kocha, a przede wszystkim 
miłuje nas i to jest pierwszy powód do wielkiej radości w na-
szym życiu.

3. Cierpliwość i wytrwałość w drodze do celu

Droga młodzieży, kochane dzieci, mamy też w tych w sło-
wach Pana Jezusa powiedziane, że zwykle tak jest, że przez 
smutki idziemy do radości, że smutki dobrze przeżywane, te 
dobre smutki, zawsze przeradzają się w dobrą radość. To jest też 
bardzo ważne, bo czasem się zniechęcamy. Czasem modlimy się 
o jakieś dary Boże, np. gdy ktoś zachoruje na nowotwór czy na 
inną chorobę, ludzie się za niego modlą, a chory umiera, wtedy 
następuje u wielu ludzi zniechęcenie – że chyba Pan Bóg o nas 
zapomniał, że to nieprawda, że Pan Bóg nas miłuje, bo gdyby 
nas miłował, to by nasze prośby wysłuchał. Takie myślenie nie 
jest poprawne. To jest takie nasze myślenie ludzkie, które trzeba 
zmienić na myślenie Boże. Pan Bóg zawsze nas bardzo miłuje 
i pragnie naszego dobra.

Moi drodzy, trzeba zachować w naszych kontaktach z Bo-
giem wielką cierpliwość. Chcielibyśmy wszystko otrzymać 
szybko, a zobaczcie, jak jest w przyrodzie. Gdy siejemy, np. 
rzepak, pszenicę czy żyto lub owiec, to jedno ziarno wrzuca-
my w ziemię już jesienią i ono całą zimę znajduje się w ziemi. 
Przychodzą mrozy, ale jak ziarno jest w ziemi, to nie zmarznie 
albo gdy już wzeszło, to chroni je śnieg. Na wiosnę, gdy przy-
chodzi ciepło, jest wtedy wilgoć i te rośliny rosną. Teraz kwitną 
rzepaki, widzimy takie żółte pola. Zobaczcie, ile czasu jest od 
momentu wsiania tego ziarnka, aż do czasu, kiedy są żniwa. 
Tyle miesięcy musi upłynąć, żebyśmy mieli nowe ziarno, nowe 
owoce. A jak posadzimy młode drzewa owocowe, np. wiśnie, 
jabłonie, grusze czy śliwy, to zanim takie drzewo wyda owoc, 
musi kilka lat rosnąć, żeby nabrało mocy i dopiero potem 
owocuje. Są to obrazy, które my odnosimy do naszego związku 
z Panem Bogiem. Musimy wiedzieć, że na dobre owoce musimy 
niekiedy długo czekać i ci wygrywają, którzy cierpliwie czekają 
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aż to, co jest potrzebne, od Pana Boga otrzymają. Winniśmy 
mieć zaufanie do Pana Boga, że On nas wysłucha wtedy, kiedy 
będzie to dla nas korzystne.

4. Dawajmy publiczne, odważne świadectwo o naszej 
wierze

Teraz sobie przypomnimy św. Pawła z pierwszego czytania, 
który przybył do Koryntu. Korynt leży w Grecji, jest miastem 
portowym. Wiemy, że stolicą Grecji są Ateny. Św. Paweł był 
w Atenach i rozmawiał z filozofami, z elitą kulturalną ówcze-
snego świata, ale także przybył do Koryntu i miał widzenie, bo 
jego praca była przez ludzi różnie oceniana. W wielu miejscach 
św. Paweł ze swoimi przyjaciółmi został znieważony, wypę-
dzony, potem też został uwięziony, ale miał widzenie i Pan Bóg 
go zapewniał, żeby wytrwał, żeby się nie zniechęcał. Takie 
słowa usłyszał św. Paweł: „Przestań się lękać, a przemawiaj 
i nie milcz, bo Ja jestem z tobą” (Dz 18,9-10a). To są słowa, 
które Pan Bóg kieruje do każdej i każdego z nas, obojętnie ile 
mamy lat: czy osiem, czy dziesięć, czy dwanaście, czy szesna-
ście – ja mam ponad siedemdziesiąt – Pan Bóg nas wszystkich 
miłuje i do każdego z nas, do każdej mówi słowa – Przestań 
się lękać, przemawiaj, mów o Mnie, że jestem Zbawicielem, że 
jestem drogą, prawdą i życiem, i namawiaj innych, żeby Mnie 
słuchali, bo Ja chcę dla wszystkich dobra. „Przestań się lękać, 
a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą”. Nie bądźmy 
osobami milczącymi, które się boją mówić o Panu Jezusie czy 
o Matce Bożej. To nie jest temat zakazany. Są tacy ludzie, któ-
rzy mówią, że sprawy religijne, to są sprawy prywatne i o nich 
można mówić tylko w domu, w sypialni; prywatnie, a nigdy 
publicznie. A Pan Jezus chce, żebyśmy o Nim mówili publicznie 
i do Niego się przyznawali.

„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem 
z tobą”. „Ja jestem z tobą”. To sobie zapamiętajmy na całe życie, 
że Pan Jezus jest z nami i nam pomaga przez Ducha Świętego, 
którego nam daje na Mszy Świętej, którego nam daje, jak czy-
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tamy Pismo Święte, Ewangelię, wtedy otrzymujemy Boże dary. 
„Ja jestem z tobą”. Dlatego sobie zapamiętamy, że mamy nie 
tylko Anioła Stróża przy sobie, ale jest Jezus Chrystus, który 
jest naszym przyjacielem, który jest zawsze z nami.

Mówimy „Pan z wami” i odpowiadamy „I z duchem twoim”. 
To jest też przypomnienie, że Pan, czyli Jezus Chrystus, jest 
z nami. Dlatego nie trzeba się bać i te ciemne doliny, te dni, 
kiedy jest smutek, trzeba przetrzymać, żeby ten dobry smutek 
zamienił się później w dobrą radość.

Będziemy się dzisiaj modlić, żeby więcej było dobrej radości 
w waszych domach, w waszych rodzinach, żebyście widzieli 
więcej radości u mamy, u taty, u dziadzia, u babci, u koleżanek, 
u kolegów. Żebyśmy byli radośni, ale jak przyjdą trudniejsze 
chwile, żebyśmy potrafili je przetrzymać.

Teraz są egzaminy maturalne. Niektórzy z was mają siostrę 
lub brata w klasie maturalnej i co zauważamy? Żeby zdać 
maturę, trzeba się przygotować. A jak się trzeba przygotować? 
Trzeba zrezygnować np. z gry w Internecie, trzeba odłożyć 
na bok zabawy, spotkania towarzyskie i trzeba wziąć do ręki 
książkę i inne pomocne materiały, żeby się przygotować i zdać 
maturę. Ten czas przygotowania może być trudny, czasem 
trochę smutny, bo trzeba „zakuwać”. Potem, jak się zda, to 
przychodzi wielka radość. Podobnie, jak później na studiach 
pisze się prace magisterskie czy prace doktorskie, to trzeba 
przysiąść, zrezygnować z filmów, z telewizji, z Internetu, żeby 
tę pracę napisać, a potem, jak się zdaje egzamin magisterski czy 
doktorski, to człowiek się cieszy od ucha do ucha, bo uzyskał 
tytuł magistra czy doktora.

Zakończenie

Droga młodzieży zapamiętajmy, że do radości końcowej 
idzie się zawsze przez wyrzeczenia, także przez różne smutki, 
ale Pan Jezus nas zapewnia, że dobre smutki zamieniają się 
w dobrą radość. Będziemy się modlić, żeby tak było w naszym 
życiu. Amen.
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Wezwani do proszenia w imię Jezusa, 
by przez media ewangelizować 

środowisko życia
Jasna Góra, 12 maja 2018 r.

Msza św. na rozpoczęcie sympozjum  „EFFATHA – Parafio, otwórz się!” 
Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich 
Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej

Wstęp

Czcigodni ojcowie paulini i bracia kapłani obecni w naszej 
koncelebrze,

Drodzy członkowie Rady KEP ds. Apostolstwa Święckich,
Drodzy uczestnicy sympozjum „EFFATHA – Parafio, 

otwórz się!”,
Wielebne siostry zakonne,
Drodzy pielgrzymi, bracia i siostry w Chrystusie, czciciele 

Matki Bożej Jasnogórskiej!

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przypomina nam, skąd 
przyszedł do nas na ziemię i dokąd odszedł od nas z ziemi: 
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam 
świat i wracam do Ojca” (J 16,28). Poleca nam także prosić 
Ojca w Jego imię i zapewnia o wysłuchaniu naszych próśb: 
„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje… 
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,23b).

Rozważmy te słowa w kontekście tematu naszego sympo-
zjum KEP ds. Apostolstwa Świeckich na temat: „EFFATHA 
– Parafio, otwórz się!”.

1. Skąd przyszedł Jezus na ziemię o dokąd z niej 
odszedł?

Ojciec św. Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu”, 
w tomie poświęconym dzieciństwu Jezusa, dał pierwszemu 
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rozdziałowi tytuł „Skąd Ty jesteś? (J 19,9). Takie właśnie 
pytanie postawił Piłat oskarżonemu Jezusowi podczas prze-
słuchania. Rzymski namiestnik zapytał o pochodzenie Jezusa, 
chcąc zrozumieć, kim On właściwie jest i czego chce. Jezus sam 
wcześniej testował ludzi, czy wiedzą skąd i po co przyszedł. 
W dyskusji o niewidomym od urodzenia, który został uzdro-
wiony i odzyskał wzrok, ludzie mówili: „My wiemy, że Bóg 
przemówił do Mojżesza. Co do niego (Jezusa) zaś nie wiemy, 
skąd przychodzi” (J 9,29). Jezus testował także najbliższych 
uczniów, pytając: „Za kogo uważają Mnie ludzie? (...) A wy 
za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8,27nn). Kim jest Jezus? Skąd 
pochodzi? Obydwa pytania ściśle łączą się ze sobą.

W Ewangelii są opisane dwa wydarzenia, podczas których 
sam Bóg Ojciec przedstawił Jezusa, skąd i po co przyszedł na 
ziemię. Najpierw było to podczas chrztu w Jordanie. Kiedy 
Jezus przyjąwszy chrzest z rąk Jana, wychodził z wód Jordanu, 
otworzyły się niebiosa i Duch Święty w postaci gołębicy zstą-
pił na Niego. Wówczas z nieba dał się słyszeć głos: „Ten jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). 
Prawda ta została potem powtórzona i dopełniona podczas prze-
mienienia na Górze Tabor, w obecności Piotra, Jakuba i Jana: 
„Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie»” (Mt 17,5).

Jezus przyszedł na świat od Ojca. Tam, w niebie istniał od 
początku. Ewangelista Jan napisał w prologu swojej Ewange-
lii: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo” (J 1,1). My zaistnieliśmy w czasie, a On istniał 
od początku, od zawsze, a w czasie narodził się na ziemi jako 
człowiek, aby nas zbawić. Gdy tę prawdę wspominamy tu, w Ja-
snogórskim Sanktuarium, nie możemy nie dodać, że w przyjściu 
Jezusa na świat i w wypełnieniu Jego misji, szczególną rolę 
odegrała Maryja, jako błogosławiona, która uwierzyła. Papież 
Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta Fidei” („Podwoje 
wiary”) zapowiadającym Rok Wiary, napisał: „Przez wiarę 
Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w Zwiastowanie, 
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że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania 
(por. Łk 1,38). Nawiedzając św. Elżbietę, wzniosła swoją 
pieśń pochwalną do Najwyższego, za cuda, jakich dokonywał 
w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-55). Z rado-
ścią i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując 
nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblu-
bieńcowi, Józefowi, uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować 
Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2,13-15). Z tą 
samą wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż 
do Golgoty (por J 19,25-27). W wierze cieszyła się owocami 
zmartwychwstania Jezusa i zachowując w swoim sercu wszel-
kie wspomnienia (por. Łk 2,19-51), przekazała je Dwunastu 
zgromadzonym z nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha 
Świętego (por. Dz 1,14;2,1-4)”.

Drodzy bracia i siostry, Jezus przyszedł do nas na świat od 
Ojca. Dokonawszy dzieła zbawienia, odszedł z powrotem do 
Ojca. Jutro będziemy pochylać się nad tajemnicą Jego Wniebo-
wstąpienia. Poszedł tam, by wstawiać się za nami u Ojca i aby 
nam przygotować wieczne mieszkanie w niebie.

Przejdźmy do drugiego wątku dzisiejszej Ewangelii, wątku 
modlitwy w imię Jezusa.

2. Zaproszenie do proszenia w imię Jezusa

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: «O cokolwiek by-
ście prosili Ojca, da wam w imię moje… Proście a otrzymacie, 
aby radość wasza była pełna»”. (J 16,23-24). Mamy prosić Ojca 
w imię Jezusa. Gdy o tym mówimy, trzeba sobie przypomnieć 
co znaczy imię „Jezus”? Imię „Jezus” znaczy „Bóg wybawia” 
– i takie było znaczenie tego imienia w każdym przypadku, gdy 
było ono nadawane w tradycji narodu izraelskiego. Nadawali 
je rodzice swoim synom. W przypadku Jezusa, Syna Maryi, 
imię to zostało wybrane i nadane wcześniej, przed urodzeniem, 
zgodnie ze wskazówkami udzielonymi Maryi przy Zwiastowa-
niu anielskim (Łk 1,31) i Józefowi we śnie (Mt 1,21). „Nadano 
Niemowlęciu imię Jezus” – mówi ewangelista Łukasz – gdyż 
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tym imieniem „nazwał” je anioł zanim poczęło się w łonie 
(Matki).

Zgodnie z planem Bożej Opatrzności, Jezus nie tylko nosi 
imię, które mówi o zbawieniu: „Bóg wybawia”, ale także jest 
tym, którego imię oznacza – jest Zbawicielem. Anioł w noc be-
tlejemską powiedział do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką… dziś w mieście dawidowym narodził się 
wam Zbawiciel (Łk 2,10-11). Apostołowie – po zesłaniu Du-
cha Świętego – nauczali z odwagą: „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, drodzy pielgrzymi, co to znaczy 
prosić Ojca w imię Jezusa? Znaczy to przede wszystkim, że 
tylko w zjednoczeniu z Chrystusem mamy zwracać się do Ojca 
Niebieskiego. Wyrazem zaś tego zjednoczenia nie może być 
tylko formalna końcówka naszej modlitwy, która brzmi: „przez 
Chrystusa Pana naszego”. To byłoby za mało. Nasze zjedno-
czenie z Chrystusem dokonuje się na zasadzie miłości i tylko 
na tej zasadzie Bóg wysłuchuje naszej modlitwy. Chrystus nam 
tłumaczy: „W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie 
mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem 
Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, 
że wyszedłem od Boga” (J 16, 26-27). Umiłować Chrystusa, to 
znaczy umiłować to wszystko, co On umiłował, nade wszystko 
zaś wolę Bożą; nie prosi się wówczas o nic, co byłoby sprzeczne 
z wolą Bożą, a więc wszelka prośba ma szanse wysłuchania nie 
tylko dlatego, że przedmiot modlitwy będzie zgodny z wolą 
Bożą, ale że i sposób modlitwy będzie właściwy – człowiek 
zjednoczony z Chrystusem. Trzeba więc nieustannie prosić 
Ducha Świętego o wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, 
byśmy mogli być włączeni w owo wiekuiste wstawianie się 
Chrystusa i za nas samych, i za cały świat.

Drodzy pielgrzymi, wobec dzisiejszych słów Pana Jezusa, 
winniśmy skontrolować naszą modlitwę. Są tu ważne dwa pyta-
nia, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze: czy 
nie przypisujemy większego znaczenia modlitwom prywatnym, 
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aniżeli wspólnotowym, liturgicznym, przede wszystkim Mszy 
św., gdzie Chrystus jest głównym modlącym się i ofiarującym? 
I pytanie drugie: czy szukając różnych pośredników w zanoszo-
nych prośbach nie zapominamy, że pierwszym i najskuteczniej-
szym Pośrednikiem jest Chrystus? Czy zatem Jego kult i Osoba 
nie ustępują na dalszy plan wobec kultu niektórych świętych? 
Pamiętajmy zawsze o tym, że źródłem nadprzyrodzonej mocy 
jest Bóg. Jeśli nam święci pomagają, to trzeba wiedzieć, że 
moc otrzymywana za ich wstawiennictwem pochodzi zawsze 
od Boga. Nawet nasze prośby zanoszone do Matki Bożej są 
przez Nią przekazywane Bogu. Zwróćmy uwagę, że na weselu 
w Kanie, Maryja była jedynie pośredniczką. Cudu na Jej prośbę 
dokonał sam Chrystus. Także apostołowie, jeśli czynili cuda, 
to czynili je mocą Chrystusa.

Dlatego tak ważny jest dobry udział w Eucharystii, tak ważna 
jest nasza modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Przy-
chodźmy do Jezusa na adorację. W wielu miastach są adoracje. 
Wzrasta ilość kościołów, w których adoruje się Najświętszy 
Sakrament, gdzie ludzie w ciszy przebywają z Chrystusem 
Eucharystycznym.

3. Refleksje związane z sympozjum: „EFFATHA – 
Parafio, otwórz się!”

a) Parafio, otwórz się na apostolstwo świeckich
Sobór Watykański II tak bardzo chciał odnowić chrześcijań-

stwo przez większe zaangażowanie ludzi świeckich w dzieło 
ewangelizacji.

Świeccy mają ogromne możliwości apostołowania, jakich 
nie mają księża i siostry zakonne. W rodzinach, w miejscach 
publicznych, miejscach pracy powinni być świadkami Chrystu-
sa. Powinni wnosić wartości chrześcijańskie w życie rodzinne, 
społeczne i publiczne, w świat nauki, kultury, polityki i gospo-
darki. Bez pomocy świeckich, bez ich udziału nie można mówić 
o skutecznym głoszeniu Ewangelii. Hierarchia Kościoła sama 
nie podoła temu zadaniu, sama nie da rady!
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Wypełnianie nakazu Chrystusa by iść na cały świat i na-
uczać wszystkie narody, to dzieło nas wszystkich, zarówno 
duchownych jak i świeckich. Najgłębszą racją w apostołowa-
niu świeckich jest przyjęcie przez nich sakramentów świętych 
chrztu i bierzmowania. One nas predysponują do zaangażowania 
w apostolstwo. Papieskie wezwanie Jana Pawła II na początku 
pontyfikatu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” nie odnosiło się 
tylko do otwarcia ludzkich serc, ale do otwarcia przestrzeni 
życia publicznego dla Chrystusa i Ewangelii.

Apostolstwo wymaga rozwagi, roztropności, czujności. 
Z jednej strony wiemy, że Ewangelia jest dla wszystkich i trzeba 
się nią dzielić się ze wszystkimi. Z drugiej strony zauważamy, 
że relacje z Kościołem wykorzystywane bywają instrumen-
talnie dla osiągania pewnych celów politycznych, zwłaszcza 
w okresie wyborów. Tak może być wykorzystywany nawet 
udział w uroczystościach religijnych czy w spotkaniach kręgów 
katolickich. Musimy być w takich sytuacjach roztropni, by nie 
legitymizować tego typu relacji.

Apostolstwo świeckich jest jak wielki, uśpiony olbrzym. So-
bór Watykański II, a potem papieże posoborowi przywiązywali 
dużą wagę, żeby tego olbrzyma obudzić, by aktywnie włączył 
się w dzieło ewangelizacji. Potrzebna jest dobra organizacja, 
w której dokonywać się będzie formacja religijna laikatu, 
żeby apostołowanie było bardziej świadome i zaangażowane. 
W większości parafii w Polsce nie mamy jeszcze odpowied-
nich ludzi do prowadzenia takiej formacji; jest wiele parafii, 
w których nie ma np. Akcji Katolickiej. Można prowadzić 
ewangelizację i bez struktur ewangelizacyjnych, ale potrzeba, 
by księża byli do tego przekonani. Widać, że dotychczas współ-
praca biskupów i kapłanów z laikatem jest niewystarczająca. 
W tej dziedzinie mamy wiele jeszcze do zrobienia.

Pierwsze co możemy zrobić, to modlitwa, żeby chrześcijanie 
trzymali się wartości ewangelicznych, żeby nie żyli w hipo-
kryzji, nie sprzedawali prawdy za pieniądze i inne korzyści 
materialne. Potrzebne są spotkania, wymiana myśli jak się 
organizować, żeby formować liderów wśród laikatu, którzy 
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wchodziliby w różne sektory życia publicznego. Niestety, wśród 
duchownych często nie ma zrozumienia dla tych spraw.

Oczywiście Kościół natrafia w swojej działalności na wiele 
przeszkód zewnętrznych. My, kapłani, doświadczamy jak nasze 
wypowiedzi wyrwane z kontekstu są błędnie interpretowane, 
a celem takich manipulacji jest osłabianie i pomniejszanie 
autorytetu Kościoła. Trzeba jednak powiedzieć, za papieżem 
Benedyktem XVI, że największy wróg Kościoła nie znajduje 
się na zewnątrz Kościoła, ale w jego wnętrzu. Jest nim bierność 
i uśpienie chrześcijan. Chrześcijanie nie wiedząc kim są, tracą 
entuzjazm wiary.

Mówiąc o apostolstwie świeckich, nie wolno dopuszczać 
przeakcentowania w drugą stronę, jak to stało się na zachodzie 
Europy, gdzie rola księdza została zmarginalizowana. Duchow-
ny jest tam potrzebny tylko do odprawiania Mszy św., a laicy 
przejmując zadania kapłana w parafii, nie zawsze wykonują je 
w duchu Ewangelii.

b) Parafio, otwórz się na katolickie media

Drodzy bracia i siostry, przyjeżdżamy na Jasną Górę z róż-
nych stron Polski, by tutaj, w Domu Matki, pogłębić naszą 
wiarę, by dar wiary wypraszać dla naszych bliskich, którzy tu 
nie mogą, czy też nie chcą przyjechać. Mamy świadomość, że 
życie wiary i modlitwy jest u nas ciągle zagrożone, bowiem 
w kryzysie znajduje się rodzina. Widzimy to szczególnie wtedy, 
gdy przygotowujemy rodziców do chrztu ich dzieci, gdy przy-
gotowujemy dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, 
gdy przygotowujemy młodzież do sakramentu bierzmowania. 
Owszem, mamy część dzieci i młodzieży o niezłym stanie życia 
religijnego. Takie dzieci i młodzież pochodzą z rodzin, gdzie 
jeszcze modlą się rodzice, gdzie rodzice uczęszczają regularnie 
do kościoła. Jest jednak wielu w młodym pokoleniu, w których 
sercach i umysłach tli się jeszcze jakaś słaba wiara, ale u których 
wygasła prawie zupełnie modlitwa. Największym problemem 
dla dziatwy, a szczególnie dla naszej młodzieży, jest brak oso-
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bistego doświadczenia Boga. I to przeraża wielu księży. Rodzi 
się pytanie: jak tych młodych nauczyć modlić się? Wiara bez 
modlitwy jest pusta, jest nijaka.

Moi drodzy, w takiej sytuacji winniśmy bardziej się otwo-
rzyć na media katolickie. Mamy prasę katolicką ogólnopolską: 
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, 
„Idziemy”, „Nasz Dziennik”. Mamy periodyki parafialne. 
Mamy Radio Maryja, Telewizję Trwam, radia regionalne. 
Przy ich pomocy możemy obronić wartości moralne, religijne 
i narodowe. Bardzo przeszkadzają nam w procesie ewange-
lizacji media lewicowe, opanowane i kierowane przez ludzi 
bezbożnych. Jest potrzebna wielka mobilizacja sił religijnych 
i narodowych w dzieło religijnego i moralnego odrodzenia 
polskiej rodziny i polskiego narodu. Jest tu potrzebna wielka 
modlitwa i aktywność społeczna. Trzeba nam zachować wiarę 
i obronić wartości religijne, katolickie i narodowe, z którymi 
toczy się walka w Unii Europejskiej i którą to walkę przenosi 
się do naszego kraju.

Nie ustawajmy w modlitwach, byśmy w Polsce zachowali 
zdrową religijność. Niech trwa w naszych domach, rodzinach, 
parafiach krucjata modlitwy w imię Jezusa o wierność Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi, o wierność naszym kato-
lickim i narodowym wartościom.

Zakończenie

Maryjo, Pani Jasnogórska, przed Twoim cudownym wize-
runkiem sprawujemy Najświętszą Ofiarę. Przybywamy tu, na to 
święte – omodlone przez wieki – miejsce, z naszymi troskami, 
dolegliwościami. Przybywamy, żeby odnowić naszą wiarę i mi-
łość do Pana Boga, do Twego Syna, do Ciebie. Przekaż nasze 
troski Swemu Synowi. Prosimy Cię: „naszymi prośbami racz 
nie gardzić… Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu 
nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj”. Amen.
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Maryja z nieba przychodzi do nas
Świdnica, 13 maja 2018 r.

Msza św. w 101 rocznicę pierwszego zjawienia się Matki Bożej w Fatimie 
i w pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Drodzy bracia i siostry, wypada nam w dzisiejszej homilii 
połączyć wątek liturgiczny związany z dzisiejszą uroczystością 
Wniebowstąpienia Pańskiego z wątkiem maryjnym, związanym 
z dzisiejszą 101 rocznicą pierwszego zjawienia się Maryi w Fa-
timie i z przypadającą dzisiaj także pierwszą rocznicą koronacji 
obrazu Matki Bożej Świdnickiej.

1. Wniebowstąpienie – inauguracja czasu nadziei

W czytanym dzisiaj fragmencie „Dziejów Apostolskich” 
mamy przypomniane, że Pan Jezus ukazywał się po zmartwych-
wstaniu, do czterdziestego dnia. Podczas wniebowstąpienia mia-
ła miejsce ostatnia chrystofania. Chrystus na oczach uczniów 
wzniósł się w górę i wstąpił do nieba. Jezus odszedł do nieba, 
ale nie wycofał się z ziemi. Pozostał na ziemi w swoim Koście-
le. Sam przecież powiedział: „Jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata”. W Kościele działa przez Ducha 
Świętego. Wierzymy jednakże, że Chrystus zasiadł po prawicy 
Ojca. Możemy powiedzieć, że Jezus zasiadając po prawicy 
Ojca jest Tym, kto wstawia się za nami. W jednej z form aktu 
pokuty na początku Mszy św. znajdujemy słowa: „Panie, który 
siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za twoim ludem, 
zmiłuj się na nami”. A zatem Chrystus będąc po prawicy Ojca 
wstawia się za nami; jest naszym rzecznikiem, orędownikiem 
u Ojca. W Ewangelii według św. Jana znajdujemy słowa Pana 
Jezusa, w których wskazuje nam inny cel odejścia do nieba. 
Słowa te znamy z liturgii pogrzebowej: „W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie-
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dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,2-3). 
Mamy tu jasno powiedziane, że Jezus w niebie przygotowuje 
nam miejsce, abyśmy mogli przy nim być na zawsze.

Mówiąc o wniebowstąpieniu, przypominamy sobie także, 
jaki jest ostateczny cel naszego życia. Celem tym jest niebo. Na 
ziemi wyznaczamy sobie różne bliższe czy dalsze cele. Wśród 
wszystkich celów jest cel ostateczny, którym jest niebo. Wnie-
bowstąpienie Pana Jezusa jest wywyższeniem Jego ludzkiej 
natury, która w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu uzyskała 
uduchowienie i nieśmiertelność. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
jest także zapowiedzią wywyższenia naszej natury ludzkiej. 
Mamy zatem wspaniałą perspektywę. Stąd też teologowie 
mówią, że wniebowstąpienie Chrystusa jest inauguracją czasu 
nadziei. Uwielbiony Jezus w niebie jest naszą nadzieją, na nasze 
przyszłe uwielbienie i przebywanie w niebie.

Przechodzimy do wątku drugiego, do wątku maryjnego, 
fatimskiego.

2. Okoliczności i przebieg pierwszego zjawienia się 
Maryi w Fatimie

Trwała I wojna światowa. Wykrwawiały się narody euro-
pejskie. W Rosji bolszewicy przygotowali bezbożną rewolucję. 
W dalekiej Fatimie zjawia się w takim czasie Matka Boża. 
Było to poprzedzone trzykrotnym zjawieniem się anioła trójce 
dzieci fatimskich – na wiosnę, w lecie i jesienią 1916 r. Anioł 
przedstawił się dzieciom: Łucji Hiacyncie i Franciszkowi, jako 
Anioł Pokoju. Nadszedł maj 1917 r. W niedzielę, 13 maja tegoż 
pamiętnego roku – trójka pastuszków: dziesięcioletnia Łucja, 
dziewięcioletni Franciszek i jego siedmioletnia siostrzyczka 
Hiacynta, na dębie w dolinie Cova da Iria, ujrzały piękną Panią, 
Niewiastę w słońcu. Zaczyna się dialog. Maryja pierwsza go 
rozpoczyna: „Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię!”. Łucja 
pyta: „Skąd Pani jest?” „Jestem z nieba” – pada odpowiedź. 
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Łucja odważnie stawia następne pytanie: „Czego Pani od nas 
chce?”. Maryja kieruje prośbę: „Przyszłam prosić, abyście tu 
przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia 
o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. 
Następnie wrócę jeszcze siódmy raz”.

Dialog toczy się dalej. Łucja pyta: „Czy ja także pójdę do 
nieba?” „Tak” – mówi Maryja. „A Hiacynta?” – dodaje Łucja. 
„Też” – brzmi odpowiedź. „A Franciszek?” Tu Maryja daje 
nieco dłuższą odpowiedź: „Także, ale musi odmówić jeszcze 
wiele różańców”. Łucja zeznaje, że w czasie tej rozmowy 
przypomniała sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły, 
a były jej koleżankami i uczyły się tkactwa u jej starszej siostry. 
Łucja więc pyta: „Czy Maria das Neves jest już w niebie?”. 
Maryja odpowiada: „Tak, jest”. Łucja pyta dalej: „A Amelia?” 
Maryja odpowiada: „Zostanie w czyśćcu aż do końca świata”.

Dialog się przedłuża. Fatimska Pani pyta: „Czy chcecie 
ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, jakie 
On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest 
obrażany i jako prośbę o nawrócenie grzeszników?”. Łucja 
odpowiada za całą trójkę: „Tak, chcemy”. Piękna Pani dodaje: 
„Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie 
waszą mocą i pocieszeniem”. Rozmowa kończy się słowami 
Maryi: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój 
dla świata i zakończenie wojny”.

Drodzy bracia i siostry, jakie przesłanie zawiera to pierwsze 
zjawienie się Maryi w Fatimie?

3. Przesłanie pierwszego zjawienia się Maryi w Fatimie

Najpierw zauważmy, że treść słów wypowiedzianych przez 
Maryję jest bardzo ewangeliczna, zgadza się na wskroś z nauką 
Pana Jezusa. Już w pierwszym spotkaniu zostało nakreślone 
orędzie Maryi, w którym są trzy wezwania, znane z Ewangelii: 
wezwanie do nawrócenia (Maryja prosi, by dzieci ofiarowały 
cierpienie jako prośbę o nawrócenie grzeszników). Następnie 
w orędziu tym jest wezwanie do pokuty: „Będziecie więc mu-
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sieli wiele cierpieć”. Jest także wezwanie do modlitwy: „Od-
mawiajcie codziennie Różaniec”. Jeszcze raz należy powtórzyć, 
że te wezwania są rodem z Ewangelii.

Drodzy słuchacze, możemy jeszcze coś więcej wynaleźć 
w tym dialogu Maryi z Łucją, coś, co może być bardzo po-
żyteczne dla naszej duchowości. Maryja zaczęła rozmowę od 
prośby: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili przez sześć 
kolejnych miesięcy, trzynastego dnia o tej samej godzinie”. 
W tych słowach jest zawarta prośba Maryi do każdego i każdej 
z nas, abyśmy chętnie do Niej przychodzili. Maryja jest dla 
nas. Ona przychodzi, by pouczyć, by przestrzec, by prosić, 
by pomóc: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili...”. 
Czy przychodzimy do Maryi? Czy nas ciągnie do jej domów, 
w których przyjmuje ludzi, czyli do Jej sanktuariów? Czy 
przychodzimy do naszej katedry? Dziś jest pierwsza rocznica 
koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej, czczonego w tej 
katedrze od przeszło sześciu wieków. W każdy wtorek o godz. 
9.00 odprawiamy Mszę św. w kaplicy maryjnej. Po Mszy św. 
czytamy kartki z podziękowaniami i prośbami oraz modlimy 
się na różańcu. Postawmy sobie pytanie: ile razy byliśmy tu na 
modlitwie? Jest to ważne pytanie, na które potrzebna jest nasza 
odpowiedź. Pamiętajmy, że prośba Maryi skierowana do fatim-
skich pastuszków: „Przyszłam prosić, abyście tu przychodzili”, 
jest prośbą skierowaną także do nas.

Moi drodzy, zadziwia nas także dziesięcioletnia Łucja, gdy 
pyta: „Czy ja także pójdę do nieba?” Kto z nas dotąd takie 
pytanie postawił na modlitwie Panu Bogu: „Panie, czy przyj-
miesz mnie do siebie, do nieba?” Kto z nas zapytał o to Maryję: 
„Czy ja także pójdę do nieba?”. Nie bójmy się takiego pytania 
stawiać Bogu. To jest bardzo dobre pytanie, pytanie o naszą 
ostateczną przyszłość.

Drodzy bracia i siostry, zwróćmy także uwagę na odpo-
wiedź Maryi w sprawie przyjęcia do nieba Franciszka. Ma-
ryja pytana przez Łucję, czy Franciszek będzie też w niebie, 
odpowiada, że tak, ale „będzie musiał odmówić jeszcze wiele 
Różańców”. Z tej odpowiedzi możemy wyprowadzić wniosek, 
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że droga do nieba prowadzi przez Różaniec. Jakże to ważne 
stwierdzenie!

Drodzy bracia i siostry, jeszcze jedno wskazanie. Maryja 
zapytała dzieci, czy są gotowe ofiarować się Bogu, aby znosić 
wszystkie cierpienia. Gdy padła odpowiedź twierdząca, Maryja 
dodaje, że będą wiele cierpieć, ale „łaska Boża będzie waszą 
mocą i pocieszeniem”. Moi drodzy, Bóg, gdy dopuszcza krzyż, 
gdy go z poddaniem się woli przyjmiemy, daje moc, aby ten 
krzyż unieść.

Zakończenie

Niech dzisiejsza rocznica będzie dla nas przypomnieniem, 
że Matka Boża chce, abyśmy do Niej przychodzili, abyśmy Ją 
kochali i Jej słuchali. Dziś zachęcamy się, abyśmy naprawdę 
do Niej przychodzili, gdyż Ona przychodzi z nieba, aby nam 
coś ważnego powiedzieć. Amen.

Miłość w relacjach rodzinnych
Olbrachcice Wielkie, 14 maja 2018 r.

Mszy św. podczas wizytacji kanonicznej parafii 
Kościół pw. św. Floriana i św. Józefa Oblubieńca

1. Znaczenie nowego przykazania miłości

Dzisiejsza Ewangelia, którą ksiądz proboszcz odczytał jest 
wielowątkowa, ale głównym jej tematem jest „nowe przykaza-
nie”, które Pan Jezus nam dał, abyśmy się wzajemnie miłowali. 
Dlaczego ono jest nowe? Dlatego, że w Starym Testamencie 
mówiono, żeby miłować bliźniego, jak siebie samego, a więc 
miarą miłości do bliźniego była miłość samego siebie. Dlate-
go mówimy, że trzeba miłować bliźniego, jak siebie samego. 
Natomiast Pan Jezus to udoskonalił i powiedział: „Przykazanie 
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nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was 
umiłowałem” (J 13,34). A więc miarą miłości bliźniego nie 
może być tylko miłość samego siebie, tylko ta miłość, którą Pan 
Jezus nas miłuje, a miłość Pana Jezusa do nas była najpełniejsza, 
najdoskonalsza. Ona osiągnęła swój szczyt wtedy, gdy Jezus 
przyjął wyrok śmierci, który otrzymał od ludzi. On na tę śmierć 
się zgodził, oddał swoje życie, żeby ludzie mieli odpuszczone 
grzechy i sam powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). 
A więc pamiętamy, że ta nowość przykazania miłości u Pana 
Jezusa znaczy to, że miarą naszej miłości do bliźnich ma być 
miłość Pana Jezusa do nas. Mamy zatem miarę bardzo wysoką 
i wymagającą.

2. Przykazanie miłości realizowane w rodzinie

Moi drodzy, w związku z miłością popatrzmy na nasze 
rodziny, ponieważ rodzina jest tym miejscem, gdzie miłość 
powinna się rozwijać i kształtować rodzinne życie. Mówimy 
dzisiaj, że rodziny są w kryzysie i faktycznie, jak się przyglą-
damy, zwłaszcza młodym rodzinom, to zauważamy, że sporo 
małżeństw po kilku latach się rozchodzi, małżeństwa się roz-
wiązują, tworzą się trójkąty małżeńskie. Jest dzisiaj obawa 
przed przyszłością i ludzie nie chcą sobie ślubować miłości na 
zawsze. Niektórzy wyrażają zgodę na dwa lata, na pięć lat, na 
osiem lat, ale jak potem coś nie wychodzi, to się rozejdziemy. 
To jest świecka wizja małżeństwa i rodziny, która nie ma nic 
wspólnego z ewangeliczną wizją małżeństwa i rodziny.

Moi drodzy, popatrzymy jakie są kręgi miłości w naszych 
rodzinach. Pierwszym kręgiem miłości w rodzinach jest miłość 
małżonków między sobą. Ta miłość jest ślubowana w czasie za-
wierania małżeństwa. Wiemy, że wtedy jest bardzo uczuciowa, 
namiętna, bardzo żywa, a potem, z biegiem lat stabilizuje się 
i dobrze jest, jak się przeobrazi w taką miłość-przyjaźń. Mamy 
takie rodziny, takie małżeństwa, w których małżonkowie się 
szanują. Czasem może się lekko „poprzemawiają”, ale szybko 
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wracają do jedności małżeńskiej i tak powinno być. Wiemy, że 
w każdej miłości trzeba umieć ustąpić, trzeba umieć zamilknąć, 
trzeba też być tym pierwszym, który wyciąga rękę do zgody. 
Ten małżonek jest wielki i podoba się Bogu, gdy pierwszy wy-
ciąga rękę do zgody, gdy jest chęć, żeby w małżeństwie zawsze 
trwała miłość. To jest ten pierwszy krąg miłości w rodzinach – 
miłość rodziców nawzajem do siebie. Jak to jest – wiemy. Wy 
w większości żyjecie w małżeństwach, w rodzinach i wiecie, 
że bywa różnie, ale im więcej zrobimy miejsca w naszym ser-
cu dla drugiego człowieka, tym miłość jest piękniejsza w nas. 
Jak pomniejszamy nasze „ja”, naszą miłość własną, jak wypę-
dzamy z naszych serc egoizm, to wtedy jest więcej energii do 
bycia dla drugiego człowieka, do miłowania żony czy męża. 
To jest wielkie zadanie. Miłość jest dana, ale jest też zadana, 
dlatego wymaga wysiłku i wyraża się w darze „ja” dla „ty”. 
Tak żyję, żeby tobie było ze mną dobrze, nie żeby mi było 
dobrze, ale żeby tobie było ze mną dobrze – to jest podstawa 
miłowania.

Moi drodzy, popatrzymy na drugi sektor miłości w rodzi-
nie. Drugim sektorem jest miłość rodziców do dzieci. Ona jest 
naturalna. Każda normalna matka kocha swoje dziecko, które 
urodzi i każdy ojciec, też okazuje taką naturalną sympatię do 
swojego dziecka.

Dzisiaj jest pewien niepokój, bo w miłości rodziców do 
swoich dzieci jest czasem przesada. Wyrasta z tego, że dzisiaj 
promuje się tzw. model wychowania bezstresowego. Nie wolno 
dziecku dać klapsa, nie wolno karać. To widzimy też w szkole, 
że nauczyciel boi się tknąć niesforne dziecko, bo sprawa może 
się skończyć w sądzie.

Jak ja byłem uczniem, jak chodziłem do szkoły podstawo-
wej, to nasza wychowawczyni brała chłopaków, którzy rozra-
biali za włosy, żeby ich skarcić. Wtedy następował porządek 
i klasa się uspokajała. A nasz kierownik szkoły, który nazywał 
się Józef Cisek i grał na skrzypcach, miał pręt wycięty w lesie 
z młodego orzecha laskowego, oskórowany, giętki i kazał 
wyciągać rękę, chwytał za nią, a drugą ręką tym kijem uderzał 
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w dłoń. To bolało, ale nie było szkodliwe, bo nie było ran, nie 
było krwi, ale było trochę bólu. W ten sposób karał niesfornych 
uczniów. Byłem raczej spokojny, ale inni koledzy dostawali „na 
tacę” – bo to się wtedy tak nazywało.

Dzisiaj świat się zmienił i wychowanie się zmieniło. Dzisiaj 
przy stole w Ząbkowicach słyszałem, że pewien chłopiec, gdy 
tata czegoś mu nie dał, to uderzył go w twarz a ojciec bał mu 
się oddać, bo myślał, że chłopiec pójdzie do władz i sprawa 
może się skończyć w sądzie.

Też słyszałem taką opowiastkę – chyba niewyssaną z palca 
– że jest takie polecenie, żeby dzieciom pierwszokomunijnym 
nie zabierać prezentów, które dostaną, bo dziecko ma prawo od-
dać mamę czy tatę do sądu, jak zabierze prezent, które dziecko 
otrzymało od cioci czy od matki chrzestnej. Do czego to docho-
dzi? Świat staje na głowie, a ma stać na nogach. Widzimy, że są 
takie pewne przerosty, niewłaściwości w okazywaniu właściwej 
miłości do dziecka. Miłość ma być rzeczywiście rodzicielska, 
ale w miłości też trzeba upominać i trzeba ciągle zwracać uwagę.

W rodzinie nie może być totalnej demokracji. Dzisiaj 
demokracja, to jest słowo klucz. Wszyscy o tym mówią, a de-
mokracji nie ma. Są cztery instytucje, w których nie może być 
demokracji – to jest rodzina, to jest wojsko, to jest szkoła i to 
jest Kościół. Tam nie mogą wszyscy rządzić; ktoś jeden musi 
kierować, a inni powinni słuchać, oczywiście z szacunkiem, 
ale musi być taki porządek.

Mówił mi jeden z księży, że kiedyś chodził po kolędzie, była 
godzina 19:28 i wiadomo, że o godzinie 19.30 są „Wiadomości”. 
Ministranci dzwonią do drzwi, ksiądz stoi obok, otwiera pani 
i mówi tak: „Proszę księdza, musimy się chwilę zatrzymać, bo 
jeszcze trwa bajka na dobranoc i jak ja mojemu Jurkowi przerwę 
oglądanie bajki, to on mi zrobi awanturę.” Ksiądz się popatrzył 
i nie wiedział, jak zareagować, bo przyszedł jako gość. Po chwili 
ta pani go wpuściła i on jej wytłumaczył, że popełnia błąd, bo 
tak nie może być, żeby Jurek kierował nawet taką sprawą, jak 
kolęda, bo musi dokończyć oglądanie bajki czy skończyć jakąś 
grę na komputerze.
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Moi drodzy, mówię to po to, żebyśmy mieli właściwą miłość 
do dzieci. Nie wolno nad dziećmi się znęcać, ale miłość ma być 
wymagająca. Trzeba dzieciom zadawać zadania i domagać się, 
żeby te zadania wypełniały. Więc to jest też do zreformowania 
w naszych małżeństwach, rodzinach, żeby nie przyjmować tych 
metod wychowawczych, które są nieewangeliczne, które Pan 
Bóg ocenia jako niewłaściwe.

I jeszcze jeden krąg miłości, i na tym kończymy. Jest jeszcze 
w rodzinie ważna miłość do seniorów. I jak mamy warunki 
w rodzinie, to nie powinniśmy naszych babć i dziadków wysy-
łać do domu opieki społecznej, chyba że wymagają specjalnej 
troski, są inwalidami lub są w takim stanie, że w domu nie 
możemy sobie poradzić i wtedy trzeba skorzystać z pomocy 
takich zakładów specjalistycznych. Ale miejscem dla naszych 
seniorów jest rodzina, gdzie są dziadkowie, dzieci i wnuki. 
Babcia i dziadzio powinni się cieszyć szacunkiem. Jak córka, 
syn czy zięć szanuję swoją mamę, swoją teściową czy swoje-
go teścia, to dzieci patrzą, zapamiętają sobie i potem wrócą 
ci tę miłość i ciebie też, jak się zestarzejesz, będą obdarzać 
 miłością i będą cię  szanować. To się jakoś tak wraca w naszym 
życiu.

Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy, byśmy zawsze mieli 
szacunek dla seniorów. Czasem dzieci, wnuczki, wnukowie, 
nie chcą w ogóle z babcią rozmawiać, bo babcia opowiada, 
jak to było za Franciszka Józefa, jak to było na Wschodzie, 
w młodości, i to może dzieci nie interesować, bo oni mają 
dzisiaj komórki i Internet. Ale jak potrafisz babcię wysłuchać, 
jak potrafisz wysłuchać dziadzia, jak pomożesz zrobić herbatę 
i podasz ją do stolika czy przyniesiesz dziadziowi coś, czego 
on szuka, to jest elegancko, to jest miłość wnuczki, wnuka 
do dziadzia, do babci i wtedy, w takiej wspólnocie rodzinnej 
czujemy się dobrze, bo wszystko gra. Tym, co nadaje właściwą 
atmosferę, jest zawsze miłość, taka cierpliwa, bo – jak mówi 
św. Paweł – „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 
zazdrości, nie szuka poklasku (…). Miłość nigdy nie ustaje” 
(1 Kor 13,4.8a).



89

Zakończenie

Moi drodzy, dzisiaj będziemy się modlić, żeby tu, w Ol-
brachcicach taka miłość panowała w waszych rodzinach, żeby 
małżonkowie się szanowali, żebyście właściwie wychowywali 
swoje dzieci i wnuki, mieli do nich właściwe odniesienie. 
Żebyście też szanowali starszych, tych, którzy czasem jeszcze 
pamiętają wojnę, którzy musieli uciekać przed bandami UPA na 
Wschodzie, a potem znosić ciężary czasów komunistycznych, 
więc mieli niełatwe życie. Nasze pokolenie, to najmłodsze, 
nie przeżywało tragedii wojennych i powojennych, dlatego 
szanujmy tych, którzy wywalczyli nam wolność, i którzy mieli 
życie o wiele trudniejsze. Pokażmy, że są zasłużeni i z naszej 
strony zasłużyli na wdzięczność i miłość. O to będziemy się 
modlić i takie wam też życzenie zostawiam, żebyście w tym 
stylu prowadzili wasze rodziny. Amen.

Bierzmowanie szansą świadomego 
wejścia w misję Kościoła

Tarnów, 14 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

1. Dar Ducha Świętego zapowiedziany przez Chrystusa

Przybliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
To już w najbliższą niedzielę będą Zielone Święta, które oficjal-
nie kończą Okres Wielkanocny. Ten okres trwa siedem tygodni, 
pięćdziesiąt dni, bo pięćdziesiątego dnia Pan Jezus zesłał Ducha 
Świętego. Taką obietnicę złożył i ją wypełnił. Czterdziestego 
dnia po zmartwychwstaniu odszedł do nieba – wczoraj święto-
waliśmy tajemnicę wniebowstąpienia – a pięćdziesiątego dnia 
zesłał na apostołów dary Ducha Świętego.
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Dzisiaj to zesłanie Ducha Świętego będzie miało miejsce 
w tej świątyni, która staje się Wieczernikiem dla naszej młodzie-
ży. Zauważmy, że w pierwszym okresie czasu wielkanocnego 
stawaliśmy w każdą niedzielę przed Chrystusem Zmartwych-
wstałym, który ukazywał się apostołom w różnych miejscach 
i w różnym czasie. W sumie Jezus po zmartwychwstaniu ukazał 
się jedenaście razy. Jedenasty raz, to było ukazanie się w dniu 
wniebowstąpienia co oznaczało, że Jezus Zmartwychwstały 
już więcej się nie będzie ukazywał, ale pozostał w Kościele, 
w swoim dziele, które założył i ten Kościół obdarza mocą Ducha 
Świętego. Zresztą sam Pan Jezus działał w mocy Ducha Świę-
tego. Przypomnijmy sobie, jak był chrzczony w Jordanie. Ci, 
którzy tam byli obecni, zobaczyli gołębicę i usłyszeli głos: „To 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). 
A jak Pan Jezus był pewnego razu w synagodze w Nazarecie 
i czytał tekst z proroka Izajasza, w którym była mowa o tym, 
że: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4,18a), to 
Pan Jezus te słowa odniósł do siebie, mówiąc: „Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Przez to chciał 
nam potwierdzić, że cała Jego działalność nauczycielska, także 
cudotwórcza, była prowadzona w mocy Ducha Świętego. Tę 
moc Ducha Świętego Pan Jezus przekazał i ciągle przekazuje, 
bo Kościół jest żywy, ma dwa tysiące lat. Tyle pokoleń już się 
znajdowało w Kościele tutaj na ziemi i każde pokolenie było 
napełniane mocą Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca 
i Syna, który jest zsyłany przez Ojca i Syna.

Moi drodzy, w dzisiejszych czytaniach też możemy się do-
patrzeć działania Ducha Świętego. Wybór Macieja na apostoła 
też był kierowany światłem i mocą Ducha Świętego. Najpierw 
była modlitwa. Jak mieli wybrać na miejsce Judasza dobrego 
następcę, takiego, który był świadkiem nauczania Pana Jezusa 
i Jego cudów, to modlono się, żeby Duch Święty wskazał kogo 
wybrać, bo było dwóch kandydatów. To był taki moment, kiedy 
Kościół miał świadomość, że jest potrzebne wzywanie Ducha 
Świętego. A co dopiero powiedzieć, jak potrzebny jest Duch 
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Święty, żeby wypełnić to zadanie, które nam Pan Jezus dzisiaj 
zleca w Ewangelii: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umi-
łowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9). Nie w waszej 
miłości, która czasem jest ułomna, podejrzana, ale „wytrwajcie 
w miłości mojej”. Żeby wytrwać w miłości Jezusa, trzeba mieć 
rzeczywiście wsparcie Ducha Świętego, bo nie damy rady za-
chowywać Bożych przykazań, na czele z przykazaniem miłości, 
jeżeli nie mamy światła i mocy Ducha Świętego.

2. Znaczenie i skutki darów Ducha Świętego w życiu 
bierzmowanych

Dlatego jest bierzmowanie, dlatego jest nam potrzebne to 
specjalne wylanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowa-
nia, ale potem ono się jeszcze dopełnia zwłaszcza, gdy jesteśmy 
na Eucharystii niedzielnej i świętujemy Zmartwychwstanie 
Pańskie. Ludzie, którzy nie chodzą w niedzielę na Mszę Świę-
tą, pozbawiają się błogosławieństwa Bożego, pozbawiają się 
wsparcia Ducha Świętego, Jego najświętszych darów. Tracą 
wielkie skarby, a potem się dziwią, że nie mogą sobie dać 
rady, że tak jest, jak jest. Ludzie mądrzy, ludzie, którzy znają 
swoje możliwości i swoje wielkie zadania do spełnienia, by 
być dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym księdzem, dobrym 
burmistrzem, potrzebują wsparcia Ducha Świętego i dlatego 
się modlą. My starsi, wybierzmowani, mamy świadomość, 
że winniśmy ciągle Ducha Świętego prosić o wspieranie nas 
w różnych radach, w decyzjach, ale także, żebyśmy mieli siłę 
do przebaczania, do cierpliwości, do darowania win drugim, 
byśmy mieli siłę do walki ze złem, które jest w świecie, i by-
śmy mieli taką zdolność rozpoznawania, gdzie jest prawda. 
Czasem jesteśmy zagubieni, kto mówi prawdę? Jak otworzy-
my Internet, to tyle jest komentarzy, i które komentarze są 
właściwe? Kogo słuchać? Kto ma rację? Za kim iść? Żeby 
wiedzieć za kim iść, żeby wiedzieć kto kłamie, a kto mówi 
prawdę,  trzeba  rzeczywiście prosić Ducha Świętego o dar 
rozeznania.
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Tu macie piękną dekorację, o którą zadbał ksiądz proboszcz. 
Jest na niej gołąbek, a gołąbek jest symbolem Ducha Świętego. 
Wspomniałem już, że jak Pan Jezus był chrzczony, to była 
gołębica, która symbolizowała Ducha Świętego. I widzimy, że 
od tego gołąbka wypływa siedem strumieni – symbolizują dary 
Ducha Świętego. Idąc od prawej mamy – mądrość, rozum, rada. 
To są dary głównie dla naszego intelektu, bo człowiek ma dwie 
główne władze. Jest władza poznawcza. Poznajemy przez zmy-
sły, a więc widzimy przez oczy, słyszymy przez uszy, poznajemy 
smak zmysłem smaku, poznajemy też dotykiem. Ale jest też 
poznanie intelektualne, rozumne, którego brakuje w świecie 
zwierząt. Zwierzęta też widzą i słyszą – jak np. zawołamy pie-
ska, to przychodzi, bo słyszy i widzi; na obcych szczeka, a do 
swoich się łasi – więc u zwierząt też jest poznanie zmysłowe, 
ale nie ma poznania intelektualnego. Dlatego zwierzęta nie 
mają nauki, kultury. Kultura i nauka, to jest dzieło ludzkiego 
rozumu i ten nasz rozum potrzebuje wsparcia, bo jest zraniony 
grzechem pierworodnym. Zobaczcie, ilu jest błądzących ludzi, 
którzy są nierozumni, którzy mają mało mądrości. Jak włą-
czymy komórki i zobaczymy komentarze, jakie jest straszne 
hejtowanie, to dziwimy się, jak można tak interpretować fakty, 
tak oceniać, tak je rozumieć. To jest znak, że Duch Święty od 
tych ludzi odpłynął. Oni mają za przewodnika złego ducha, bo 
diabeł to jest duch, tylko zły, to jest zły anioł strącony z nie-
ba, bo sprzeciwił się Bogu i powiedział – nie będę Ci służył. 
Dlatego został wypędzony na ziemię, ma dostęp do ludzi, kusi 
ich i niektórzy mu ulegają. Wszyscy złoczyńcy, którzy tyle 
zbrodni popełnili w XX wieku i we wcześniejszych wiekach, 
to są ludzie, którzy dali się zaprzedać diabłu. Dlatego trzeba się 
pilnować i my, jako ochrzczeni, trzymamy się Ducha Świętego. 
Ten Duch Święty jest nam dodany w bierzmowaniu, byśmy 
mogli być mądrzy, rozumni, żebyśmy też potrafili dawać dobre 
rady drugim – nie byle jakie, ale dobre rady – i też byśmy byli 
zdolni dobre rady przyjmować. Czasem nie wiemy, co robić, 
kogo wybrać, gdzie iść na studia, jaką pracę podjąć, a potem 
przychodzi ważny wybór towarzyszki lub towarzysza życia – 



93

męża czy żony. To jest ważny wybór, bo od tego zależy później 
jakość życia, żeby wytrwać we dwójkę w miłości Pana Jezusa. 
Jak małżonkowie wypędzą Jezusa ze swojego małżeństwa, to 
koniec z ich miłością. Źródłem miłości jest Bóg, a Duch Święty 
jest tym ogniem, który miłość w nas ciągle podsyca i ona się 
pali, ona jest żywa, ona nie wygasa. Dlatego potrzebujemy 
wsparcia Ducha Świętego. To jest dar rady. Rada, to też jest 
element intelektu, bo żeby wola wybrała, to rozum musi przed-
stawić racje, czyli przedstawić, jakie mamy rzeczy do wyboru, 
a potem decyzja jest już decyzją woli. To jest ta druga władza 
duchowa w człowieku.

I następne dary Ducha Świętego wzmacniają naszą wolę. 
Jest dar męstwa. Czasem wiemy, co robić, a nie mamy siły. 
Wiem, co mam robić, co wybrać, jak żyć, a mi nie wychodzi. 
Co to jest? Brakuje daru męstwa, żeby złu powiedzieć – „nie”, 
kłamstwu – „nie”, alkoholowi – „nie”, narkotykom – „nie”, 
rozpuście seksualnej przedmałżeńskiej czy małżeńskiej, 
 nieczystości, zdradom małżeńskim – „nie”, bo to się Bogu nie 
podoba.

Gdybym nie miał święceń kapłańskich, to bym nie mógł 
tu stać, nie mógłbym sprawować Mszy Świętej, nie mógłbym 
spowiadać. I podobnie każdy ksiądz bez sakramentu kapłań-
stwa. A bez sakramentu małżeństwa nie można pełnić funkcji 
seksualnych, bo Pan Bóg zarezerwował to tylko dla ludzi, którzy 
żyją w małżeństwie, którzy przed Bogiem złożyli ślubowanie, 
że będą dla siebie na całe życie, że będą się wspomagać. To jest 
sakrament. Kto nie ma tego daru męstwa, to potem na pierw-
szym zakręcie się wysypie, wpadnie w jakieś historie, a jak masz 
męstwo to wobec zła powiesz – „nie”, a wobec dobra – „tak”.

Jak pójdziesz na studia i będą trudne egzaminy, to możesz 
się wycofać, bo cię to przeraża, bo za dużo wykładów, za dużo 
ćwiczeń, ale jak masz męstwo, to przetrzymasz, to przysiądziesz 
i napiszesz magisterkę, napiszesz doktorat. To kosztuje, tu nie 
ma nic za darmo. Żeby zrobić magisterium, doktorat czy ha-
bilitację, to trzeba się wyrzec, a do wyrzeczenia jest potrzebne 
męstwo, żeby się zaprzeć samego siebie i robić to, co trzeba.
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Patrzymy dalej – mamy umiejętność, pobożność i bojaźń 
Bożą. Umiejętność to jest taki dar Ducha Świętego, który 
wspomaga i rozum, i wolę, żebyśmy mieli umiejętność, jak 
działać w danej sytuacji. Umiejętności potrzebują też ci, którzy 
sprawują władzę, żeby wybrać dobrych ludzi, i żeby umiejętnie 
kierować różnymi sprawami, które są w ich rękach. Nie mó-
wiąc już o sztuce, bo do sztuki trzeba mieć pewne wrodzone 
uzdolnienia, żeby być muzykiem, aktorem. Można się wiele 
wyuczyć, ale też trzeba mieć wrodzone dary, żeby być mala-
rzem, architektem czy rzeźbiarzem.

Dwa ostatnie dary. Najpierw pobożność. Nie trzeba się 
wstydzić pobożności. Pobożność to jest normalność, tak jak 
świętość, to jest normalność. Wielu mówi, że pobożność, 
świętość, to dla sióstr zakonnych, to dla księży, a nie dla nas, 
bo my w świecie mamy inne zadania, jakąś inną etykę. Nie-
prawda, bo jest jedna etyka dla wszystkich. Pobożność, to jest 
liczenia się z Panem Bogiem, że Bóg jest najważniejszy, że 
tylko Jemu winniśmy oddawać cześć i szukać Jego chwały. 
A my sobą zasłaniamy Pana Boga, przypisujemy sobie to, 
co pochodzi od Boga i mówimy, że to jest nasze, że to my to 
tworzymy, że czynimy to dzięki naszym osobistym siłom, a to 
nie jest prawda. Patrzmy na św. Jana Chrzciciela – „Potrzeba, 
by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30). To jest postawa 
bycia w prawdzie.

I ostatni dar, to jest bojaźń Boża, taka delikatność wobec 
Pana Boga, żeby Pana Boga nie obrażać. Pana Boga nie trzeba 
się bać. Czasem politycy mówią – Ja tylko się boję Pana Boga. 
Możemy się Pana Boga bać w tym sensie, gdy mówimy, że 
boimy się sądu Bożego.

Byłem czterdzieści lat nauczycielem akademickim i jak 
byłem młodym wykładowcą, profesorem, to dosyć dużo ob-
lewałem na egzaminach. Raz dwadzieścia jeden osób z logiki 
zostało „skoszonych”. A w ostatnich latach, to wszyscy prawie 
zdają i jak mnie pytają – dlaczego? – to mówię, że boję się 
sądu Bożego i dlatego nie jestem już tak wymagający. To tak 
tytułem relaksu.
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Zakończenie

Moi drodzy, kończymy naszą refleksję. Pamiętajmy, że jest 
tylko jedno życie, że nasze życie się nie powtarza. Nie jest tak, 
jak w operze czy w operetce, że jest premiera i potem są kolejne 
edycje danej sztuki, czy film, który grają wiele razy, bo tu jest 
jeden film bezpowrotny. Dlatego trzeba wszystko czynić, żeby 
życie wygrać, czyli je dobrze przeżyć. Bez Ducha Świętego to 
się nie uda.

Dlatego, droga młodzieży, jesteście dzisiaj bardzo uprzywi-
lejowani, że przyjmiecie dary Ducha Świętego, ale pamiętajcie, 
że to nie jest zakończenie waszej edukacji religijnej, waszej pra-
cy nad sobą, tylko to jest początek. Bierzmowanie to jest nowy 
początek dojrzałego życia, w którym świadczymy o Jezusie, 
mówiąc, że Jezus jest najważniejszy, układamy życie według 
Bożych wskazań i głosimy tezę, że Pana Boga zawsze warto 
słuchać. Dzisiaj dla was jest nowy początek, a nie zakończenie.

Niedawno było sympozjum na Jasnej Górze, w którym 
uczestniczyłem – „Bierzmowanie – pożegnanie z Kościołem”. 
Drastyczny, dziennikarski tytuł, żeby przyciągnąć gości, słucha-
czy na sympozjum. Ale to nie jest pożegnanie, to jest wejście 
w świadome życie Kościoła, z zaangażowaniem, żeby być 
świadkiem Jezusa Chrystusa.

Modlimy się dzisiaj za przyczyną św. Macieja, żebyście 
przyjęli bierzmowanie godnie i żeby dary Ducha Świętego 
w was, młodzi, zaowocowały, a w nas, którzy jesteśmy już 
wybierzmowani, żeby te dary Ducha Świętego się odnowiły, 
ożywiły i byśmy się bardziej Panu Bogu podobali. Amen.
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Czas ucieka, wieczność czeka
Świdnica, 15 maja 2018 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława
Wstęp

W ostatnim tygodniu Okresu Wielkanocnego, tuż przed uro-
czystością Zesłania Ducha Świętego, czytamy w liturgii słowa 
fragmenty modlitwy Pana Jezusa, skierowanej do Ojca podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Nazywamy ją Modlitwą Arcykapłańską 
i jest zamieszczona w 17 rozdziale Ewangelii według św. Jana.

Zwróćmy uwagę na kilka wątków zawartych w dziś odczy-
tanym fragmencie tej modlitwy.

1. Bóg chce wszystkich obdarzyć życiem wiecznym

Na ścianie kościoła pw. Ofiarowania Pańskiego w Wadowi-
cach, gdzie został ochrzczony przyszły papież św. Jan Paweł II 
widnieje napis: „Czas ucieka wieczność czeka”. Słowa te 
wielokrotnie wspominał św. Jan Paweł II. Zawierają fundamen-
talna prawdę o tym, co jest i o tym, co będzie. Ta wieczność, 
która nas czeka, zaczyna się już na ziemi. Chrystus modlił się 
w Wieczerniku: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, je-
dynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” (J 17,3). Poznanie prawdziwego Boga i Jego Syna 
przysłanego na ziemię jest warunkiem wejścia do szczęśliwej 
wieczności. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znali Boga, przede 
wszystkim, abyśmy wiedzieli, że nas miłuje i doświadczali 
Jego miłosierdzia.

W następnym fragmencie Modlitwy Arcykapłańskiej dowia-
dujemy się przez co oddajemy chwałę Bogu na ziemi.

2. Wypełnianie woli Bożej jest oddawaniem Bogu chwały

Jezus modli się do swego Ojca: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą 
na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wy-
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konania” (J 14,4). Z tych słów wynika, że także my oddajemy 
Bogu chwałę, jeśli wypełniamy Jego wolę, jeśli wypełniamy 
od Niego otrzymane powołanie. Nie ma innej drogi do nieba, 
do szczęśliwej wieczności, jak wypełnianie woli Boga, przez 
co także już na ziemi oddajemy Bogu chwałę.

I trzeci wątek, który uwidacznia się w dzisiejszym fragmen-
cie Modlitwy Arcykapłańskiej, to dziękowanie Bogu za ludzi, 
z którymi żyjemy.

3. Dziękujemy Bogu za ludzi, których dał nam na ziemi

Jezus modlił się w Wieczerniku: „Objawiłem imię Twoje 
ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty ich Mi 
dałeś, a oni zachowali słowo Twoje” (J 17,6). Bóg także nam 
powierzył ludzi, dał nam ich, aby towarzyszyli nam w życiu. 
Oni są nam potrzebni, abyśmy mogli okazywać im miłość, aby-
śmy za nich Bogu dziękowali i wypraszali im niebieskie dary, 
których potrzebują, aby byli dobrzy i mogli osiągnąć zbawienie.

Zakończenie

Prośmy dzisiaj Maryję o łaskę poznawania dobroci Pana 
Boga; prośmy o wierne wypełnianie Jego woli i oddawanie Mu 
przez to chwały. Prośmy także, abyśmy umieli dziękować Panu 
Bogu za najbliższych nam ludzi, z którymi żyjemy, za ludzi 
z naszego otoczenia, byśmy razem mogli dojść do szczęśliwej 
wieczności. Amen.
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Wierność przykazaniom jako 
świadectwo miłości Boga

Wałbrzych, 15 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Jerzego

1. Osoby Trójcy Świętej a rok liturgiczny

Przybliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
To są już ostatnie dni przed uroczystością, która należy do 
głównych w ciągu roku. Przypomnijmy, od początku roku ko-
ścielnego, od I Niedzieli Adwentu, mamy trzy ważne, a może 
najważniejsze uroczystości. Najpierw jest Boże Narodzenie. 
Patrzymy wtedy na Ojca Niebieskiego, który nam daje swojego 
Syna – „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). Ojciec Niebieski posyła dla nas Zbawiciela 
świata. Potem są Święta Wielkanocne. Patrzymy na Jezusa, 
który oddaje za nas życie na krzyżu, przyjmuje wyrok śmierci 
od ludzi i sam dobrowolnie wydaje się na śmierć wtedy, kiedy 
sam chce. Nie wtedy, kiedy chcieli Żydzi, oprawcy, wrogowie, 
ale wtedy, gdy nadeszła godzina, którą On wybrał, żeby swoje 
życie oddać za nas. Po śmierci, po pobycie w grobie, następuje 
zmartwychwstanie. To są Święta Paschalne i wtedy patrzymy 
na Jezusa, na Drugą Osobę Boską, która nas zbawia przez 
dzieło męki, śmierci i zmartwychwstania. I jest trzecia, wielka 
uroczystość, ta do której się przybliżamy i będziemy ją czcić 
w najbliższą niedzielę – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Jest skoncentrowana wokół Ducha Świętego, który jest zsyłany 
z nieba przez Ojca i Syna na Kościół, na tych, którzy uwierzą 
w Chrystusa i Go pokochają, żeby mogli wypełnić dobrze misję 
swojego życia. Otrzymują też dary Ducha Świętego, by stać się 
świadkami Jezusa Zmartwychwstałego.
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2. Duch Święty wzbudza odwagę do świadectwa 
i wiarę na życie wieczne

W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak wyglądało zesłanie 
Ducha Świętego, które miało miejsce pięćdziesiątego dnia po 
zmartwychwstaniu. Czterdziestego dnia Pan Jezus Zmartwych-
wstały ukazał się po raz ostatni, odszedł do nieba i zasiadł po 
prawicy Ojca, ale został w swoim Kościele. Powiedział: „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta” (Mt 28,20b) i na swoich uczniów zsyła nieustannie Ducha 
Świętego. A to pierwsze zesłanie miało miejsce pięćdziesiątego 
dnia po zmartwychwstaniu i od razu możemy powiedzieć, jaki 
skutek – taki widoczny – spowodowało. Słyszeliśmy fragment 
kazania św. Piotra, które wygłosił w dzień zesłania Ducha 
Świętego. To jest inny Piotr niż ten z Wielkiego Tygodnia, który 
się przestraszył i zaparł trzykrotnie Jezusa, bo się bał, że go też 
ukrzyżują. Teraz stał się nowym człowiekiem, odważnym i tak 
klarownie tłumaczył ludziom, co oznaczała śmierć Jezusa, że 
miała wymiar zbawczy, że Jezus swoje życie oddał na zgładze-
nie naszych grzechów. Skąd Piotr to wiedział? Skąd miał taką 
odwagę? To był ten owoc przyjęcia Ducha Świętego, wylania 
Ducha Świętego, które nastąpiło w dzień Pięćdziesiątnicy.

Moi drodzy, dzisiaj to wylanie Ducha Świętego będzie 
miało miejsce za chwilę na was. My jesteśmy już napełnieni 
Duchem Świętym. Duch Święty na nowo nas napełnia wtedy, 
gdy uczestniczymy w Eucharystii, dlatego tak ważna jest nasza 
obecność zwłaszcza na niedzielnej Eucharystii, bo wtedy też 
następuje wylanie Ducha Świętego na nas, takie dopełnienie. 
Czasem zapominamy o tym, że jesteśmy ochrzczeni, wybierz-
mowani i dlatego potrzebujemy ciągłego przypominania sobie 
kim jesteśmy. My, starsi, wybierzmowani, jesteśmy od momen-
tu naszego bierzmowania świadkami Pana Jezusa, powołani, 
żeby o Jezusie mówić, żeby mówić, że jest najważniejszy, że 
jest naszym Zbawicielem, że warto Go słuchać, bo On nas 
prowadzi przez życie ziemskie do nieba i tam już odszedł, żeby 
nam przygotować miejsce. Wiemy, że ziemia jest tylko miej-
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scem przejściowym. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często 
wspominał swój kościół parafialny w Wadowicach, poświęcony 
Ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny i wspominał o słowach, 
które były napisane obok zegara na ścianie kościoła – „Czas 
ucieka, wieczność czeka”. Z tego świata będziemy kiedyś 
przeniesieni do świata wiecznego.

3. Poznanie i uwielbienie Boga jako zadanie ochrzczonych

Moi drodzy, dzisiaj o świecie wiecznym mówił nam Pan 
Jezus. Chcę przypomnieć, że w ostatnim tygodniu czasu wiel-
kanocnego, tuż przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 
czytamy w Ewangelii fragmenty Modlitwy Arcykapłańskiej. 
Modlitwy, którą Jezus wypowiedział do swojego Ojca przed 
męką w czasie Ostatniej Wieczerzy. I dzisiaj właśnie mówił 
nam o tym życiu wiecznym: „A to jest życie wieczne: aby 
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Jest bardzo ważne, byśmy 
znali prawdziwego Boga, bo są fałszywe obrazy Boga, które 
trzeba odrzucić. Najprawdziwszy obraz Pana Boga nakreślił 
nam Pan Jezus, ten, który przyszedł z nieba i znał Ojca, i dla-
tego nam zostawił najpełniejszy, najprawdziwszy obraz Pana 
Boga. Ludzie bez objawienia Bożego, wiedzeni naturalnym 
instynktem religijnym, tworzyli sobie obraz Pana Boga, ale 
ten obraz był niedoskonały i sam Bóg zatroszczył się o to, żeby 
nam powiedzieć, kim naprawdę jest. Uczynił to najpierw czę-
ściowo, przez proroków, a najpełniej opowiedział nam o Bogu 
w Trójcy Jedynym Pan Jezus. Naszym zadaniem na ziemi jest 
poznanie prawdziwego obrazu Boga oraz uznanie, że Chrystus 
jest wysłannikiem, jest Synem Bożym przysłanym na świat, 
żeby ludzi odkupić. Pan Jezus mówił: „To jest życie wieczne”, 
a więc możemy powiedzieć, że życie wieczne zaczyna się już na 
ziemi, kiedy Pana Boga poznajemy, kiedy oddajemy mu chwałę.

Dalej Pan Jezus o tej chwale mówi: „Ja Ciebie otoczyłem 
chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś 
do wykonania” (J 17,4). Pan Jezus wyznaje, że wypełnił misję, 
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którą otrzymał od Ojca, misję zbawienia świata. Chodziło o to, 
żeby umrzeć za ludzi, złożyć już nie jakąś ofiarę przebłagalną 
ze zwierząt, ale ze swojego życia. Pan Jezus to życie darował 
za nas na krzyżu i przez to oddał Ojcu chwałę, że wypełnił Jego 
wolę. Dla nas to jest wskazówka, że my też możemy Panu Bogu 
oddawać chwałę i oddajemy ją, jeżeli wypełniamy wolę Bożą. 
A gdzie jest ta wola Boża zawarta? Wiemy! W przykazaniach 
Bożych i w nauce Pana Jezusa. Jeżeli ją wypełniamy, to odda-
jemy Bogu chwałę.

Dzisiaj na początku odmówiliśmy, a czasem śpiewamy hymn 
„Chwała na wysokości Bogu”. To jest jakby pierwsza kolęda, 
którą wykonali sami aniołowie nad stajenką betlejemską. Niesie 
wielkie przesłanie, zawiera ważną prawdę, że oddawanie Bogu 
chwały przynosi człowiekowi pokój, za którym tęskni nasze 
serce, którego potrzebuje nasze serce. Najpierw chwała jest 
oddawana Bogu i owocem oddawania Bogu chwały jest pokój 
wewnętrzny w naszym sercu. Dlatego ci, którzy nie oddają 
chwały Bogu, nie zaznają nigdy pokoju. Będą mówić o pokoju, 
będą mnożyć różne zabiegi, żeby pokój był, ale pamiętajmy, 
że pokój jest owocem miłowania Pana Boga, oddawania Bogu 
chwały.

Moi drodzy, zapamiętajmy sobie, patrząc na Pana Jezusa 
i słuchając Jego słów, że przez wypełnianie naszej misji życio-
wej, przez zachowywanie Bożego prawa, Bożych przykazań, 
nauki Pana Jezusa, oddajemy tu na ziemi chwałę Bogu i już się 
przyzwyczajamy do życia wiecznego, bo w życiu wiecznym 
będziemy nieustannie oddawać Bogu chwałę. To wszystko 
jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Jak nie mamy Ducha 
Świętego, to nasz duch jest ułomny, ten duch, który poznaje, 
który jest wolny w decyzjach, i który może wybierać dobro 
albo zło. Potrzebujemy wsparcia naszego ducha przez Ducha 
Świętego, który jest nam dawany, jeżeli wierzymy. To jest 
wielki dar, dlatego dzisiejsze wydarzenie bierzmowania trzeba 
zaliczyć do jednego z ważniejszych wydarzeń religijnych. Tak 
jak na początku był chrzest, kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi, 
potem w okresie dziecięcym przyszła spowiedź, I Komunia 
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święta – wielkie wydarzenie religijne, tak w życiu młodzieży 
takim wydarzeniem jest sakrament bierzmowania. To jest święto 
całej parafii, całego Kościoła. Kościół się cieszy, że dołączają 
nowi wyznawcy Chrystusa, którzy będą świadczyć o Nim 
i będą czynić to wszystko, żeby Jezus nie został zapomniany. 
Zobaczcie, że źli ludzie, którzy Pana Boga nie kochają, którzy 
są wrogami Pana Boga, którzy przystąpili do zbuntowanych 
aniołów, do szatanów i z Bogiem walczą, chcą nas okraść 
z wiary, z przyjaźni z Chrystusem i mówią, że o Jezusie nie 
wolno mówić, że to jest postać historyczna, która była ważna 
w czasach, kiedy Jezus żył. A my mówimy, że Jezus jest dla 
wszystkich pokoleń najważniejszy i poznajemy Jego Ewangelię 
po to, żeby nią kształtować nasze życie.

4. Bierzmowanie wstępem do odważnego świadectwa 
wiary

Drodzy, sakrament bierzmowania to jest dla was wielki 
początek waszego dojrzałego świadczenia o Chrystusie. Wiara 
w Chrystusa, mówienie o Chrystusie nie jest sprawą prywatną, 
nie wolno zamykać tego w domu rodzinnym, chociaż wiemy 
z doświadczenia, że w domu rzadko o Nim się mówi, więcej 
w kościele. Jezus chce być obecny wszędzie, nie tylko w świą-
tyniach, w naszych sercach, ale także w przestrzeni życia 
publicznego – w nauce, w gospodarce, w polityce, w kulturze, 
w prawodawstwie, wszędzie. Jeśli papież wołał na początku 
pontyfikatu – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, to nie tylko cho-
dziło o to, żeby otworzyć swoje serce na Pana Jezusa, ale żeby 
Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię wprowadzić we wszystkie 
przestrzenie życia publicznego, w świat kultury, nauki, gospo-
darki, polityki. Wszędzie ma być Jezus najważniejszy. Jak to 
mówimy, to denerwują się ci oprawcy, którzy nas okłamują 
i chcą okraść z wiary, z tych prawd, które nam Pan Bóg prze-
kazał przez proroków, a zwłaszcza przez swojego Syna.

Droga młodzieży, walka z Bogiem, z Chrystusem będzie 
trwać i za waszego pokolenia. Trwała za mojego pokolenia, bo 
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jestem tu jednym z najstarszych. Ta walka trwała po II wojnie 
światowej, potem był komunizm, byli ludzie prześladowani, 
byli szpicle, którzy donosili kto chodzi do kościoła, kto bierze 
ślub w kościele. Przed takimi ludźmi zamykano potem drzwi 
do stanowisk, do urzędów. Nie mogli pełnić ważnych funkcji 
w społeczeństwie, byli dyskryminowani. Taka była forma walki.

Nas, kleryków, brali do wojska. Ci młodzieńcy tutaj nie 
służyli w wojsku, bo byli w seminarium w innych latach, na-
tomiast ja byłem w wojsku w latach sześćdziesiątych. Zabrali 
z Wrocławia ponad sześćdziesięciu kleryków, bo chcieli semi-
narium rozwiązać. Miało być w Polsce tylko jedno seminarium 
duchowne, ale prymas, który potem wychował sobie wielkiego 
przyjaciela – kardynała Wojtyłę, stanął na wysokości zadania. 
Wiecie, niedawno jechałem do Częstochowy i słuchałem jego 
kazania, które wygłosił w lipcu w 1966 roku do księży, którzy 
obchodzili srebrny jubileusz kapłaństwa. Nie mówił nic o poli-
tyce, ale mówił o Panu Jezusie, mówił o Matce Bożej z Jasnej 
Góry, a na rząd nic nie było, mimo że komuniści chodzili mu 
po piętach.

Moi drodzy, to takie wspomnienie, że dzieło Jezusa jest 
ciągle wypychane z tego świata. Są ludzie, którzy dążą do tego 
i otrzymują za to pieniądze, żeby Jezus wreszcie został zapo-
mniany i nieważny. A zobaczcie, kogo najbardziej świat zna 
z dziejów świata? Jezusa z Nazaretu! Kto zdobył tyle ludzkich 
serc? Jezus Chrystus! On nie skończył żadnego uniwersyte-
tu, nie napisał żadnej książki, nie sprawował żadnej funkcji, 
żadnego urzędu, a podbił w historii i podbija dzisiaj serca tylu 
mieszkańców ziemi.

Dlatego pamiętajcie, że obraliście dobrą drogę. Podziękujcie 
rodzicom, że was wychowali w wierze, że was ochrzcili, że was 
prowadzili drogami wiary. Dzisiaj, na progu waszej dojrzałości, 
weźcie swoją religijność we własne ręce i już nie dajcie się 
nakłaniać przez rodziców, nie pozwólcie, żeby wam przypomi-
nali, że trzeba iść do kościoła na Mszę Świętą i do spowiedzi. 
To powinno być potrzebą waszego serca, że to jest przywilej, 
a nie jakiś smutny obowiązek. I przekonujcie swojej koleżanki 
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i kolegów, którzy myślą inaczej, bo nie wszyscy może mieli dar 
dobrych rodziców. Mamy różnych rodziców i dlatego niech was 
niepokoi, że koleżanka do kościoła nie chodzi, że zrezygnowała 
i nie przyszła do bierzmowania. Jesteście wybrańcami i dlatego 
swoją wiarą, swoją miłością do Pana Boga trzeba się dzielić, 
i trzeba wszystko robić, żeby inni też trafili na drogi Bożego 
życia, na drogi życia w Kościele.

Będziemy się modlić, żeby dary Ducha Świętego, które za 
chwilę otrzymacie, pomogły wam stać się przyjaciółmi Pana 
Jezusa i Jego świadkami, i byście mogli pięknie wypełnić mi-
sję życiową, odkryć swoje powołanie i przez to oddawać już 
na ziemi, przez cały czas, na każdym odcinku waszego życia, 
chwałę Panu Bogu, bo to będzie treścią całej wieczności. Amen.

Andrzej Bobola – apostoł jedności 
Kościoła

Świdnica, 16 maja 2018 r.
Msza św. koncelebrowana z neoprezbiterami 
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego

1. Andrzej Bobola – patron dnia dzisiejszego

W naszej refleksji homilijnej będą do rozważenia dwa punk-
ty. Pierwszy, to patron dnia dzisiejszego, drugi punkt – przesła-
nie patrona w kontekście Słowa Bożego, które wysłuchaliśmy.

Przypomnijmy św. Andrzeja Bobolę, który urodził się 
w Strachocinie na ziemi sanockiej 30 listopada 1591 roku, pod 
koniec wieku XVI. W tym wieku odbył się Sobór Trydencki, 
który odbył się po powstaniu protestantyzmu, po podziale 
Kościoła zachodniego. Do tej pory jest spór historyków co do 
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miejsca urodzenia. Niektórzy twierdzą, że urodził się na ziemi 
sandomierskiej. Tymczasem 16 maja 1987 roku, proboszczowi 
ze Strachociny, w dniu liturgicznego wspomnienia męczeń-
skiej śmierci św. Andrzeja Boboli ukazała się postać, która 
powiedziała, że jest św. Andrzejem Bobolą, i że tu właśnie ma 
się go czcić. Nota bene spałem w tym pokoju, gdy proboszcz 
zaprosił mnie na odpust kilka lat temu. Jest teraz powszechnie 
przyjmowane, że jednak ziemią urodzenia była ziemia sanocka, 
miejscowość Strachocina.

Andrzej Bobola wstąpił do Jezuitów w roku 1611. W zakonie 
przygotowywał się nieco dłużej do kapłaństwa. W 1631 roku 
przyjął święcenia kapłańskie i od samego początku zapre-
zentował się jako solidny kapłan, gorliwy, oddany ludziom, 
znakomity kaznodzieja, spowiednik. Nazwano go dlatego 
„duszochwastem”, czyli tym, który zdobywa dusze. Pracował 
w różnych miastach, a więc w Wilnie, na Polesiu, w Warsza-
wie, Łomży i w Pińsku, w którym był jego ostatni etap posługi 
kapłańskiej. W tym czasie tam toczyły się wojny polsko-ko-
zackie i była wielka nienawiść międzywyznaniowa pomiędzy 
prawosławnymi i katolikami. Andrzej jako kapłan bardzo nad 
tym bolał i czynił wszystko, żeby jednoczyć Kościół. To dzieło 
nie do końca się udało, ale kroniki historyczne odnotowują, 
że wiele osób z Kościoła prawosławnego przyprowadził do 
Kościoła katolickiego. Na Polesiu, w Janowie Poleskim był 
duszpasterzem, prowadził szeroką działalność ewangelizacyjną. 
Tam też urzeczywistniło się jego okrutne męczeństwo, trudne 
do wyrażenia słowami. Kozacy traktowali go jako wroga poli-
tycznego dlatego, że nawracał ruską ludność prawosławną na 
katolicyzm. Pojmali go i znęcali się nad nim. Było wielkie za-
dawanie bólu i cierpienia w sposób szczególnie wyrafinowany. 
Zdzierali z niego skórę z pleców, z rąk, wybili oko, ucięto nos. 
Oprawcom chodziło o to, żeby wyparł się wiary katolickiej, 
ale on pełen mocy Ducha Świętego nie uczynił tego. Głośno 
wzywał na pomoc Jezusa i Matkę Bożą, ale na to czego od 
niego żądali, nie poszedł. Na koniec tych tortur powieszono 
go głową do dołu. Po tych katuszach i torturach, uderzeniem 
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szabli w szyję zakończyły się jego nieludzkie męczarnie. To 
męczeństwo dokonało się 16 maja 1657 r.

Był to czas również wojen ze Szwecją w 1655 roku, dwa lata 
przed śmiercią Andrzeja była obrona Jasnej Góry. 1 kwietnia 
1656 były śluby Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej. Rok 
później w 1657 roku Andrzej Bobola oddawał życie za jedność 
Kościoła.

W czasie zaborów był świętym, do którego się modlono, 
uważano go za patrona jedności Kościoła, dlatego w roku 1918, 
potem w 1920, gdy bolszewicy napadli na Warszawę, chcieli 
przez Polskę zająć całą Europę Zachodnią, wtedy odmawiano 
specjalną nowennę do Andrzeja Boboli. Zwycięstwo przyszło 
i stał się cud nad Wisłą.

Kanonizowany został Andrzej Bobola przez Piusa XI 
w Niedzielę Zmartwychwstania w 1938 roku, na krótko przed 
wybuchem II wojny światowej. Ciało jego spoczywa u Jezuitów 
w Warszawie. Andrzej Bobola jest patronem naszego prezydenta 
Andrzeja Dudy.

2. Przesłanie Andrzeja Boboli wzywające do jedności

Jako kapłani możemy z sylwetki tego świętego odczytać 
dwa wezwanie. Pierwsze, to wezwanie do jedności, drugie – 
do składania ofiary ze swego życia i ofiarowanie cierpienia. 
Św. Andrzej zginął za jedność Kościoła, o którą to jedność się 
modlił, o którą zabiegał i którą tworzył. Realizował to w swoim 
duszpasterstwie.

Brak jedności powoduje duże spustoszenie w każdej wspól-
nocie, począwszy od rodziny. Jak jest rozbita, to w takiej rodzi-
nie ciężko się żyje. Jak naród jest rozbity, to też jest niedobrze. 
Modlimy się ciągle o jedność narodu polskiego. Jedni mówią 
o reformach, które mają przyczynić się dla wspólnego dobra 
całego narodu, a inni walczą tylko o władzę. Nie chodzi o to, by 
w Polsce było dobrze, tylko o to, by zdobyć władzę. Modlimy 
się do Ducha Świętego, aby dobrze rozeznać, które intencje są 
dobre, ewangeliczne, a które są podstępne. Ten brak jedności 
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jest ciągle wielką raną, którą trzeba goić także naszą kapłańską, 
rzetelną i gorliwą posługą.

Jedność jest bardzo pożądana. To jest pierwsza córka mi-
łości, która ma następujące sektory. Najpierw jest to jedność 
z samym sobą, by być człowiekiem zintegrowanym. Nam, 
kapłanom też grozi dezintegracja, która objawia się w tym, że 
co innego się myśli, co innego mówi, a co innego czyni. To jest 
rozbieżność pomiędzy myśleniem, mówieniem i działaniem. 
W tym wypadku człowiek wewnętrznie nie jest zjednoczony, 
ale rozbity.

Jest również brak jedności wewnętrznej pomiędzy pozna-
niem i pożądaniem. Pomiędzy intelektem a wolą. Wola zawsze 
powinna iść za intelektem, który odkrywa prawdę. Pan Bóg 
dał nam rozum i z natury dążymy do poznania prawdy, byśmy 
w niej żyli. Co jest prawdziwe, jawi się nam jako dobro. Prawda 
i dobro – o tym mówi nam etyka chrześcijańska. Prawda o dobru 
jeśli jest odkryta, to jest do zaakceptowania, do właściwego 
wyboru. Chodzi o decyzję, aby wybrać to dobro, które jest 
dobrem prawdziwym, które odkryje nam rozum przy pomocy 
światła Ducha Świętego. Nie zawsze jednak tak jest. Dramat jest 
wtedy, gdy widzimy dobro, a w końcowym efekcie wybieramy 
zło. Św. Paweł napisał w jednym ze swoich listów: „ Nie czynię 
bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego 
nie chcę” (Rz 7,19).

To właśnie jest ten dramat osobowy, to napięcie pomiędzy 
osobą i naturą, pomiędzy tym, co w nas jest z Boga, co przy-
chodzi z naszym sumieniem, a naturą i naszą pożądliwością. 
Jest konflikt z ciałem, bo jest pożądliwość oczu, zachłanność 
materialna i pycha, by mieć znaczenie, godności. Trzeba tę 
pożądliwość stale trzymać w ryzach, bo najważniejsza w nas 
powinna być nasza rozumność, która nas upodabnia do Pana 
Boga. Tak więc jedność z samym sobą jest niezwykle bardzo 
ważna, by być człowiekiem zintegrowanym. To jest zadanie 
dla nas na całe życie, to jest zważanie na okoliczności, które 
sprzyjają rozwijaniu naszego wnętrza. Mamy się jednoczyć, 
a Duch Święty ma nam w tym pomagać.
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3. Przesłanie św. Andrzeja Boboli do jedności 
z drugim człowiekiem

W naszym przypadku chodzi o jedność w posłudze kapłań-
skiej. Ten czas, kiedy przybywacie do seminarium, by był to 
czas stuprocentowej obecności. We Wrocławiu było tak, że 
nigdy 100% nie przyjechało. Te spotkania są potrzebne, by być 
w jedności rocznika ze święceń, ale także w posłudze kapłań-
skiej. Nie mamy rodzin, nie zawieramy małżeństw, to jest nasza 
pierwsza wspólnota, wspólnota kapłańska, w której powinniśmy 
się dobrze czuć, którą powinniśmy jednoczyć. Jak któryś kolega 
ma kłopoty, to go nie można zostawić samemu sobie, ale trzeba 
mu podać rękę, pomóc w rozwiązaniu zaistniałego problemu. 
Wiele w ten sposób można pomóc. Jedność w naszym gronie 
kapłańskim, prezbiterów, diecezjalnym, dekanalnym, parafial-
nym jest bardzo ważna, by nie było sytuacji, że jedni występują 
przeciw drugim.

Mamy wezwanie, zadanie apostolskie, by dbać o jedność 
parafii. Kapłan ma wspólnotę jednoczyć. Źle się dzieje, jak 
sami księża rozbijają parafię. Są tacy, ale kapłan ma zawsze 
jednoczyć. To nie jest zadanie łatwe, czasem niezwykle trudne 
do wykonania, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy powołani do 
jednoczenia. Nie wszyscy dają się zjednoczyć, bo niektórzy 
mają inne wizje i cele. Nie chcą być z nami w naszej wspólno-
cie katolickiej, ale pamiętajmy, że jesteśmy apostołami powo-
łanymi do jednoczenia wokół wartości Bożych objawionych 
wokół dzieła Chrystusa, Jego Ewangelii, Jego Krzyża i Jego 
oraz naszej Matki.

Mamy budować jedność w Kościele, w naszych rodzinach 
i naszych wspólnotach parafialnych. Jedność między ludźmi 
jest fundamentem jedności z Bogiem. Na tej jedności budu-
jemy jedność z samym sobą i jedność z drugim człowiekiem. 
To jest fundament, dlatego trzeba pilnować modlitwy, czytania 
Pisma Świętego, kontemplacji Bożego Słowa, konfesjonału, bo 
to jest wielka sprawa. Na zachodzie chrześcijaństwo stało się 
„miałkie”. Stało się to w wyniku małej gorliwości kapłanów. To 
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wezwanie do jedności odczytujemy z postawy Andrzeja Boboli, 
apostoła jedności, męczennika za jedność Kościoła.

4. Przykład św. Andrzeja Boboli do niesienia krzyża

Jesteśmy zdumieni i zbudowani tym, że Andrzej otrzymał 
tyle mocy z niebios, by przetrzymać takie nieludzkie katorgi. 
Czytając żywoty innych męczenników, to Andrzej należy do 
tych pierwszych, którzy zostali poddani takim wymyślnym, 
barbarzyńskim sposobom męczenia.

Nas Pan Bóg nie powołał do takiej sytuacji, w jakiej znalazł 
się Andrzej Bobola, ale wiemy, że bez cierpienia, bez krzyża nie 
ma miłości, nie ma jednoczenia. Krzyż jest istotną i nieodzowną 
częścią życia każdej osoby i to Pan Jezus na krzyżu pokazał.

Gdy dzisiaj wspominamy naszego rodaka, patrona Polski, 
to módlmy się, byśmy byli przez Pana Boga pobłogosławieni, 
byśmy byli apostołami jednoczenia, które dokonuje się przez 
ofiarę i cierpienie. Amen.

Wymowna śmierć w uroczystość 
Wniebowstąpienia Chrystusa

Piława Górna, 16 maja 2018 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. Urszulę Mielnik, mamę ks. Krzysztofa 

Kościół pw. św. Marcina

Czcigodny księże prałacie Zbigniewie, tutejszy proboszczu 
i dziekanie,

Drogi, pogrążony w żałobie, księże Krzysztofie, który dzisiaj 
żegnasz swoją mamę,

Wszyscy bracia kapłani, zwłaszcza koledzy z roku święceń 
ks. Krzysztofa,
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Drogi Panie Januszu, mężu zmarłej Urszuli i córko Alek-
sandro,

Drodzy przyjaciele i znajomi zmarłej mamy i jej rodziny, 
przybyli z bliska i z daleka,

Drodzy uczestnicy tej pogrzebowej Eucharystii, bracia 
i siostry w Chrystusie!

1. Chrystus przyszedł i zabrał do nieba swoją 
wielbicielkę

Przybliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
Życie nasze płynie w przyszłość. Wszystkim nam przybywa 
dni, tygodni, miesięcy i lat życia. Co pewien czas odchodzą 
z tego świata ludzie. Wysiadają z pociągu życia na końcowej 
stacji, która ma nazwę „Wieczność”. Jest to stacja, czy też port, 
do którego muszą wszyscy przybyć. Ostatnio ten końcowy cel 
naszej życiowej wędrówki wskazała nam uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Jezus po wypełnieniu misji zleconej 
Mu przez Ojca, odszedł z ziemi do nieba i zasiadł po prawicy 
Ojca. Tam wstawia sie za nami u Ojca, jako nasz Zbawiciel 
i orędownik, ale odszedł tam także po to, aby przygotować 
nam miejsce. Powiedział nam o tym w dzisiejszej Ewangelii: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.... Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 1-3). Jezus przychodzi 
po swoich i zabiera ich z tego świata do niebieskiego domu. 
Tak też postąpił z żegnaną przez nas śp. Urszulą, którą przed-
wcześnie zabrał spośród nas, aby na zawsze była z Nim i przez 
wieki doświadczała Jego miłości i cieszyła się nieustannym 
oglądaniem Bożego majestatu.

Dzisiaj, przy pożegnaniu patrzymy na jej drogę, którą prze-
była tu, na ziemi, którą rozpoczęła i zakończyła tu, w Piławie 
Górnej. Popatrzmy przez chwilę na tę drogę i pomyślmy, jakie 
przesłanie zostawia nam śp. mama Urszula.
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2. Spojrzenie na drogę życia śp. Urszuli Mielnik 
(1958-2018)

Śp. Urszula Mielnik urodziła się 6 lutego 1958 r. jako szóste, 
najmłodsze dziecko Marty i Stefana Pestków. Sakrament chrztu 
przyjęła w parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej. 28 sierpnia 
1961 r. zmarł jej ojciec. Sakrament Eucharystii i bierzmowania 
przyjęła również w parafii pw. św. Marcina. Tutaj także ukoń-
czyła szkołę podstawową, zaś szkołę średnią we Wrocławiu. 
Przez wiele lat pracowała w Polskich Zakładach Zbożowych 
w Piławie Górnej i przez kilka lat we Wrocławiu na strefie 
ekonomicznej. 28 kwietnia 1984 r. zawarła związek małżeń-
ski z Januszem Mielnikiem. Owocem małżeństwa jest dwoje 
dzieci: Aleksandra i Krzysztof. Krzysztof otrzymał święcenia 
kapłańskie 19 maja 2012 r. z moich rąk w katedrze świdnic-
kiej. Córka Aleksandra zawarła związek małżeński 9 września 
2017 r. z Łukaszem Dolinnym. 18 września 2001 r. zmarła 
mama – Marta Pestka. Urszula należała do Żywego Różańca, 
była czcicielką Matki Bożej. Odprawiała pierwsze soboty mie-
siąca i uczestniczyła w nabożeństwach Fatimskich. Codziennie 
uczestniczyła we Mszy Świętej. Chorowała od 3 lat i 13 maja 
2018 r. we Wniebowstąpienie Pańskie i 101 rocznicę Objawień 
Fatimskich, Pan Bóg powołał ją do wieczności. Wybrał dla niej 
szczególny dzień na odejście z tego świata, 13 maja, rocznicę 
pierwszego zjawienia się Maryi dzieciom w Fatimie. Gdy dzie-
sięcioletnia Łucja, dziewięcioletni Franciszek i siedmioletnia 
Hiacynta zobaczyły tego dnia piękną Panią, Maryja spokojnie 
powiedziała: „Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię!”. Łucja 
wówczas zapytała: „Skąd Pani jest? „Jestem z nieba” – padła 
odpowiedź. Maryja w ten sposób potwierdziła, że jest niebo, 
skąd przybyła na ziemię. Mamy pewność, że Maryja modliła 
się w momencie śmierci śp. Urszuli. Przecież ona, jako żona 
i matka rodziny, codziennie prosiła Maryję słowami: „Świę-
ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej”. Możemy być pewni, że Maryja 
czuwała przy jej przejściu do wieczności, gdyż widziała ją na 
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nabożeństwach fatimskich, widziała ją tak często z różańcem 
w ręku. Odejście do wieczności w dzień maryjny jest dla nas 
przesłaniem, abyśmy spełniali życzenie Matki Bożej i modlili 
się na naszych drogach życia na różańcu.

3. Słowo pożegnania

Droga Mamo Urszulo, w tej Eucharystii dziękujemy Panu 
Bogu za Ciebie, dziękujemy za dobro, które Bóg przekazał 
przez Ciebie Twojemu mężowi Januszowi, synowi Krzysz-
tofowi, córce Aleksandrze i wielu innym ludziom, z którymi 
spotykałaś się w życiu. Twoje szlachetne rysy pobożności 
i dobroci zostały odwzorowane w twoim synu, ks. Krzysztofie. 
Widać dobrze, co wyniósł z rodzinnego domu. Droga Mamo, 
dziękujemy za wychowanie dla Kościoła syna Krzysztofa, 
dziękujemy za modlitwę różańcową, którą zanosiłaś codziennie 
za Kościół, za Twojego męża, za Twoje dzieci, za kapłanów, za 
Ojczyznę. Dziękujemy za słuchanie Radia Maryja i oglądanie 
Telewizji Trwam, z których to mediów wiele czerpałaś, by 
wytrwać w chorobie. Wiemy, że siłę do wszystkiego czerpałaś 
od Chrystusa, z Eucharystii i codziennej modlitwy. Wierzymy, 
że będziesz nadal pamiętać o tych, z którymi żyłaś, pracowałaś 
i cierpiałaś. Niech Chrystus Pan przybierze cię w tej Euchary-
stii w szaty zbawienia i zaprowadzi cię na niebieskie komnaty. 
Spoczywaj w pokoju wiecznym, dobra Mamo, Mamo nas 
wszystkich kapłanów! Mówimy ci dzisiaj, przy tym ołtarzu: 
„Do zobaczenia w wieczności”. Amen.
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Kapłan jako człowiek wezwany 
do jednoczenia ludzi z Bogiem 

i między sobą
Wałbrzych, 16 maja 2018 r.

Msza św. z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Sławomira Calika 
Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Wstęp

W związku z czytaniami mszalnymi, które wysłuchaliśmy, 
w których była mowa o jedności, moja homilia będzie miała 
temat: „Kapłan jako człowiek wezwany do jednoczenia ludzi 
z Bogiem i między sobą”. W pierwszej części popatrzymy na 
patrona dnia dzisiejszego – św. Andrzeja Bobolę, jak on to za-
danie wykonywał jako apostoł jednoczenia. W drugiej części 
popatrzymy na księdza Sławomira – srebrnego jubilata, jak on 
to zadanie wykonywał. I wreszcie w trzeciej części powiemy, 
jakie my wszyscy mamy zobowiązania, co możemy zrobić, żeby 
zaprowadzać jedność w środowiskach, gdzie żyjemy.

1. Św. Andrzej Bobola – apostoł jedności

Zaczynamy od św. Andrzeja Boboli, który jest patronem 
dnia dzisiejszego. Przypomnę, że jest on patronem Polski, 
jest naszym rodakiem, który żył w latach 1591-1657. To był 
czas pierwszej połowy wieku XVII. Polska wtedy prowadziła 
wojny z narodami ościennymi. Swoje dzieciństwo spędził 
w Strachocinie, gdzie się urodził. Tam jest dzisiaj sanktuarium 
jemu dedykowane i tam kilka lat temu ukazał się proboszczowi 
Józefowi. Miałem zaszczyt być w Strachocinie dwukrotnie 
i nawet spałem w tym pokoju, w którym św. Andrzej Bobola 
ukazał się miejscowemu proboszczowi. W Strachocinie się 
wychował, a potem kształcił się w Wilnie u jezuitów. Aż tam 
zapędził go wiatr dziejowy. W dwudziestym roku życia wstąpił 
do zakonu księży jezuitów. Przypomnę, że jezuitów założył 
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św. Ignacy Loyola. Jezuici bardzo walnie przyczynili się do 
obrony katolicyzmu, zwłaszcza w naszym kraju.

Mając trzydzieści jeden lat, w roku 1622, został wyświęcony 
na kapłana i został posłany do różnych placówek, gdzie duszpa-
sterstwo prowadzili jezuici. Pracował wiele lat w Wilnie, także 
w Łomży, w Warszawie i w innych miejscowościach, a ostatni 
etap jego posługi był w Pińsku, gdzie został potem zamęczony 
w pobliskim Janowie Poleskim.

Był kapłanem bardzo oddanym i znakomitym kaznodzieją. 
Wtedy wybuchły wojny z Kozakami. Polska prowadziła także 
wojnę ze Szwedami, był „potop szwedzki”, gdy jeszcze Andrzej 
Bobola żył. Późną jesienią 1655 roku, przed Bożym Narodze-
niem, było oblężenie Jasnej Góry. To było niecałe dwa lata 
przed śmiercią św. Andrzeja Boboli. Wiemy, że Jasna Góra się 
obroniła ze słynnym przeorem ojcem Kordeckim. Kilka mie-
sięcy potem, 1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz złożył 
słynne śluby w katedrze lwowskiej przed obliczem Matki Bożej 
Łaskawej. Te śluby były prawie dokładnie rok przed śmiercią 
św. Andrzeja Boboli.

Andrzej Bobola prowadził rekolekcje i zależało mu bardzo 
na tym, żeby jednoczyć Kościół, żeby prawosławnych przeko-
nać do Kościoła katolickiego, żeby wrócili pod berło jednego 
Pasterza, do jednej owczarni. Wiemy, że Kościół prawosławny 
odłączył się oficjalnie w roku 1054, a więc na początku drugiego 
tysiąclecia chrześcijaństwa i tę część Kościoła odłączonego 
nazywamy prawosławiem.

Moi drodzy, Andrzej Bobola jako kapłan, jako jezuita, jako 
zakonnik miał szczególne uzdolnienie i wewnętrzny charyzmat 
do jednoczenia ludzi w jednym Kościele. Jak wybuchły wojny 
kozackie, to się bardzo nie spodobało zwłaszcza tym, którzy 
popierali prawosławnych. Na tamtych terenach dzisiejszej 
Białorusi, Polesia, zaczęły się mordy. Głównie mordowano 
Żydów i Polaków.

Ostatni etap życia i posługi pasterskiej księdza Andrzeja 
Boboli miał miejsce w Janowie Poleskim. Tam Kozacy zaata-
kowali miejscową ludność, zabili wielu Żydów, także katolików 
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i w sąsiedniej miejscowości złapano kapłana Andrzeja Bobolę. 
Ściągnięto go do Janowa Poleskiego i zaczęto go katować. 
O co chodziło? Chodziło, żeby się wyrzekł wiary katolickiej, 
żeby przystał na wiarę prawosławną, a on ciągle powtarzał: 
„Urodziłem się w wierze katolickiej i w niej też chcę umrzeć”. 
To było jego wyznanie, które powtarzał i było ono powodem 
katowania. Gdy oprawcy nie uzyskali tego, co chcieli, gdy wi-
dzieli, że Andrzej twardo trzyma się wiary katolickiej, wtedy te 
tortury jeszcze zwiększyli. Zawleczono go do rzeźni miejskiej, 
położono na stół i tam kilka godzin okropnie był męczony. 
Podobno zdzierano mu skórę z piersi, z pleców, wydłubano 
mu oko i w końcu ucięto język, jak ciągle powtarzał, że wie-
rzy w Chrystusa, że jest kapłanem katolickim i chce w wierze 
katolickiej umrzeć. Oni mu tego nie przepuścili. Posypywali 
go jeszcze sieczką i plewami, a podobno, jak te rzeczy daje się 
na rany, to zwiększa się ból, zwiększa się cierpienie. W końcu 
go powiesili za nogi głową na dół i wtedy szablą go dobito. To 
się działo 16 maja 1657 roku – dzisiaj jest rocznica.

Przypomnę, że obrona Częstochowy była w 1655 roku, 
a w 1656 były śluby w katedrze lwowskiej. To był ten czas. 
Polska była wtedy w stanie wojen z państwami ościennymi, 
głównie ze Szwedami i Kozakami.

Moi drodzy, tak się zamknęło życie księdza Andrzeja 
Boboli. Jeszcze może dopełnijmy, że w czasie zaborów jego 
ciało było przenoszone w różne miejsca. W końcu trafiło do 
Rzymu i jeszcze przed kanonizacją modlono się do niego, bo 
uważano go za człowieka, który jednoczył Kościół, jednoczył 
naród, a w okresie zaborów byliśmy podzieleni przez zabor-
ców. Prusacy nas germanizowali, Rosjanie chcieli nas przejąć 
na prawosławie i tam była rusyfikacja, natomiast najlżej było 
w zaborze austriackim.

Moi drodzy, chcę jeszcze wspomnieć, że w roku 1920, gdy 
bolszewicy zaatakowali odrodzone dopiero państwo polskie, 
to do Andrzeja Boboli ułożono nowennę i odmawiano ją tuż 
przed słynną bitwą warszawską, przed 15 sierpnia 1920 roku. 
Podobno dzięki wstawiennictwu Andrzeja Boboli i oczywiście 
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Matki Najświętszej, bitwa warszawska została wygrana i bol-
szewicy nie mogli dalej pójść na zachód, żeby skomunizować 
całą ówczesną Europę.

Andrzej Bobola został kanonizowany przez papieża Piusa 
XI na Wielkanoc, w roku 1938 – rok przed wybuchem II wojny 
światowej. Jego ciało sprowadzono potem do Polski i do dzisiaj 
znajduje się u księży jezuitów w Warszawie. Jest czczony we 
wspomnianym Strachocinie, tam gdzie się urodził, bo wcześniej 
wskazywano ziemię sandomierską, jako jego ziemię rodzinną, 
ale badania historyków wykazały, że urodził się w Strachocinie. 
Zresztą ksiądz Józef, który tam jeszcze jest proboszczem mówił 
nam, że gdy ukazał mu się św. Andrzej Bobola, usłyszał pytanie: 
„Dlaczego tu mnie nie czcicie? Ja się tu urodziłem”. Powtarzam 
słowa księdza, który żyje, a kiedyś to wszystko było opisane 
w tygodniku „Niedziela”.

Moi drodzy, św. Andrzej Bobola jest patronem Polski, ale jest 
także patronem jedności Kościoła i uważa się go za męczennika 
za jedność Kościoła. Jeżeli chodzi o sposób męczeństwa, to był 
najbardziej wyrafinowany. Rzadko męczennicy przechodzili 
tyle tortur, co św. Andrzej Bobola. Dlatego też dzisiaj modlimy 
się jego modlitwą o jedność narodu polskiego, o jedność w Oj-
czyźnie, o jedność Kościoła. Tak wygląda pierwszy punkt naszej 
homilii – Święty Andrzej Bobola jako apostoł jednoczenia.

2. Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Sławomira Calika

Przechodzimy do drugiej części, do waszego kapłana, który 
wspomaga księdza proboszcza. Nazywa się Sławomir Calik 
i jest kanonikiem. Chciałbym króciutko przedstawić jego bio-
gram, bo nie wszyscy znają, a jubileusz jest po to, żeby przypo-
mnieć sylwetkę jubilata – przynajmniej króciutko – i wskazać 
na jego dokonania.

Ksiądz Sławomir urodził się 12 września w 1967 roku 
w Legnicy, a więc łatwo wyliczyć – a matematykę znamy – że 
w tej chwili jest w pięćdziesiątym roku życia. To jest złoty 
jubileusz życia i zarazem srebrny jubileusz kapłaństwa, bo 
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zwykle księży święcą w dwudziestym piątym roku życia. Prawo 
kanoniczne stawia taki wymóg, że jeżeli chcemy wyświęcić 
diakona na kapłana, to powinien mieć ukończone dwadzieścia 
pięć lat życia, a jeżeli nie ma, a trzeba święcić, wtedy biskup 
daje dyspensę od wieku.

Moi drodzy, jego rodzice to pan Mieczysław, obecny z nami 
i mama Emilia z domu Toporowska, już nieżyjąca. Miał czterech 
braci, z których dwóch już nie żyje i także siostrę, która też już 
nie żyje. Mieszkał w swoim dzieciństwie w miejscowości Kępy. 
Jest tam kościół filialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego, który należy do parafii Kosiska. W Kosiskach jest 
kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
W tej parafii, która do dzisiaj funkcjonuje, 16 maja 1976 roku 
przyjął I Komunię Świętą. Akurat dzisiaj, jest rocznica I Ko-
munii Świętej i może dlatego dzisiejszy dzień wybrali na tę 
uroczystość jubileuszową. W Kosiskach ukończył szkołę pod-
stawową, a szkołę średnią – technikum budowlane – w Legnicy. 
Tam też zdał egzamin dojrzałości.

Całą młodość spędził przy rodzicach, we wspomnianej 
miejscowości Kępy, w parafii Kosiska. Dom rodzinny, to jest 
gniazdo, które wszyscy cenimy, bo w tym gnieździe rodzinnym 
wiele się dokonało. Zwykle wychodzimy z gniazda rodzinne-
go z wiarą. Najważniejszym i najpiękniejszym wianem, które 
wynosimy z domu rodzinnego, to jest dobre wychowanie przez 
naszych rodziców. Dlatego pamiętajmy, że to, co przekażemy 
naszym dzieciom czy wnukom, to jest najważniejsze wiano, 
jakie możemy przekazać młodemu pokoleniu.

Moi drodzy, gdy abiturient Sławek Calik zdał maturę, wtedy 
odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Usłyszał głos Chrystusa 
„Pójdź za Mną” i wtedy, idąc za głosem powołania, wstąpił do 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w roku 
1987. Byłem wtedy wicerektorem tego seminarium, a rektorem 
– ostatni rok – był ksiądz profesor Majka. Swego czasu byłem 
jego wychowawcą przez kilka lat, dopóki nie został zabrany do 
Legnicy, bo w 1992 roku powstała diecezja legnicka. Urodził się 
na terenie diecezji legnickiej, dlatego zabrano go do seminarium 
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do Legnicy na ostatni etap formacji. Lata 1987-1993, to są stu-
dia seminaryjne. Formacja ascetyczna, formacja duszpasterska, 
formacja teologiczna, czyli studia filozoficzno-teologiczne, 
odbyte na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Moi drodzy, jak patrzymy na te daty, na tę sześciolatkę, którą 
spędził z kolegami w seminarium, możemy powiedzieć, że to 
był ważny czas, bo w 1989 roku była słynna Jesień Ludów, 
kiedy padł mur berliński, kiedy rozpadł się Związek Radziecki 
i dopiero z czasem wyszły wojska sowieckie, które stacjonowały 
w Legnicy i w Świdnicy od II wojny światowej. To był ten czas, 
a oni byli wtedy w seminarium. W roku 1991, gdy już byli po 
połowie studiów, do Polski po raz czwarty przyjechał Ojciec 
Święty – już do Polski innej, do Polski już niekomunistycznej. 
Pamiętamy, że papież mówił na temat Dekalogu, omawiał 
przykazania Boże. To się niektórym nie podobało, tym libe-
ralnym reformatorom, którzy papieżowi zarzucali, że się nie 
potrafił zachwycić odzyskaną wolnością, tylko mówił takie 
pacierzowe kazania. Ale się okazało, że papież wiedział, co robi 
i specjalnie pokazywał fundament, na którym trzeba budować 
nową Polskę – Polskę wolną, Polskę demokratyczną, Polską 
solidarną, Polskę sprawiedliwą. Nie zbudujemy takiej Polski 
bez fundamentu, jakim jest prawo Boże, a takim streszczeniem 
Bożego prawa jest Dekalog – dziesięć przykazań Bożych, które 
znamy, i Ewangelia Pana Jezusa. Z takim przesłaniem papież 
stanął przed narodem w 1991 roku. Oni byli w seminarium, 
a ja byłem już wtedy rektorem, od 1988 roku i prowadziłem 
waszego Sławka – dzisiejszego jubilata – jako rektor. 25 marca 
1992 roku było ogłoszenie nowego podziału administracyjnego 
w Polsce. Powstały wtedy nowe diecezje. Na Dolnym Śląsku, 
z diecezji wrocławskiej miały powstać dwie, ale powstała na 
razie jedna. Diecezja świdnicka powstała dwanaście lat później, 
w roku 2004.

Moi drodzy, chcę wspomnieć święcenia kapłańskie, które 
miały miejsce 22 maja 1993 roku w katedrze legnickiej, gdzie 
biskup Rybak wyświęcił swoich kleryków. Od tego czasu 
upływa dwadzieścia pięć lat, dlatego mamy dzisiaj jubileusz.
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Ksiądz Sławek został posłany ze swoimi kolegami po to, 
żeby jednoczyć ludzi z Bogiem i między sobą. Przez co jedno-
czył? Najpierw przed głoszenie Bożego słowa, bo kapłan jest 
posłany, żeby głosić Ewangelię – nie swoją mądrość ludzką, nie 
teorie polityczne, czy sprawy społeczne, tylko przede wszyst-
kim sprawy moralne, sprawy, które kryją się w nauce Jezusa 
Chrystusa. Słowo Boże zawsze jednoczy ludzi. Wokół Bożego 
słowa, wokół prawdy Bożej, możemy się jednoczyć. Wiemy, że 
nie wszyscy dają posłuch Bożemu słowu, dlatego jedność jest 
ciągle niepełna, niedoskonała, ale jest nam zadana, bo jedność 
jest drugim imieniem miłości. Wiecie o tym, że jak w rodzi-
nach jest jedność między małżonkami, między pokoleniami, 
między zięciem, teściem, teściową, synową, to się lepiej żyje, 
to jest miłość. Kapłan jest takim apostołem, który jednoczy 
ludzi tam, gdzie oni mieszkają, gdzie żyją, wokół wartości 
Bożych, wobec prawdy Bożej, ale także jednoczy ludzi przez 
udzielanie sakramentów. Szczególnym miejscem jednoczenia 
jest zawsze Eucharystia, Msza Święta, która nas łączy z Panem 
Bogiem – jesteśmy jedno z Bogiem – i też łączymy się ze sobą 
w jedną rodzinę dzieci Bożych. Więzy miłości, przyjaźni, 
wzajemnego szacunku pogłębiają się, zacieśniają wtedy, jak 
dobrze przeżywamy Mszę Świętą, a Mszy Świętej nie ma bez 
kapłana. Kapłan to nie tylko ten, który głosi kazania, głosi 
prawdę Bożą, ale także kto przekazuje dary Boże, dary Ducha 
Świętego, kto przekazuje moc Bożą, kto jest takim naczyniem. 
Jednak to, co najważniejsze – jest od Boga – ksiądz jest tylko 
przekazicielem. I zobaczcie, bo czasem ludzie mylą naczynie ze 
skarbem. Skarb jest od Boga, a naczynie jest ludzkie. Chcemy, 
żeby naczynie było jak najlepsze, dlatego mamy wymagania, 
żeby kapłan był elegancki, żeby był dobrym człowiekiem, 
żeby rzeczywiście był oddany ludziom. Mamy prawo takie 
wymagania stawiać i o to się modlimy, żebyśmy mieli takich 
kapłanów, dobrych pasterzy, którzy w każdej sytuacji podadzą 
nam pomocną rękę. Ale czasem, ponieważ nie jesteśmy anio-
łami, mamy jakieś braki i to zauważacie. Do kurii przychodzą 
czasem listy, które wierni piszą na księży, żeby takiego księdza 
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zabrać i dać innego. Czasem uwagi są słuszne, ale czasem 
są też złośliwe i pochodzą szczególnie od ludzi, którzy mają 
kiepski, „luźny” związek z Kościołem, i nie rozumieją, czym 
jest chrześcijaństwo. Powiedzmy np., że ktoś nie ma ślubu 
kościelnego, a chce być matką czy ojcem chrzestnym i jak się 
mu odmówi, to robi awanturę, pisze list do nuncjusza, nawet 
do Rzymu potrafią napisać, a Kościół musi przestrzegać reguł 
prawa kościelnego. Więc jeżeli ktoś nie ma ślubu kościelnego, 
to nie może być chrzestnym, bo trzeba porządnie żyć, według 
nauki Kościoła.

Moi drodzy, wracamy do obrazu – skarb i naczynie. Skarb 
przychodzi od Pana Boga czasem przez słabe naczynie, jakim 
jest kapłan i nigdy nie wolno utożsamiać naczynia ze skarbem, 
bo wartość skarbu nie zależy od naczynia. To, co od Boga 
pochodzi, nie zależy od tego czy kapłan jest święty, czy jest 
kiepski, czy jest grzesznikiem. Musimy odróżnić to, co płynie 
od Boga i co przychodzi do nas w otoczce, w naczyniu kapłań-
skiej posługi.

Moi drodzy, chcę powiedzieć, że naszą misję kapłańską, 
którą ksiądz Sławomir pełni od dwudziestu pięciu lat, jest 
jednoczenie ludzi z Bogiem przez głoszenie słowa, przez 
sprawowanie sakramentów świętych i też przez troskę o bied-
nych. Ksiądz Sławek do tej pory jest duszpasterzem trzeźwości 
i bardzo nam pomaga w diecezji jakoś nakłaniać tych, którzy 
trwają w nałogach, żeby z tych nałogów wyszli.

Przypomnę, że ksiądz Sławek był w kilku parafiach wikariu-
szem. Najpierw był w Jaworzynie u św. Józefa, potem u św. Jad-
wigi w Bolkowie, następnie w Świebodzicach u św. Mikołaja, 
później w Świdnicy u św. Józefa i w parafii Ducha Świętego, 
a ostatni wikariat, to była parafia św. Jerzego w Dzierżoniowie. 
Na początku były to dłuższe wikariaty, a potem krótsze. Był też 
w dwóch parafiach proboszczem. Najpierw w Konarach koło 
Strzegomia, w parafii Podwyższenia Krzyża. Są tam cztery 
kościoły – to była bardzo trudna parafia. Tam był proboszczem 
pięć lat, później został przyniesiony do Milikowic pod Świd-
nicę, do parafii św. Michała Archanioła i tam był proboszczem 
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trzy lata. Od dwóch lat jest tutaj duszpasterzem z księdzem 
Czesławem Studennym.

Moi drodzy, wraz z księdzem Sławomirem, srebrnym ju-
bilatem, chcemy Panu Bogu powiedzieć te trzy słowa: Panie 
Boże – dziękujemy, Panie Boże – przepraszamy, Panie Boże 
– prosimy. Jubileusz to jest ten czas, kiedy te trzy słowa wypo-
wiadamy. Podziękowanie za powołanie i za błogosławieństwo 
Boże w ciągu tego czasu, który minął. Przeproszenie, bo nie 
wszystko nam wyszło. My, kapłani, potrzebujemy może wię-
cej miłosierdzia Bożego od was, bo mamy w dłoniach wielkie 
zadania, wielkie sprawy, do których czasem nie dorastamy. 
Dlatego jesteśmy wam wdzięczni, jak się za nas modlicie. Mniej 
krytyki, a więcej modlitwy. Jak coś niedobrego usłyszysz, to 
nie przekazuj dalej, idź przed krzyż do pierwszego kapłana – 
Jezusa Chrystusa, który wszystkich nas wybrał i poproś, żeby 
Pan Jezus zmienił tego kapłana w lepszego apostoła. To jest 
droga do naprawy Kościoła, do naprawy kapłaństwa, a nie do 
TVN-u. Nas ciągle straszą, szantażują, że jak biskup nie zmieni 
tego księdza, to przekażą sprawę do mediów.

3. Uczniowie Chrystusa apostołami jednoczenia

Moi drodzy i trzeci punkt, już końcowy, bo się rozgada-
łem, ale to jest jubileusz, więc jest okazja, żeby troszkę dłużej 
mówić. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby być apostołami 
jednoczenia. Pomyślmy o naszych rodzinach, jak one wy-
glądają? To św. Andrzej Bobola nas dzisiaj nakłania, byśmy 
pomyśleli, czy jesteśmy apostołami jedności w naszych rodzi-
nach, w sąsiedztwach, w naszym narodzie. Przez modlitwę, 
przez cierpienie, jednoczymy się z Bogiem, jednoczymy także 
ludzi między sobą. Dlatego dzisiejsza uroczystość kapłańska 
niech będzie też dla nas okazją, byśmy lepiej współpracowali 
z kapłanami w dziele jednoczenia ludzi z Bogiem, żebyśmy 
wszyscy byli apostołami. Zobaczcie, ilu ludzi jest oddalonych 
od Boga, czyli nie są w jedności z Bogiem. Oni są ochrzczeni 
i wybierzmowani, a nie ma ich na Eucharystii. To jakie to jest 
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chrześcijaństwo bez Mszy Świętej, bez Komunii Świętej? Jeżeli 
ochrzczeni i wybierzmowani żyją bez ślubu kościelnego, to 
jakie to jest chrześcijaństwo? Tam nie ma jedności z Bogiem. 
Jedność z Bogiem jest wtedy, gdy idziemy do Komunii Świętej 
i ją godnie przyjmujemy, a nie w grzechach – bo są tacy, co 
potrafią pójść do Komunii, bo tak wypada, bo są wybory i niech 
ludzie zobaczą, że ja jestem katolikiem.

Moi drodzy, czujmy się odpowiedzialni za jednoczenie 
ludzi z Bogiem i między sobą. Pokażmy, że my, chrześcijanie, 
potrafimy pięknie żyć w naszych rodzinach, że potrafimy być 
dobrą matką, dobrą żoną, dobrą córką, dobrą babcią. Bez Ducha 
Świętego tego się nie da, dlatego chcemy się ciągle modlić do 
Ducha Świętego o dar męstwa, o dar mocy Bożej, byśmy mieli 
siłę duchową do jednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą.

Niech Bóg łaskawy przyjmie dzisiaj naszą wdzięczność 
za księdza Sławomira i niech mu dalej błogosławi, żeby dalej 
jednoczył ludzi z Bogiem i między sobą. Amen.

Duch Święty a świadectwo uczniów 
Pańskich

Budzów, 17 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wawrzyńca

1. Dar Ducha Świętego a misja Kościoła

Przybliżamy się do Zielonych Świąt, do uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego. Już tylko dwa dni nas dzielą od tego 
wielkiego wydarzenia. W najbliższą niedzielę będziemy wspo-
minać pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 
kiedy został wylany Duch Święty na apostołów zgromadzonych 
w Wieczerniku. Pan Jezus obiecał to zesłanie Ducha Świętego. 
Było potrzebne, żeby Kościół zaczął działać, żeby w uczniów 
wstąpiła energia. Uczniowie w Wielkim Tygodniu się załamali, 
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pouciekali i Jezusa, którego złamano, skrępowano, osądzono 
i powieszono na krzyżu, zostawili samego. Tylko jeden z tych 
dwunastu pozostał przy Maryi. To była wielka trauma. Nie 
mogli tego przyjąć, żeby Jezus, który tyle razy okazywał swoją 
wszechmoc, który potrafił rozmnażać chleb, który uciszył burzę 
na morzu, który uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał zmar-
łych, poniósł taką klęskę, dał się przybić do krzyża. To się w ich 
głowach nie mieściło, bo ciągle mieli wizję Mesjasza, który 
wyzwoli Palestynę spod władzy Rzymian i który wprowadzi 
Izrael w okres wielkiego dobrobytu. A Pan Jezus przyszedł 
na świat w innym celu, nie po to, żeby gromadzić wartości 
materialne, żeby czynić ludzi bogatymi w zasoby materialne, 
ale żeby budować ducha ludzkiego, żeby był piękny, żeby był 
dobry, żeby żył w prawdzie.

Moi drodzy, Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, prosił uczniów, 
żeby zaczekali w mieście na Dar z Wysoka. Mówiąc to, miał 
na myśli Ducha Świętego i ta obietnica spełniła się po Wnie-
bowstąpieniu, które miało miejsce czterdziestego dnia po 
Zmartwychwstaniu. W czasie Wniebowstąpienia było ostatnie 
ukazanie się Jezusa Zmartwychwstałego, a pięćdziesiątego dnia 
nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. W drugim czytaniu, które 
czytała kandydatka do bierzmowania, widzimy, jak wyglądało 
to pierwsze bierzmowanie w dziejach Kościoła, a dzisiaj jest 
kolejne. Tylko Pan Bóg wie, ile razy Duch Święty był udzielany 
ludziom w sakramencie bierzmowania.

2. Bierzmowanie – dar domagający się aktualizacji

Moi drodzy, to wielkie wydarzenie dla naszej młodzieży, 
tu obecnej, ale także dla nas, już dawno wybierzmowanych. 
Trzeba sobie postawić pytanie, czy my, wybierzmowani, żyjemy 
łaską sakramentu bierzmowania, czy jako żony, jako matki, jaką 
mężowie, jako ojcowie, jako zięciowie, jako synowe, jako te-
ściowie, jako dziadkowie zachowujemy się w świecie, jak ludzie 
wybierzmowani, którzy otrzymali dar Ducha Świętego? Dlatego 
wy, starsi, nie czujcie się zwolnieni, że to, co dzisiaj się dzieje, 
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was nie dotyczy. To jest okazja, by przypomnieć sobie czym 
było bierzmowanie i tę łaskę bierzmowania w sobie odnowić.

Moi drodzy, po co przyjmujemy bierzmowanie? Po to, że-
byśmy byli mądrzejsi i lepsi, bo Duch Święty działa na naszego 
ducha, wzmacnia naszego ducha, który jest ciągle ograniczony. 
Człowiek ma dwie władze duchowe. Przez jedną poznajemy, to 
jest intelekt, zwykle mówimy rozum – to jest władza poznaw-
cza. Oczywiście zaczynamy poznanie świata od poznania zmy-
słowego przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, ale człowiek ma 
jeszcze rozum, dlatego tworzy pojęcia, tworzy wiedzę i to jest 
droga do tworzenia kultury. Tylko w świecie ludzkim jest kultu-
ra, bo to jest owoc ludzkiego ducha. Ale, moi drodzy, w sferze 
poznawczej jesteśmy ciągle ograniczeni, bo wszystkiego nie 
wiemy. Nie ma człowieka, który znałby tajniki wszystkich nauk, 
które są w tej chwili uprawiane na świecie, który znałby dokład-
nie historię wszystkich narodów, który znałby tajniki dzisiejszej 
techniki i który potrafiłby odpowiedzieć na każde pytanie. Nie 
ma! Dlatego otwieramy się na Ducha Świętego, byśmy byli mą-
drzejsi, zwłaszcza w sprawach życiowych, byśmy wiedzieli: po 
co żyjemy?; dlaczego mamy zachowywać Boże przykazania?; 
dlaczego powinniśmy żyć w przyjaźni z Bogiem?; dlaczego 
cierpimy?; dlaczego spotykamy niewinne cierpienie na świe-
cie, np. niewinne dzieci, które urodziły się kalekie?; dlaczego 
umieramy i co dalej? Jak mamy Ducha Świętego, to znajdziemy 
odpowiedź na te bardzo ważne pytania. Nie są wymyślone, one 
nam się nasuwają, gdy np. uczestniczymy w pogrzebie. W tym 
roku byłem już na kilkunastu pogrzebach rodziców naszych 
kapłanów, którzy proszą, żeby im mamę czy tatę pochować. 
Zwykle przyjeżdżają  kapłani z roku święceń i przekazujemy 
rodziców do wieczności.

Moi drodzy, jak mamy Ducha Świętego, to potrafimy też 
rozpoznać kto kłamie, kto mówi prawdę, a dzisiaj, gdy mamy 
taki gąszcz mediów, dopływu informacji z Internetu, z różnych 
portali internetowych, z prasy, z telewizji, to czasem rzeczywi-
ście jesteśmy niepewni kogo słuchać, kto ma prawdę. Niekiedy 
są przytaczane te same fakty, a zupełnie różne są interpretacje.
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Jeśli o tym wspominam to po to, żebyśmy mieli świadomość, 
jak bardzo potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego, byśmy 
wiedzieli kogo słuchać, za kim iść, żebyśmy we wszystkim 
odkryli wartość nauki Jezusa Chrystusa, który przyniósł nam 
na świat prawdę i za tę prawdę oddał życie. Zobaczcie, jaka 
dzisiaj wśród ludzi w Europie Zachodniej jest pogarda dla 
dzieła, które Jezus przyniósł na świat. U nas też są naciski, 
żeby o Jezusie nie mówić publicznie. Gdy parlament landu 
bawarskiego podjął decyzję, żeby powiesić krzyże w miejscach 
publicznych w Bawarii, ponieważ Bawaria jest najbardziej 
katolickim regionem w Niemczech, nastąpiło oburzenie. 
Nawet osoby duchowne, nawet purpuraci wypowiadali się 
dwuznacznie. Jest to niepokojące. Ludzie oddawali życie za 
wiarę w Chrystusa, za krzyże, za święte znaki, a dzisiaj się 
to kwestionuje, bo jest tolerancja i nie można innych prowo-
kować, obrażać, trzeba uszanować ich uczucia i przekonania 
religijne. Chce się zamknąć religię do sfery prywatnej i mówi 
się, że nie wypada mówić o sprawach religijnych publicznie. 
Tak jest na Zachodzie. Chrześcijaństwo jest tam słabiuteńkie 
i dlatego islam się umacnia, jest coraz więcej meczetów, a jeśli 
są różne religie, to nie mogą być wszystkie prawdziwe. To jest 
logika. Kto się uczył logiki to wie, że dwa zdania sprzeczne 
nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jeżeli są religie, które 
różnią się między sobą i to niekiedy bardzo, to nie mogą być 
równocześnie prawdziwe. Dlatego ci, którzy mówią, że jest 
jednakowa wartość wszystkich religii, są w błędzie, nie znają 
podstawowych zasad logiki. Dlatego jest nam potrzebna moc 
Ducha Świętego, Jego światło, byśmy rozumieli życie, byśmy 
byli mądrzy, byśmy byli lepsi i byśmy mieli od Ducha Świętego 
moc, żeby czynić dobro i unikać zła.

3. Apostołowie pierwszymi świadkami 
Zmartwychwstałego Jezusa

Moi drodzy, patrzymy na pierwszych świadków Pana Je-
zusa, którzy jako pierwsi przyjęli dary Ducha Świętego. To 
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byli apostołowie. Cały Okres Wielkanocny czytaliśmy Dzieje 
Apostolskie i tam było pokazane, jak oni przemienili się pod 
wpływem Ducha Świętego w nowych ludzi, którzy nabrali 
odwagi, stali się mądrzy i żadna siła ich nie zatrzymała w da-
waniu świadectwa o Chrystusie, w mówieniu, że Jezus umarł 
za grzechy wszystkich ludzi, i że zmartwychwstał, otwierając 
nam drogę do życia wiecznego. Taki był temat pierwszych 
kazań apostołów.

Dzisiaj spotykamy św. Pawła – też apostoła, tylko później 
powołanego – który przybył do Rzymu, do stolicy cesarstwa. 
Był bardzo sprytny, bo wśród słuchaczy, do których przemawiał, 
byli faryzeusze i saduceusze. Jedni wierzyli w zmartwychwsta-
nie, a inni nie i św. Paweł poruszył ten temat zmartwychwsta-
nia. Powiedział: „Spodziewam się zmartwychwstania umar-
łych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami 
i saduceusza mi i doszło do rozdwojenia wśród zebranych” 
(Dz 23,6b-7). Trzeba było Pawła zabrać do więzienia, żeby tam 
czuł się bezpieczniejszy. I co się stało w więzieniu? Słyszeli-
śmy! Ukazał mu się Chrystus: „Następnej nocy ukazał mu się 
Pan. Odwagi! – powiedział – trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie 
świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Je-
rozolimie” (Dz 23,11) – a więc nowe wezwanie, żeby dalej 
świadczyć o Chrystusie. I to słowo: „Odwagi” – nie licz na 
siebie, na Mnie licz, Ja ci pomogę. Dlatego śpiewaliśmy: „Strzeż 
mnie, o Boże, Tobie zaufałem”. Nasza odwaga nie powinna 
być oparta na naszych umiejętnościach, na naszych ludzkich 
uzdolnieniach, ale na zaufaniu do Pana Boga – „Strzeż mnie, 
o Boże, Tobie zaufałem”. Paweł usłyszał: „Odwagi”, Ja będę 
z tobą, Ja będę cię wspomagał.

Droga młodzieży, dzisiaj te same słowa Pan Jezus mówi 
do was: „Odwagi”, nie bójcie się. Idziecie w świat, spotkacie 
bezbożników, spotkacie ludzi, którzy będą Bogu bluźnić, którzy 
będą się z Boga wyśmiewać, którzy będą naigrawać się z Ko-
ścioła. Odwagi! Duch Święty będzie z wami! Otrzymujecie 
dzisiaj takie zadanie, żeby stać się świadkami.
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4. Służba dla jedności zadaniem chrześcijan

I jeszcze parę słów na temat Ewangelii. Pan Jezus modli 
się o jedność. To też jest zadanie dla wszystkich ochrzczonych 
i bierzmowanych, byśmy budowali jedność i tę budowę jedności 
trzeba zaczynać od siebie. To my mamy budować mosty między 
ludźmi poróżnionymi, nie czekać na innych – ale to jest nasze 
zadanie. Jak w małżeństwie jedność gdzieś się pokruszy, jak 
zawitają ciche dni, to ten małżonek jest większy i mądrzejszy, 
który pierwszy wyciąga rękę do zgody i buduje most, staje się 
budowniczym jedności małżeńskiej i rodzinnej. Zobaczcie, jak 
dzisiaj skłócony jest naród polski. Jedni mówią, że chodzi im 
o dobrą zmianę, drudzy to krytykują i widać, że marzę ciągle 
o władzy, a pożądliwość władzy, znaczenia, pieniędzy, to jest 
zawsze jedna z największych pokus tego świata. Pan Jezus 
kieruje nasze oczy na wartości duchowe, na wartości, które 
czynią człowieka pełniejszym, żeby żyć w prawdzie, żeby pro-
mować dobro, piękno, żeby służyć drugim – nie panować, nie 
wymądrzać się, ale być pokornym, być usłużnym, być „dla”. To 
bycie „dla”, to definicja miłości papieża Jana Pawła II, którego 
urodziny jutro będziemy obchodzić. To już dziewięćdziesiąte 
ósme urodziny i czterdziesta rocznica wyboru na papieża. Pa-
pież mówił, że miłość to jest bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. 
Jeżeli to czynimy, jeżeli w takiej postawie spędzamy życie, to 
budujemy jedność w rodzinach, we wspólnotach sąsiedzkich, 
wszędzie. Pan Jezus chce, byśmy byli zjednoczeni wokół 
wartości naczelnych, wokół Pana Boga, wokół prawdy, wokół 
dobra, wokół wartości ewangelicznych.

Kończąc to pouczenie, siostry i bracia, wzywam do modli-
twy w intencji naszej młodzieży, by dzisiaj przyjęli świadomie, 
z wielką wiarą i miłością, dary Ducha Świętego, by stali się 
świadkami Jezusa Chrystusa i by wypełnili swoje ślubowanie, 
które przed chwilą złożyli. Gdy ich zapytałem: „Jakich łask 
oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”, to padła odpowiedź: 
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas 
do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej 
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zasad”. Oby to się spełniło dzięki Duchowi Świętemu, którego 
otrzymujecie. Amen.

Jubileusz czasem wdzięczności Panu 
Bogu i ludziom

Polanica-Zdrój, 18 maja 2018 r.
Msza św. z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Żołnierzy z Monte Cassino 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Szanowna Dyrekcjo Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-
-Zdroju,

Czcigodni Rodzice,
Szanowni Nauczyciele,
Drodzy Przyjaciele Szkoły,
Kochane Dzieci!

Przy dzisiejszej uroczystości 60-lecia waszej szkoły, powie-
my o trzech matkach: o matce pierwszej, którą jest nasza mama, 
która nas urodziła i jako pierwsza wychowywała; o matce 
drugiej, którą jest szkoła i o matce trzeciej, którą jest Kościół.

1. Matka – rodzicielka, nauczycielka i Kościół

Pierwsza mama, to jest mama w rodzinie. Każdy człowiek 
ma swoją mamusię. Człowiek nie spada z nieba, ale mamusia 
go nosi dziewięć miesięcy i potem dzidziusia wydaje na świat. 
Wszyscy urodziliśmy się z naszej mamusi i ona jest tą najbliższą 
osobą w rodzinie. Od mamusi otrzymujemy pokarm; mamusia 
nas karmi na początku piersią albo mlekiem z butelki – to dzieci 
wiedzą. Mamusia też nas wychowuje, mówi co jest dobre, co 
jest złe, uczy nas pacierza i jak coś nie gra, jak coś boli, jak jest 
jakieś zmartwienie, to idziemy do mamusi. Ona nas pogłaszcze, 
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przytuli i wtedy nam się robi lepiej. To jest pierwsza mama, 
która jest na początku naszego życia.

Potem mamy drugą mamę – drugą mamą możemy nazwać 
szkołę. W języku łacińskim nazywa się „Alma Mater”. Tę 
nazwę odnosimy do uniwersytetu, do szkoły wyższej, ale tę 
nazwę można także odnieść do każdej szkoły i można nazywać 
każdą szkołę mamą. Szkoła jest podobna do mamy. Dlaczego? 
Dlatego, że szkoła, tak jak mama, nas karmi. Czym nas szkoła 
karmi? Karmi nas wiedzą, wiadomościami. Jest język polski, 
jest matematyka, jest geografia, jest biologia, są inne przedmioty 
i to też jest pokarm, który my przyjmujemy od mamy, która ma 
na imię szkoła. Ale szkoła nas też wychowuje na dobrych ludzi, 
żebyśmy byli pilni, żebyśmy nie kłamali. Jest także w szkole ka-
techeza. Wy też macie katechezę, to sobie przypominamy, jakie 
wymagania stawia nam Pan Bóg, żebyśmy wyrośli na dobrych 
ludzi. A więc szkoła to jest taka druga mama, którą spotykamy 
w naszym życiu. Najpierw jest mama w domu, w rodzinie, 
to jest to pierwsze gniazdo, pierwsza wspólnota. W rodzinie 
mamy braciszka, siostrzyczkę, mamy babcię, dziadzia. To jest 
rodzina. A szkoła jest drugą wspólnotą, do której przychodzimy 
z rodziny. I w szkole mamy kogo? Mamy koleżankę, kolegę, 
zawiązujemy przyjaźnie, jesteśmy we wspólnocie szkolnej. 
I ta szkoła – powtórzmy – karmi nas prawdziwą wiedzą i do-
brymi zasadami życia. Patrzymy na naszych nauczycieli, na 
wychowawców, na wychowawczynie i też chcemy tak ładnie 
postępować, jak oni postępują.

I jeszcze jest trzecia mama, którą jest Kościół. Dla nas to 
jest parafia, kościół parafialny, gdzie jest ksiądz proboszcz i są 
księża wikariusze. Kościół jest też taką mamą, która nas karmi 
i wychowuje. Czym nas karmi Kościół? Karmi nas słowem 
Bożym. Gdy czytamy słowo Boże, to jest to pokarm, ale nie 
dla ciała, tylko dla naszego ducha. Tego pokarmu, którym jest 
prawda, człowiek potrzebuje dla ducha, a słowo Boże jest za-
wsze prawdziwe. Dzisiaj Pan Jezus pytał w Ewangelii Piotra: 
„Czy miłujesz Mnie?” (J 21,15b) i Piotr trzy razy odpowiedział: 
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15c). To pytanie – 
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Czy Mnie kochasz? – Pan Jezus dzisiaj stawia nam wszystkim, 
stawia panu dyrektorowi, paniom wychowawczyniom, waszym 
nauczycielom, stawia wam – każdej dziewczynce i każdemu 
chłopcu, stawia także mnie i księdzu prałatowi. Jak odpowia-
damy? Panie, Ty wiesz, że Cę kocham; mówimy Chrystusowi, 
że Go kochamy.

Kościół jest taką mamą, która nas karmi słowem Bożym. 
To słowo Boże jest pokarmem dla naszego ducha, bo dla ciała 
pokarmem jest chleb, herbatka, szynka, serek, jajko czy na obiad 
zupa albo drugie danie. To jest pożywienie, które codziennie 
spożywamy. A duch też potrzebuje pokarmu i tym pokarmem 
jest prawda, która płynie ze Bożego słowa.

Ale mamy w Kościele jeszcze drugi pokarm. Jaki? Komunia 
Święta – to jest też pokarm. Dlatego Kościół nazywamy mamą, 
bo tak jak mama nas karmi, tak Kościół karmi nas słowem 
Bożym i karmi nas też Chlebem Eucharystycznym, Komunią 
Świętą. Zobaczcie, ławki są przybrane, a to jest znak, że tu była 
już I Komunia Święta. Kto był u I Komunii Świętej w tym roku? 
Są tutaj dzieci. Te dzieci zostały po raz pierwszy nakarmione 
Komunią Świętą i będą od tego czasu mogły Komunię świętą 
przyjmować. A więc Kościół nas karmi jako nasza mama sło-
wem Bożym, Komunią świętą i także nas wychowuje. Zawsze 
w Kościele słyszymy, że mamy być dobrzy, że nie wolno kraść, 
że nie wolno kłamać, że trzeba szanować starszych, że trzeba 
kochać Pana Boga, że trzeba kochać rodziców, że tę miłość do 
Pana Boga trzeba wyrazić w modlitwie, w przychodzeniu do 
kościoła. To są wskazówki, które nam daje Kościół. Tak jak 
mama w domu, jak pan dyrektor i wychowawczynie w szkole, 
tak i Kościół daje nam wskazówki.

2. Trzy jubileuszowe słowa wobec Pana Boga i ludzi

Do tych trzech słów, dołączymy refleksję o waszym jubi-
leuszu. Mamy dzisiaj sześćdziesiąt lat istnienia waszej szkoły 
i dwadzieścia lat od nadania jej imienia Żołnierzy z Monte Cas-
sino. Monte Cassino to jest taka wysoka góra, która blokowała 
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dojście do Rzymu. Tam Niemcy się zabarykadowali i bronili 
dojścia do Rzymu, żeby Rzym nie został zdobyty. Wiele ekip 
żołnierzy tę górę zdobywało, ale się nie udało. Dopiero bardzo 
dzielni żołnierze polscy, siedemdziesiąt cztery lata temu, do-
konali niezwykłego wyczynu, zdobywając tę górę. Oczywiście 
wielu zginęło, ale biało-czerwony sztandar zawieszono na 
klasztorze, bo tam byli i są benedyktyni. Klasztor w czasie 
bombardowania został zniszczony, ale potem rząd włoski go 
odbudował. Macie za patronów bohaterów i dla was to jest 
wskazówka, żeby być takim odważnym bohaterem wiary, mi-
łośnikiem Pana Boga i miłośnikiem ojczyzny.

Moi drodzy, chcemy Panu Bogu podziękować. Na każdym 
jubileuszu, także na waszym, mówimy trzy słowa. Jakie pierw-
sze słowo? Dziękujemy! Panu Bogu dziękujemy za sześćdzie-
siąt lat istnienia szkoły. Tylu stąd wyszło absolwentów. Dzisiaj 
najstarsi mają prawie tyle, lat co ja. Za wszystkich absolwentów 
dziękujemy Panu Bogu. Dziękujemy za prawdę, za ten pokarm, 
który wzięli ze szkoły. To jest też podziękowanie za nauczycieli, 
za naszych wychowawców. Następne słowo – prosimy! Chcemy 
prosić, byśmy byli zdrowi, radośni, żebyśmy do szkoły chętnie 
chodzili i cieszyli się szkołą, bo w szkole mamy koleżanki 
i kolegów. To jest wspaniała rodzina młodych ludzi, którzy się 
kształcą, żeby potem pójść w życie z dużym zasobem wiedzy. 
I trzecie słowo – przepraszamy! Trzeba Pana Boga przeprosić. 
Myśmy już na początku Pana Boga przeprosili za nasze braki, 
za jakieś niestosowności, które się przydarzyły w szkole w po-
przednim pokoleniu i za to, co się Panu Bogu nie podobało. Pana 
Boga zawsze chcemy przepraszać i otrzymujemy przebaczenie.

Moi drodzy, cieszmy się naszym jubileuszem i dzisiaj ciesz-
my się Panem Bogiem, Panem Jezusem, który nas karmi swoim 
słowem i także nakarmi nas Chlebem Eucharystycznym. Jak nas 
zapyta dzisiaj Pan Jezus: „Czy miłujesz Mnie?” – to wszyscy 
odpowiadamy: „Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”. Powtórzymy: 
„Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”. Amen.
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Św. Jan Paweł II orędownik w niebie 
dla chorych

Polanica-Zdrój, 18 maja 2018 r.
Msza Święta z okazji nadania placówce imienia św. Jana Pawła II 

Kaplica szpitalna Specjalistycznego Centrum Medycznego

Wstęp

W mojej homilii chcę umieścić trzy punkty. Najpierw 
spojrzymy na św. Jana Pawła II jako na następcę św. Piotra, 
dziedzica jego posłannictwa; w drugim punkcie popatrzymy 
na św. Jana Pawła II jako na przyjaciela ludzi chorych i pro-
motora życia; i wreszcie w punkcie trzecim jako na naszego 
niebieskiego wspomożyciela.

1. Św. Jan Paweł II jako dziedzic posłannictwa św. Piotra

Moi drodzy, znamy z działalności św. Piotra dwa wyznania, 
które Piotr skierował, zaadresował do Pana Jezusa, odpowia-
dając na Jego pytanie. Najpierw pod Cezareą Filipową, gdy 
Chrystus zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15), 
to właśnie Piotr w imieniu wszystkich powiedział: „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). A potem, już po zmar-
twychwstaniu, gdy Jezus ukazał się nad Jeziorem Galilejskim, 
wtedy trzykrotnie go zapytał, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewan-
gelii: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21,15a). 
Na to pytanie Piotr również trzykrotnie odpowiedział: „Panie, 
Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15b). Przy pierwszym razie 
pod Cezareą Lipową za to wyznanie Pan Jezus obiecał Piotrowi 
prymat, powiedział: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” 
(Mt 16,18). Ta obietnica została spełniona po zmartwychwsta-
niu w drugiej scenie, kiedy Jezus pytał Piotra o miłość. „Paś 
baranki moje! Paś owce moje!” (J 21,15c.16c) – tymi słowami 
Pan Jezus nadał Piotrowi prymat w Kościele, który założył.
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Siostry i bracia, te dwa wyznania Piotra były w różny 
sposób, w różnych kontekstach dziejowych powtarzane przez 
następców św. Piotra. Gdy patrzymy na Piotra naszych czasów, 
który trzynaście lat temu, 2 kwietnia 2005 roku zakończył swój 
pontyfikat, możemy powiedzieć, że pięknie odpowiadał na te 
dwa pytania. Swoim słowem i swoją działalnością papieską cią-
gle potwierdzał to Piotrowe wyznanie spod Cezarei Filipowej: 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Pokazywał Chrystusa 
światu jako jedynego i powszechnego Odkupiciela i także 
potwierdzał te słowa, które Piotr wypowiedział do Chrystusa 
Zmartwychwstałego – „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Całe 
jego życie składało się na treść tych słów – „Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham”.

Moi drodzy, te pytania Pan Jezus ciągle ponawia nie tylko na-
stępcom św. Piotra, ale nam wszystkim, dlatego winniśmy mieć 
świadomość, że naszym zadaniem jako chrześcijan, jako ludzi 
ochrzczonych i wybierzmowanych, jest potwierdzanie słowem 
i stylem życia tych słów Piotrowych, które tak pięknie powtórzył 
św. Jan Paweł II – „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. To 
jest prawda wiary, którą winniśmy słowem i czynem wyznawać. 
I też drugie słowa: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Jak tak 
mówimy, to odpowiadamy na miłość Jezusa. Ona jest o wiele 
większa od naszej miłości, bo Jezus wydał się za nas na śmierć, 
przyjął wyrok śmierci, żeby nam pokazać, jak nas miłuje, żeby 
uwolnić nas z grzechów, wobec których jesteśmy bezsilni, bo 
nie możemy sami sobie grzechów zgładzić. Jest potrzebna Boża 
moc i tę Bożą moc Jezus wysłużył na krzyżu, a my możemy 
przyjmować Jego miłosierdzie.

2. Św. Jan Paweł II – przyjaciel chorych i promotor 
życia

Św. Jan Paweł II nie przepuścił żadnej okazji, żeby wskazać, 
jak ważne i wartościowe jest każde życie ludzkie od poczęcia 
aż do naturalnej śmierci. Mamy tyle tekstów naszego papieża, 
które dotyczą obrony życia. Ale, moi drodzy, papież był też 
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bardzo czytelnym, widzialnym przyjacielem ludzi chorych 
i tu możemy zauważyć trzy sektory. Najpierw papież nauczał 
o chorobie człowieka, o cierpieniu i wskazywał na jego zbaw-
czy sens. Najpełniejszy wykład o cierpieniu dał nam w liście 
apostolskim „Salvifici doloris”. Ksiądz biskup Adam Bałabuch 
napisał pracę doktorską na KUL-u na temat nauki papieża 
o cierpieniu. Ten list jest godny refleksji. Dziś była cytowana 
encyklika „Humanae vitae” błogosławionego Pawła VI, była 
cytowana encyklika „Evangelium vitae” Jana Pawła II, ale 
najwięcej przepięknych myśli na temat cierpienia znajdujemy 
w tym wspomnianym liście apostolskim.

Ta miłość i szacunek dla chorych nie tylko była wyrażana 
w tekstach pisanych i mówionych papieża, ale przede wszystkim 
w kontaktach z ludźmi chorymi. Zauważmy, że w programie 
niemal każdej pielgrzymki do ojczyzny, przy ośmiu pielgrzym-
kach papieża do naszej Ojczyzny, wśród stu czterech podróży 
apostolskich poza Włochy, które papież urzeczywistnił, prawie 
wszędzie papież żądał, żeby było spotkanie z chorymi i za-
wsze miał wiele do powiedzenia chorym. Ja też byłem obecny 
na kilku spotkaniach. Wspomnę tylko spotkanie z pierwszej 
pielgrzymki przed katedrą w Częstochowie. To był czerwiec 
1979 roku, gdy papież przybył po raz pierwszy do ojczyzny. 
Wtedy żył jeszcze kardynał Wyszyński, a Polska była jeszcze 
komunistyczna. Pamiętam, jakie było piękne przemówienie do 
chorych zgromadzonych przy katedrze w Częstochowie. Chorzy 
byli bardzo wdzięczni. Są też przejmujące sceny, np. z Brazy-
lii, kiedy trędowaty dziękował papieżowi za to, że zgodził się 
przyjść, gdyż był zakaz, bo trędowaci byli separowani, a papież 
poprosił, żeby mógł się spotkać bezpośrednio i zaryzykowano, 
i mu pozwolono. A potem to przemówienie trędowatego było 
przejmujące, pełne nieopisanej wdzięczności i miłości. Ta mi-
łość do chorych wyrażała się w kontaktach z ludźmi chorymi.

I trzeci wymiar szacunku dla chorych, umiłowania chorych, 
to była jego postawa, gdy sam był pacjentem, najpierw po za-
machu. Kardynał Dziwisz, który był najbliżej tego, co się działo 
13 maja 1981 roku mówił, że dopóki papież miał świadomość, 
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dopóki nie stracił przytomności, to modlił się po polsku – „Ma-
ryjo, Matko moja!” A potem, gdy papież osiągnął już sędziwy 
wiek, to wiemy, że nadszedł czas, kiedy przestał podróżować. 
Przypomnę, że ostatnia podróż apostolska poza Włochy miała 
miejsce w sierpniu 2004 roku. Niecały rok przed śmiercią pa-
pież pojechał do Lourdes, gdzie jest Matka Boża czczona jako 
Uzdrowienie Chorych. Jest piękne zdjęcie, jak papież klęczy 
przed Maryją. To było właściwie pożegnanie z Maryją tu, na 
ziemi. Zanim Ją potem zobaczył w niebie, pojechał do Lourdes. 
Wcześniej był trzykrotnie w Fatimie, bo wielokrotnie publicz-
nie wyznawał, że Maryi zawdzięcza ocalenie życia podczas 
zamachu. O tym dokładnie opowiadał nam kardynał Dziwisz.

Moi drodzy, papież to człowiek, który nam pokazał, jak 
się choruje, jak się cierpi. Niektórzy mówią, że to była ostat-
nia niepisana encyklika, ale napisana życiem, cierpieniem 
w ostatnich latach i miesiącach życia, kiedy nawet na końcu 
nie tylko przestał chodzić, ale także przestał mówić. Pamiętamy 
to błogosławieństwo udzielane na Święta Wielkanocne 2005 
roku już bez słów.

3. Św. Jan Paweł II nasz wspomożyciel

Moi drodzy, ostatni punkt naszej refleksji, to spojrzenie na 
papieża jako na naszego wspomożyciela. Kardynał Dziwisz 
opowiadał nam przy różnych okazjach o koszyczku, który był 
położony obok klęcznika w kaplicy papieskiej na Watykanie 
i tam składano prośby, które przychodziły z całego świata, proś-
by o modlitwę papieża w różnych intencjach. Papież codziennie 
tam zaglądał, brał te listy do ręki, czytał i przedstawiał Panu 
Bogu. Z czasem zaczęły przychodzić odpowiedzi z różnych 
stron świata, wskazujące na skuteczność modlitwy papieża.

Moi drodzy, dzisiaj papież jest naszym orędownikiem. Jest 
już wiele ludzi na świecie, także w Polsce, którzy zawdzięcza-
ją interwencji papieża wielkie skarby, wielkie dary – czy to 
uzdrowienia, czy też poczęcie nowego dziecka. Okazuje się, że 
wielu bezdzietnym parom małżeńskim doradzano, żeby prosili 
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papieża o dar potomstwa, dla którego tak cenne było życie. 
W wielu przypadkach ci proszący otrzymali ten dar.

Dlatego, moi drodzy, mamy w niebie wielkiego przyjaciela 
i cieszymy się, że dzisiaj ten święty stał się, przez obdarzenie 
jego patronatem szpitala, bliższy temu szpitalowi – personelo-
wi, ale także chorym, którzy tu są i którzy będą. Z pewnością 
będzie się wstawiał do Pana Boga w tych sprawach, które będą 
mu przedkładane na modlitwie. Zapiszmy w naszym sercu 
i w naszej pamięci dzisiejszy dzień, żeby tutaj, w Polanicy, 
nad tym domem, do którego ludzie przyjeżdżają po odzyskanie 
zdrowia, czuwał papież ze swoją miłością, ze swoją serdecz-
nością, by wspomagał personel lekarski, żeby prowadził rękę 
chirurgów, żeby pomagał we wszystkich sektorach leczenia. 
Mamy tyle urządzeń medycznych, aparatów, które są potrzebne 
do postawienia właściwej diagnozy. Chcemy prosić, żeby bło-
gosławieństwo Boże było zawsze wielkim darem Pana Boga dla 
personelu i dla chorych. Będziemy o to się modlić, żeby papież 
nam pomagał w tych wszystkich sprawach, które są ważne i dla 
personelu lekarskiego, i dla pacjentów, którzy tutaj będą szukać 
zdrowia i powrotu do normalnego życia. Amen.

Wypełnić swoje powołanie w stylu 
św. Jana Pawła II

Świdnica, 18 maja 2018 r.
Msza Święta z okazji XIII Edycji Dni Papieskich 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Św. Piotr otrzymuje nowe powołanie

Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest zmartwychwstały Pan 
Jezus, który egzaminuje św. Piotra z miłości. Ten egzamin był 
potrzebny, bo wiemy, że Piotr zawiódł w Wielkim Tygodniu. 
Gdy Pan Jezus znalazł się w opresji, gdy został pojmany, osą-
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dzony i powieszony na krzyżu, Piotr zniknął, stchórzył, zaparł 
się i trzeba go było rehabilitować. Dlatego w tej chrystofanii 
galilejskiej nad Jeziorem Tyberiadzkim, gdy Pan Jezus spożył 
śniadanie z uczniami i kolejny raz im wykazał, że żyje, że może 
nawet spożywać posiłki, wtedy podjął dialog z Piotrem na temat 
miłości: „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15a). 
Trzy pytania dotyczące miłości i Piotr za każdym razem odpo-
wiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15b). 
Mówimy, że w tym momencie, gdy Pan Jezus powiedział: „Paś 
baranki moje! Paś owce moje!” (J 21,15c.16c), Piotr otrzymał 
nowe powołanie. Pierwsze powołanie było trzy lata wcześniej, 
gdy Pan Jezus powoływał pierwszych uczniów do bliższego 
grona, gdy tworzył grono Apostołów. Piotr znalazł się na po-
czątku z bratem Andrzejem, bo był rybakiem, to był jego zawód 
od młodości. A tu otrzymuje nowe powołanie – „Paś baranki 
moje! Paś owce moje!”. To było dopełnienie obietnicy, którą 
Pan Jezus złożył Piotrowi pod Cezareą Filipową. Gdy Piotr, na 
pytanie Jezusa: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15), od-
powiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16), 
wtedy Jezus zapowiedział: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej 
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” 
(Mt 16,18). Jezus spełnił tę obietnicę po śniadaniu nad Jeziorem 
Tyberiadzkim – „Paś baranki moje! Paś owce moje!”. Nowe 
powołanie.

2. Różne powołania w życiu św. Jana Pawła II

Moi drodzy, wiedząc o tym, że św. Jan Paweł II, którego 
dzisiaj szczególnie wspominamy w dniu jego urodzin, był 
następcą św. Piotra, powiemy o mniejszych i większych powo-
łaniach w życiu św. Jana Pawła II. Już wiele o papieżu wiemy, 
wiele przeczytaliśmy, wiele usłyszeliśmy z mediów, zwłaszcza 
katolickich, z prasy katolickiej, dlatego też taki temat poruszamy 
w naszej katedrze. Jak się patrzy na całokształt życia św. Jana 
Pawła II to można powiedzieć, że na jego drodze życia było 
wiele powołań. Nakładały się jedno na drugie.
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Zacznijmy od pierwszego – powołanie do życia. Jeżeli ma-
musia nosiła go dziewięć miesięcy pod sercem, to został poczęty 
około połowy sierpnia, kiedy jest Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. To jest czas zaistnienia Jana  Pawła II 
na naszej ziemi. Najpierw domem dla niego była mama Emilia, 
która wydała na świat 18 maja 1920 roku. To było pierwsze, 
fundamentalne powołanie do życia.

Zaraz po narodzeniu, w krótkim czasie, nastąpiło nowe 
powołanie do bycia dzieckiem Bożym. Papież bardzo sobie 
cenił to powołanie. Gdy był w Wadowicach już jako papież, 
w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny i gdy wszedł do 
bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, długo klęczał 
przy chrzcielnicy, z pietyzmem ją ucałował i potem mówił, że 
tu się wszystko zaczęło, tu stał się dzieckiem Bożym. To też 
bardzo ważne powołanie.

Moi drodzy, gdy biegniemy dalej w życie Karola Wojtyły, 
zatrzymamy się w dziewiątym roku życia, gdy tuż przed I Ko-
munią świętą do wieczności odeszła mamusia, i gdy ojciec 
zaprowadził syna do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mały Karol 
znał już to miejsce, bo z pewnością wielokrotnie bywał z ro-
dzicami u Matki Bożej Kalwaryjskiej, ale to było pierwsze po 
śmierci mamy. Ta pielgrzymka była szczególna, bo wtedy – jak 
sam papież się przyznał – ojciec mu powiedział: „Nie ma już 
mamy w domu, odtąd Ona będzie twoją Mamą”. I tak się stało! 
Dziewięcioletni chłopczyk to sobie zapamiętał, zabrał te słowa 
ze sobą na drogę życia i wiemy, że potem obrał sobie słowa 
biskupie „Totus Tuus” – Cały dla Maryi.

Moi drodzy, idźmy dalej. Karol Wojtyła zdaje maturę 
w 1938 roku, w osiemnastym roku życia, rok przed wybuchem 
II wojny światowej i odkrywa powołanie, by podjąć studia 
polonistyczne. Zapisuje się na Uniwersytet Jagielloński, na 
Wydział Filozoficzny, na polonistykę. Równocześnie ma kon-
takt z krakowskim Teatrem Rapsodycznym i uczy się sztuki 
aktorskiej. Wydawać by się mogło, że to będzie jego główne 
życiowe powołanie, ale rozczytuje się w literaturze, także 
w religijnej, katolickiej. Spotyka Jana Tyranowskiego, który 
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otwiera jego umysł na rzeczywistość świata duchowego, na 
świat wewnętrzny człowieka, o którym ludzie czasem nie chcą 
myśleć i nie chcą się nim zajmować, a to jest wielkie bogactwo, 
które człowiek nosi w sobie. To bogactwo, to życie wewnętrz-
ne, w którym pojawia się Bóg, pojawia się wiara i miłość do 
Pana Boga.

Moi drodzy, Karol Wojtyła z pewnością też wziął do ręki 
życiorys Adama Chmielowskiego – brata Alberta i prawdo-
podobnie przejął się tym życiorysem. Adam Chmielowski był 
znakomitym malarzem, uznawanym przez ówczesne autorytety 
sztuki malarskiej, ale doszedł do wniosku, że to nie jest jego po-
wołanie, że Bóg chce go widzieć na innej drodze życia. Wiemy, 
że będąc już kaleką jako powstaniec, zrezygnował z malowania 
i poszedł do ubogich i bezdomnych. Nie miał funduszy, nie miał 
środków materialnych, ale miał serce dla nich, chciał być dla 
nich i pozostał z nimi do końca. Zmienił powołanie z malarza 
na sługę bezdomnych, najuboższych. Z pewnością to zasta-
nowiło studenta polonistyki, Karola Wojtyłę, który czytając 
teksty religijne, biogramy świętych, zmienił decyzję. Zostawił 
Uniwersytet i wstąpił do seminarium. Zgłosił się do kardynała 
Sapiehy i został przyjęty. Nastąpiła zmiana powołania. Nowe 
powołanie, które w nim się narodziło, odkrył z pewnością pod 
wpływem Ducha Świętego.

Moi drodzy, potem wojna się skończyła i przyszedł czas 
święceń. 1 listopada 1946 roku kardynał Sapieha w kaplicy 
wyświęca studenta teologii – Karola Wojtyłę – na kapłana. 
W Dzień Zaduszny odprawia prymicje w katedrze wawelskiej, 
w krypcie św. Leonarda.

I oto już w powołaniu kapłańskim rodzi się nowe powo-
łanie, wyznaczone przez kardynała Sapiehę, który wysyła go 
na studia do Rzymu na Angelicum. To jest zapowiedź, że jego 
powołanie kapłańskie potoczy się podwójnym torem: będzie 
tor duszpasterski, właściwy każdemu kapłanowi i będzie też 
tor naukowy, który będzie potrzebny do formowania alumnów, 
inteligencji. Ksiądz Karol Wojtyła wykorzystał tę sposobność, 
którą mu stworzył ordynariusz kardynał Sapieha.
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Wrócił z Angelicum, pracował w Krakowie, ale nie wypuścił 
z ręki książki i za kilka lat, w grudniu 1953 roku, przedstawił 
na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Teologicznym, 
który jeszcze istniał, pracę habilitacyjną. Odbyło się kolokwium 
i pracą był zachwycony profesor Stefan Swieżawski, który 
potem był świeckim audytorem na Soborze Watykańskim II. 
Gdy się dowiedziano na KUL-u, że ksiądz Karol Wojtyła 
napisał taką wspaniałą habilitację, to zaraz na drugi rok został 
zatrudniony i w 1954 roku podjął zajęcia na KUL-u. Te zajęcia 
prowadził dwadzieścia cztery lata, do momentu wyboru na pa-
pieża. Oczywiście w latach końcowych był już rzadko obecny 
na Uniwersytecie, ale formalnie należał do grona profesorów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Moi drodzy, to powołanie kapłańskie szło dwoma nurtami. 
Był nurt duszpasterski, opiekował się studentami, inteligencją 
w Krakowie, pracował w parafii św. Floriana i dał się poznać 
jako znakomity duszpasterz akademicki, a także wykładowca 
na KUL-u i wykładowca w seminarium krakowskim.

Moi drodzy, po czterech latach pracy wykładowej w Lu-
blinie, przyszedł rok 1958. Jest z młodzieżą na wakacjach, na 
kajakach i przychodzi informacja, że prymas wzywa go do 
siebie na ulicę Miodową do Warszawy. Trzeba było jechać. 
Tam Karol Wojtyła dowiaduje się, że papież pragnie, żeby zo-
stał biskupem. Dochodzi nowe powołanie, by być w kolegium 
biskupim, które jest kontynuacją kolegium apostolskiego. To 
rok 1958. Za sześć lat, w 1964 roku, po śmierci arcybiskupa 
Baziaka, zostaje mianowany arcybiskupem metropolitą krakow-
skim, a za kolejne trzy lata, w 1967 roku, kardynałem. Wiemy, 
co to oznacza. To były nowe powołania, gdzie się rozszerzała 
perspektywa działalności, bo kardynał to jest już postać, która 
jest obecna w całym Kościele i jest zwykle angażowana do 
rzymskich dykasterii.

Moi drodzy, dochodzimy do tego szczególnego roku 1978, 
kiedy kardynałowie, po przedwczesnej śmierci Jana Pawła I, 
wybierają kardynała krakowskiego na papieża. Wszyscy mówią 
o cudzie. Tu w katedrze mówiliśmy kiedyś o cudach związa-
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nych z Janem Pawłem II i to właśnie był cud, że po przeszło 
czterystu latach został wybrany papież nie Włoch, ale z Polski, 
z bloku komunistycznego. Nowe powołanie, by być sługą całego 
Kościoła. Od Krakowa, od sufragana, poprzez ordynariusza, 
poprzez kardynała to powołanie się rozszerza, by swoje skrzy-
dła pasterskie roztoczyć nad całym Kościołem powszechnym. 
Piękne, wielkie powołanie, jakże odpowiedzialne, które papież 
wypełniał przez przeszło dwadzieścia sześć lat.

Siostry i bracia, można tu jeszcze odkryć nowe powołania. 
Takim wydarzeniem bardzo ważnym, trudnym, ciężkim był 
zamach na jego życie. Tu się wydarzył kolejny cud, jakim była 
obecność Matki Bożej Fatimskiej i rola Matki Bożej Fatimskiej 
w uratowaniu życia. Papież czasem mówił, że to jest dodatek 
do jego życia, że jego pontyfikat trwał tylko trzy lata, a to, co 
się stało po zamachu, ten powrót do życia, to jest dodatkowy 
dar, który Pan Bóg przydzielił, dar jakże błogosławiony dla 
Kościoła, bo tyle ważnych spraw wydarzyło się jeszcze za 
sprawą św. Jana Pawła II po zamachu.

Moi drodzy, powołanie papieskie było uniwersalne i wiemy, 
że papież przeszedł do historii jako jeden z najznakomitszych 
następców św. Piotra. Zresztą sam czas tego pontyfikatu był 
znamienny, bo można zauważyć, że to był trzeci pontyfikat 
co do długości w dziejach Kościoła. Najdłuższy przyznajemy 
św. Piotrowi, chociaż nie mamy dokładnych dat, ale przyjmuje 
się, że był najdłuższy. Drugi z kolei, to Piusa IX w XIX wieku, 
który trwał trzydzieści jeden lat i kilka miesięcy, i trzeci co do 
długości – naszego papieża – dwadzieścia sześć lat i parę mie-
sięcy. Jakie wielkie błogosławieństwo. Papież łączył tę długość 
pontyfikatu ze swoją aktywnością, ze swoimi talentami. To 
wszystko sprawiło, że ten pontyfikat tak zajaśniał i nasz naród, 
nasza Ojczyzna tyle otrzymała z tego pontyfikatu – promocja 
narodu, promocja Ojczyzny.

Warto dopowiedzieć, że dzisiaj byłem w Polanicy, bo Spe-
cjalistycznemu Centrum Medycznemu, który bezpośrednio 
podlega pod Ministerstwo Zdrowia, nadaliśmy patronat – szpital 
otrzymał imię św. Jana Pawła II. Był odczytany dekret, odpra-
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wiłem Mszę Świętą i przemawiała tam pani, która króciutko 
opowiedziała o swoich podróżach. Mówiła, że gdziekolwiek 
powiedziała, że jest Polką, to od razu wszyscy – Jan Paweł II. To 
jest ikona, nie tylko Kościoła współczesnego, ale także naszego 
narodu, którego setną rocznicę niepodległości obchodzimy.

Zakończenie

Moi drodzy, zamykamy naszą drogę przez życie św. Jana 
Pawła II wnioskiem, byśmy widząc tyle powołań, które się 
nakładały, gdy na nowo Pan Bóg dodawał coś temu wielkiemu 
pasterzowi, tak i my byśmy przyjmowali to, co nas w życiu 
spotyka jako nowe powołanie. Myślę, że jak księdza przenoszą 
z parafii na parafię, z wikariatu na wikariat czy na probostwo, 
to jest nowe powołanie – powołanie w powołaniu. Jak mianuję 
kogoś profesorem seminarium czy pracownikiem kurii – to jest 
nowe powołanie w powołaniu kapłańskim. Każde nowe zadanie 
można widzieć jako element, który stanowi o nowym powoła-
niu. Dlatego bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego, bo 
to, co się z nami dzieje, to nie dzieje się tylko za naszą sprawą. 
Ostatecznie Pan Bóg kieruje życiem każdej i każdego z nas. 
Dajmy się Bogu kierować i prośmy Ducha Świętego, abyśmy 
nasze zadania odkrywali i je wypełniali. Papież jest nam tutaj 
wzorem, jak wypełniać swoje powołanie. Pamiętajmy! Pan Bóg 
dał nam takiego papieża też jako znak czasu, byśmy nie tylko 
pogłębiali i zgłębiali jego myśl, ale także naśladowali go w jego 
stylu bycia dla Boga i dla człowieka. Amen.
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Napełnieni Duchem Świętym 
w jubileuszowym dziękczynieniu

Świebodzice, 19 maja 2018 r.
Msza św. z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. Józefa Siemasza 

Kościół pw. św. Mikołaja

Wstęp

Czcigodny księże, srebrny Jubilacie,
Drodzy bracia kapłani wszystkich sprawowanych urzę-

dów i piastowanych godności, na czele z ks. rektorem naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego oraz ks. kanclerzem 
Świdnickiej Kurii Biskupiej,

Szanowana pani minister edukacji narodowej,
Szanowny panie burmistrzu,
Drodzy bracia diakonii i klerycy,
Wielebne siostry zakonne,
Drodzy członkowie Bractwa Świętego Józefa,
Wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości srebrnego ju-

bileuszu kapłaństwa ks. kanonika Józefa Siemasza!

1. Jubileusz kapłański jako święto wspólnoty lokalnego 
Kościoła

Przez cały Okres Wielkanocny w liturgii Kościoła przyglą-
daliśmy się młodemu Kościołowi apostolskiemu, który po Ze-
słaniu Ducha Świętego rozszerzał się z Jerozolimy na ościenne 
kraje i krainy dzisiejszej Azji Mniejszej i Grecji, aż dotarł do 
Rzymu, stolicy ówczesnego cesarstwa. Tam zostali zamęczeni 
dwaj najważniejsi apostołowie – św. Piotr i św. Paweł. Dlatego 
też Rzym stał się Wiecznym Miastem, stolicą chrześcijaństwa, 
bo tam ponieśli męczeństwo Książęta Apostołów. Ten Kościół 
jest dzisiaj rozpowszechniony na całym świecie, ma już dwa 
tysiące lat i jest ciągle młody i ciągle ma przyszłość. Ten Ko-
ściół ciągle odradza się dzięki Duchowi Świętemu, który jest 
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ciągle zsyłany przez Ojca i Syna na uczniów Chrystusowych, 
żeby pamiętali, że Bóg wszystkich umiłował, że przysłał na 
świat swego Syna i że jesteśmy zaproszeni do nieba, bo tam 
jest nasz wieczny, ostateczny dom końcowego zamieszkania. 
Mędrcy tego świata ciągle dzwonią na pogrzeb Kościołowi, 
a on trwa, bo Chrystus powiedział, że „bramy piekielne go nie 
przemogą” (Mt 16,18b).

Moi drodzy, ten Kościół trwa w mocy Ducha Świętego. 
Patrzymy na dzisiejszy Kościół, który przemawia językami 
wszystkich narodów, bo jest zadomowiony, zakorzeniony na 
wszystkich kontynentach, we wszystkich narodach. W nie-
których pełniej, głębiej, w innych trochę powierzchownie, ale 
można powiedzieć, że jest na całej ziemi i głosi Ewangelię 
w wielu językach, które są na świecie.

Moi drodzy, dzisiaj patrzymy na Kościół w naszej ojczyź-
nie, a szczególnie patrzymy na kapłana, który staje wśród nas, 
żeby z nami podziękować Panu Bogu za powołanie, za dar 
kapłaństwa i za dwadzieścia pięć lat służby kapłańskiej. To jest 
piękna chwila. Niektórzy mówią, po co te jubileusze? Może 
nie rozumieją, że nie chodzi w nich o chwalenie się czego się 
dokonało, co się zrobiło. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Panu 
Bogu podziękować, bo to, co się zrobiło, to dokonało się dzięki 
pomocy Bożej. Mamy świadomość, że jesteśmy nieużytecznymi 
sługami, a wszelkie dobro, które z naszych rąk wychodzi, to 
jest dar Boży, który przez nasze ręce jest dawany wspólnocie 
czy indywidualnym ludziom.

Moi drodzy, obchodzimy jubileusze, by Panu Bogu powie-
dzieć też trzy słowa – dziękuję, przepraszam i proszę. Żebyśmy 
wiedzieli za co dziękować, warto popatrzeć na drogę życia 
księdza Józefa, naszego srebrnego jubilata. Najpierw na drogę 
przed kapłaństwem i potem na drogę w kapłaństwie.

2. Droga do kapłaństwa księdza Jubilata

Ksiądz Jubilat urodził się 19 marca 1966 roku. Wiemy, jaki 
to był rok. To był rok milenium chrześcijaństwa w Polsce. We 
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wszystkich diecezjach były uroczystości milenijne. Główna 
uroczystość odbyła się 2 i 3 maja na Jasnej Górze. Byłem tam 
obecny jako kleryk trzeciego roku Wyższego Seminarium Du-
chownego we Wrocławiu. To był ten czas. Z kalendarza wynika, 
że ksiądz Józef miał wtedy półtora miesiąca życia. Urodził 
się w domu Szczepana i Anny z d. Bała w Oławie. 24 kwiet-
nia został ochrzczony w kościele parafialnym Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Niwniku. Rozpoczął Szkołę Podstawową 
w Drzemlikowicach, w 1973 roku, czyli w siódmym roku życia. 
Ukończył klasę ósmą w Gminnej Szkole Zbiorczej w Niwniku 
i podjął naukę w Zespole Szkół Zawodowych przy Jelczańskich 
Zakładach Zawodowych w Jelczu, a następnie uczęszczał do 
Technikum Mechanicznego w Jelczu, uzyskując świadectwo 
dojrzałości w 1987 roku.

Moi drodzy, gdy przybliżał się do zakończenia szkoły śred-
niej, gdy otrzymał świadectwo maturalne, uświadomił sobie, że 
Chrystus go woła do kapłaństwa. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewan-
gelii słowa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał” (J 15,16). Każde powołanie, to nie tyle jest 
nasz wybór, ile jest to dar Boży. Jak papież Jan Paweł II obcho-
dził złoty jubileusz kapłaństwa to powiedział, że kapłaństwo 
jest darem i tajemnicą. Napisał książkę w 1996 roku – „Dar 
i tajemnica” – gdy obchodził złote gody kapłaństwa. Kapłań-
stwo, to dar powołania niezasłużonego, może wymodlonego 
przez członków rodziny, przez mamę, tatę, w każdym razie 
jest to dar i to dar okryty tajemnicą, bo pytamy: Dlaczego ja? 
Dlaczego On? Dlaczego nie ktoś inny, kto może był zdolniejszy, 
może bardziej ułożony? To jest właśnie decyzja Boża – obda-
rzenie kogoś powołaniem. To powołanie narodziło się w domu 
rodzinnym i maturzysta Józef zgłosił się do Wrocławia, do se-
minarium, by podjąć drogę do kapłaństwa. Najpierw trzeba się 
było zastanowić: Czy mam być księdzem? Czy moje powołanie 
jest autentyczne? Czy naprawdę mnie woła Chrystus? Czy On 
chce, żebym był księdzem? Żeby na te pytania odpowiedzieć, 
było sześć lat i ksiądz Józef odpowiedział pozytywnie.
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Moi drodzy, czas formacji, który przebył ksiądz Józef z ko-
legami, był czasem szczególnym w Kościele polskim i w naszej 
ojczyźnie. To były lata 1987-1993. W czerwcu 1987 roku, 
jeszcze przed wstąpieniem maturzysty Józefa do seminarium, 
był w Polsce papież św. Jan Paweł II, po raz trzeci w ojczystym 
domu. Może ta pielgrzymka też miała wpływ na wybór drogi 
życiowej. W listopadzie 1988 roku były święcenia księdza 
Jana Tyrawy na biskupa pomocniczego. Potem był rok 1989 
ze słynną Jesienią Ludów i następnie przyszedł czas kolejnego 
przyjazdu Ojca Świętego do ojczyzny – rok 1991. Papież przy-
jechał po raz czwarty, tym razem do wolnej Polski. Wszyscy się 
spodziewali, że papież będzie mówił zachwycająco o wolności, 
a papież – jak wiemy – podjął temat fundamentalny, omawiał na 
poszczególnych etapach swojej pielgrzymki Boże przykazania. 
Co to oznaczało? Chciał dać wskazanie, pokazać fundament, na 
którym trzeba budować nową Polskę – Polskę wolną, Polskę 
solidarną, Polskę demokratyczną, ale przede wszystkim Polskę 
katolicką. Dlatego wrócił do fundamentów. Kto pamięta ten 
czas, to wie, że nasi liberałowie krytykowali papieża za to, że 
wrócił do takich tematów.

Moi drodzy, wiemy, że w 1991 roku papież w Polsce był 
dwa razy. Najpierw w czerwcu, gdy omawiał przykazania, to 
był pierwszy etap pielgrzymki, a drugi etap był w sierpniu. 
Papież przybył na VI Światowe Dni Młodzieży na Jasną Górę. 
Było piękne spotkanie młodzieży świata na Jasnej Górze. To 
był rok 1991. W 1992 roku nastąpił w Polsce nowy podział 
administracyjny Kościoła. Powstały nowe metropolie i nowe 
diecezje. Na Dolnym Śląsku została utworzona diecezja legnic-
ka, słynną bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. 
To było 25 marca 1992 roku.

Moi drodzy, w roku 1992 mieliśmy w seminarium wizytację 
apostolską – to ksiądz Józef pamięta. To nie była wizytacja 
dyscyplinarna, tylko Stolica Apostolska zarządziła tę wizy-
tację w seminariach polskich, żeby dostosować wychowanie 
i przygotowanie alumnów do nowych czasów, bo ukazała się 
wtedy adhortacja apostolska o formacji kapłańskiej Jana Paw-
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ła II „Pastores dabo vobis” – „Pasterzy dam wam”. To był też 
piękny czas spędzony z wizytatorami, chociaż niektórzy się bali, 
ale oni byli już prawie na wylocie, jak to się działo. I potem 
przyszedł finisz tej formacji seminaryjnej, który został uwień-
czony święceniami kapłańskimi 22 maja 1993 roku. Za  trzy 
dni minie  dokładnie dwadzieścia pięć lat od tego wydarzenia. 
Moi drodzy, tak w skrócie wyglądała droga naszego ks. Jubilata 
do kapłaństwa. Popatrzmy teraz na drogę posługi kapłańskiej, 
która mierzona czasem osiąga w tych dniach 25 lat.

3. Dwudziestopięcioletnia posługa kapłańska 
ks. Jubilata

Moi drodzy,  po  radościach prymicyjnych przyszedł  czas 
podjęcia  pracy duszpasterskiej w  charakterze wikariusza  na 
parafii. Władza kościelna skierowała ks. neoprezbitera Józe-
fa  Siemasza  do  parafii  pw.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Nowej Rudzie-Słupcu. Proboszczem tej parafii wówczas był 
ks. Jerzy Czernal, mój kolega z roku święceń. Czas pokazał, że 
ks. wikariusz bardzo dobrze się spisywał w posłudze kapłań-
skiej. Ks. proboszcz zatrzymał go w swojej parafii aż jedenaście 
lat. To był wyjątek, bo normalnie księży wikariuszy zmienia 
się co trzy, co pięć lat, żeby nabierali większego doświadcze-
nia duszpasterskiego, żeby mogli być u różnych proboszczów, 
w różnych parafiach miejskich i wiejskich. Ks. Siemasz dostąpił 
przywileju posługi w Słupcu aż do roku 2004, kiedy to powstała 
diecezja świdnicka. W czerwcu tegoż roku został posłany na 
proboszcza jednej z najmniejszych parafii diecezji – do parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Różance, w dekanacie Międzylesie. 
Parafię tę zamieszkuje niecałe pół tysiąca ludzi i są w niej do 
obsługi cztery kościoły. Ks. Józef był tam proboszczem cztery 
lata (2004-2008).

Może niektórzy z was są ciekawi – jak tam pracował, jak 
sobie radził z finansami i czego tam dokonał. Odpowiedź na 
te pytania możemy znaleźć w liście parafian, jaki otrzymałem 
od mieszkańców Lesicy.  Jest  to  jedna  z  trzech  filii  parafii 
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w  Różańce. W liście czytamy słowa: „Składamy wielkie po-
dziękowanie za ostatnie cztery lata księdza proboszcza Józefa 
Siemasza, który zrobił tak wiele dla naszego Kościoła w Lesicy. 
Ksiądz Józef oprócz prac wykonanych na cmentarzu – posta-
wienie muru cmentarnego – oraz odwodnienie kościoła, remont 
wieży, wymienienie wielkich okien, remont schodów i wielu 
innych prac,  których nie  sposób wyliczyć, wniósł  do naszej 
maleńkiej społeczności jeszcze coś cenniejszego. Nauczył nas 
śpiewać i śpiewać nie tylko na Mszy Świętej, która teraz jest 
dla nas, oprócz samej modlitwy, jeszcze radością i spotkaniem. 
Mimo tego, że nasza wieś w zimie  jest  tak bardzo zasypana 
śniegiem,  że  nie  było  nawet  zaopatrzenia w  sklepie,  ksiądz 
Józef nie opuścił ani jednej niedzieli, by nie było Mszy Świętej. 
Brnąc w głębokim po pas śniegu, motywował nas do dojścia 
w niedzielę do naszego kościoła św. Marcina. Ten list prosimy 
odebrać od naszej społeczności jako wyróżnienie i podzięko-
wanie za tak wspaniałego księdza – społecznika i człowieka, 
wnoszącego między ludzi uśmiech, modlitwę, to czego bardzo 
nam brakowało, wiarę i nadzieję na to, że można żyć lepiej, 
piękniej i radośniej”.

Moi drodzy,  takie  listy  się miło  czyta. Przychodzą  różne 
listy i nie wszystkie tak piękne, jak ten, ale dzisiaj, przy jubi-
leuszu, warto było te słowa przypomnieć i odczytać. Tak było 
w parafii w Różance. W roku 2008, po czterech latach posługi 
proboszczowskiej,  ks.  Józef  został  przeniesiony,  do  parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku. Miał w tej 
parafii do pomocy wikariusza i posługiwał w niej owocnie jako 
proboszcz przez osiem lat (2008-2016). W kwietniu 2016 r. od-
szedł nagle do wieczności ks. prałat Andrzej Raszpla, proboszcz 
w Wałbrzychu i zarazem dyrektor ekonomiczny w Świdnickiej 
Kurii Biskupiej. Szukaliśmy wówczas księdza, który by podjął 
się trudnych obowiązków dyrektora ekonomicznego diecezji 
po ks. Raszpli. Uznaliśmy, że najlepszym kandydatem na  to 
stanowisko jest ks. Józef Siemasz, który na wszystkich parafiach 
potrafił budować Kościół żywy, ale także bardzo dbał o mienie 
materialne parafii, prowadząc wszędzie, gdzie był, niezbędne 
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remonty. Ks. Józef wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Otrzy-
mał w zarząd parafię blisko Świdnicy, tu w Świebodzicach 
i objął funkcje dyrektora ekonomicznego w Świdnickiej Kurii 
Biskupiej.

Moi drodzy, po tym bardzo skrótowym spojrzeniu na drogę 
kapłańskiego życia ks. Józefa, możemy powiedzieć, że mamy 
za co Panu Bogu dziękować i mamy o co Go prosić.

Moi drodzy, do tych refleksji dodajmy jeszcze końcowy 
wątek, wątek powołaniowy.

4. Nasza wspólna troska o powołania kapłańskie 
i zakonne

Drodzy bracia i siostry, każdy jubileusz kapłański jest dla 
nas też wezwaniem, byśmy się modlili o dobre powołania ka-
płańskie i zakonne. Dokładnie za tydzień, w przyszłą sobotę, 
będziemy święcić naszych sześciu diakonów na prezbiterów. 
Będą święcenia, piękna kapłańska uroczystość i potem będą 
posłani na placówki wikariuszowskie. Zostawią po sobie sześć 
pustych miejsc i trzeba wyprosić dar powołania dla ich następ-
ców, żeby maturzyści – bo zwykle oni przychodzą, ale także 
czasem z opóźnieniem – powołani przez Chrystusa zgłosili się 
do seminarium. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybra-
łem”. A w innym miejscu Pan Jezus powiedział: „Proście Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2b). 
Troska o to, żebyśmy mieli wystarczającą ilość pasterzy, to 
zadanie dla nas wszystkich, dla całego ludu Bożego – i dla 
duchownych i dla świeckich.

Moi drodzy, wiemy, że na Zachodzie jest wielki kryzys ka-
płaństwa i Kościoła, bo jak jest kapłaństwo w kryzysie, to cały 
Kościół jest w kryzysie. Można szukać, jakie są tego przyczyny, 
ale nie chcemy się tym zajmować. Jest potrzeba, byśmy wszy-
scy bardzo troszczyli się o dar powołań kapłańskich, żebyśmy 
wypraszali pasterzy naszą modlitwą i naszą pokutą. Słyszeliśmy 
różne historie, bardzo dramatyczne, przejmujące, zwłaszcza na 
terenach wschodnich, gdzie też są nasi rodacy i tam nie wolno 
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było pracować księżom. Jak kapłan umierał, to potem był wielki 
niepokój co dalej, kto będzie odprawiał teraz Msze św., kto 
będzie spowiadał. Są znane przypadki, że jak już kapłana nie 
było, to ludzie przyjeżdżali na cmentarz, stawali nad grobem 
księdza i się spowiadali, bo nie było innej możliwości.

Dlatego, moi drodzy, dziękujmy za kapłanów, którzy są 
z nami i prośmy o nowych kapłanów. Bolejemy nad tym, że 
tyle jest dzisiaj ataków na księży, zwłaszcza w Internecie, na 
przeróżnych portalach. Czasem aż wstyd czytać takie komen-
tarze. Nie brakuje też tych przyjaciół diabła, którzy prowadzą 
frontową, bardzo brzydką działalność w Kościele. Czasem są 
to ludzie ochrzczeni, wybierzmowani i są tak zapieczeni. Nie 
wiadomo, co się stało, że obrali taki wrogi sposób działania 
wobec Pana Boga i Kościoła, że jest w nich aż taka nienawiść 
i złośliwość!

Zakończenie

Moi drodzy, wróćmy do pierwszej myśli dziś tu wypowie-
dzianej, że Kościół jest niezniszczalny. Owszem, przechodził 
przez cierpienia, bo Jezus też był prześladowany i też cierpiał 
za nas rany, dlatego droga Kościoła nie może być inna, ale pa-
miętajmy, że jest to droga do zwycięstwa, droga, która prowadzi 
do Pana Boga. Jezus płynie w łodzi Kościoła i daje Kościołowi 
ciągle moc i światło Ducha Świętego. Dlatego cieszmy się 
naszymi kapłanami, dziękujmy Bogu za nich. Wypraszajmy 
dla nich Boże błogosławieństwo i módlmy się, żeby Kościół 
dalej się cieszył nowymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi 
i misyjnymi. Amen.



151

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
Świdnica, 20 maja 2018 r.

Msza Święta odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. Ducha Świętego

Wstęp

W kontekście Bożego słowa chciałbym wygłosić homilię 
na temat hasła duszpasterskiego obecnego roku: „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym”. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy ten 
temat można zaprezentować i zaprezentujemy go w tryptyku. 
Popatrzymy na Ducha Świętego w życiu Chrystusa i Kościoła, 
a potem na sakrament bierzmowania, który my, starsi, mamy już 
za sobą, a młodzież w tej chwili ma jeszcze przed sobą. Sakra-
ment bierzmowania jako dar i jako zadanie, jako zobowiązanie.

1. Duch Święty w życiu Chrystusa i Kościoła

Moi drodzy, Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską, po-
chodzi od Ojca i Syna. To jest ta osobowa miłość, która łączy 
Ojca i Syna. Syn jest zrodzony przed wiekami z Ojca, natomiast 
Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Jest Trzecią Osobą 
Boską. W „Wyznaniu wiary” są takie słowa: „który mówił przez 
proroków”, a więc Jego działalność jest widoczna w dziejach 
zbawienia od początku, a szczególnie jest widoczna w życiu 
Jezusa Chrystusa. Samo poczęcie dokonało się za sprawą Ducha 
Świętego. Gdy Maryja, trochę zakłopotana zapytała: „Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34), to anioł Jej wyja-
śnił: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
Cię” (Łk 1,35a). A więc Jezus stał się człowiekiem, przyszedł 
do nas, począł się w Maryi, za sprawą Ducha Świętego i potem 
całe życie, które prowadził na ziemi przez trzydzieści trzy lata, 
było prowadzone w mocy Ducha Świętego.

Trzeba było ludziom jakoś to wyjawić, że Duch Święty 
jest w Jezusie, dlatego pamiętamy, że jak był chrzest Jezusa 
w Jordanie, świadkowie ujrzeli gołębicę i jest powiedziane, 
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że „Duch Święty zstąpił na Niego” (Łk 3,22a). Pan Jezus sam 
to potem potwierdził, jak był w Nazarecie. Gdy podano mu 
Księga proroka Izajasza i gdy czytał słowa o Duchu, który 
napełnia ludzkie serce i posyła, żeby głosić dobrą nowinę 
o zbawieniu, to Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). To Ja jestem napełniony 
Duchem Świętym, namaszczony przez Niego i posłany do was, 
by głosić wam Ewangelię, że Pan Bóg was kocha, że macie 
odpuszczone grzechy, jeżeli tylko do Pana Boga się zwróci-
cie z żalem i w prawdzie, bo prawda o grzechu jest częścią 
prawdy o nas. Możemy powiedzieć, że całe nauczanie Pana 
Jezusa, cuda, które czynił, a potem Jego męka, śmierć i Jego 
zmartwychwstanie dokonało się w mocy Ducha Świętego. Są 
takie słowa u jednego z ewangelistów – „Jezus rozradował się 
w Duchu Świętym” (Łk 10,21a).

Tak skrótowo możemy popatrzeć na Pana Jezusa, naszego 
Zbawiciela, który dokonał dzieła zbawienia, który otrzymał od 
Ojca moc Ducha Świętego i tę moc Ducha Świętego przekazał 
Kościołowi, bo wiedział, że bez niej ludzie sobie nie poradzą 
i Jego uczniowie nie będą w stanie kontynuować tego, co On 
założył, co przekazał. Wielki Tydzień to potwierdził. Aposto-
łowie widzieli tyle cudów, tyle słyszeli pięknych słów, widzieli 
Jezusa pełnego mocy, który ma władzę nad wszystkimi, nad 
przyrodą, który uciszył burzę, rozmnożył chleb, nawet zmarłych 
wskrzeszał, a tu się daje przybić do krzyża. Jaki to Mesjasz? 
W uczniach okazała się ludzka słabość i dlatego było potrzebne 
umocnienie. Jezus zapowiedział to wylanie Ducha Świętego, 
kazał uczniom czekać w mieście i oni czekali. Byli zamknięci 
w Wieczerniku, zjednoczeni – ale lękiem, obawą przed Żyda-
mi, a nie jakąś misją ewangelizacji. O tym jeszcze nie myśleli, 
chociaż Jezus już wcześniej powiedział: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28,19a) i „będziecie moimi świadkami” 
(Dz 1,8b). Dopiero jak potem zstąpił zapowiedziany Duch Świę-
ty, wszystko się odmieniło. Przyszła energia, przyszło światło, 
zrozumienie całego dzieła Jezusa, Jego pokory, Jego uniżenia, 
Jego wywyższenia w zmartwychwstaniu i przede wszystkim 
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interpretacja Jego śmierci jako dzieła odkupienia, jako dzieła 
zbawczego, by nas wyprowadzić z niewoli grzechu. Bo tak to 
jest, że człowiek sam nagrzeszy i chciałby się sam uwolnić od 
grzechów, ale to jest niemożliwe. Dzisiaj są śmiałkowie, którzy 
się denerwują i mówią, że Pan Bóg jest im niepotrzebny, że po-
radzimy sobie bez Boga, żyjmy tak, jakby Boga nie było. Takie 
hasła raz po raz odżywają. Dzisiaj najbardziej odżywają na kon-
tynencie europejskim i to nas niepokoi, a wszyscy papieże po 
kolei mówili: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Nie damy 
sobie rady bez Boga. Nie można kochać i szanować człowieka, 
gdy odwrócimy się od Boga, to jest wszystko razem złączone.

Moi drodzy, wracając do tego wydarzenia, które dzisiaj 
w liturgii wspominamy i które się uobecnia, powiemy, że całe 
dzieło Kościoła jest prowadzone w mocy Ducha Świętego. 
Duch Święty jest mocą Kościoła i ma dwa sektory, w których 
szczególnie jest widoczne Jego działanie. Jakie? Sektor indy-
widualny i wspólnotowy. W nas jest Duch Święty od chrztu, 
od bierzmowania, a czasem o tym zapominamy. Apostoł to 
potwierdza: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). To jest ten sektor perso-
nalny, indywidualny, ale jest też sektor wspólnotowy, kościelny, 
we wspólnocie Kościoła. Duch Święty jest duszą Kościoła 
i pilnuje, żeby Kościół się nie zawalił i się nie zawali, bo jest to 
dzieło Bosko-ludzkie. Gdyby było czysto ludzkie, to Kościoła 
już dawno by nie było, bo już tyle razy dzwonili na pogrzeb 
Kościołowi, a Kościół jest ciągle młody, świeży, odnawia się, 
odradza i dzisiaj przemawia językami wszystkich narodów. Za-
uważmy, że Kościół jest zadomowiony we wszystkich narodach 
świata, w jednych więcej, w drugich mniej, ale Ewangelia jest 
głoszona niemal we wszystkich językach dzisiejszych narodów.

Moi drodzy, owocem Ducha Świętego w Kościele są święci. 
Popatrzmy na św. Jana Pawła II. To jest piękny owoc, który 
wyrósł w Kościele jako kwiat Ducha Świętego. Nasz papież 
wyniósł to z dzieciństwa, gdy ojciec go upomniał – Karolu, za 
mało się modlisz do Ducha Świętego, masz tu modlitwę – i ten 
chłopak codziennie ją odmawiał. Nie zapomniał tej wskazówki 
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ojca, wziął ją ze sobą nawet na Watykan, pamiętał o niej i się do 
niej stosował. Był nie tylko intelektualnie wielkim potentatem, 
wielkim filozofem, teologiem – niektóre jego dzieła można 
dołożyć na półki w księgarni do wielkich filozofów – ale także 
był człowiekiem o pięknej osobowości, który miał szczególny 
szacunek dla każdego człowieka, także do tych odmiennie 
myślących, nawet do Ali Agcy, bo przyszedł do niego do 
więzienia i podał mu rękę, a wcześniej mu przebaczył. To jest 
dzieło Ducha Świętego. A więc nasi święci to są bohaterowie, 
którzy wyrośli z mocy Ducha Świętego. Nie ze swojej mocy, 
bo kto stawia na siebie, to przegrywa, a kto stawia na Pana 
Boga i często mówi – „Jezu, ufam Tobie” – ten wygrywa, ten 
jest zwycięzcą.

2. Bierzmowanie to jest sakrament Ducha Świętego

Kiedy Duch Święty do nas przychodzi, jest to dla nas wielki 
dar. Tak wiele młodych osób może nawet dzisiaj nie wie, jak 
wielki dar otrzymuje i czasami ten dar – tak obrazowo mówiąc – 
wkładają do zamrażarki i ten dar jest nieaktywny. Są tacy, którzy 
przyjmują go formalistycznie, żeby mieć potem zaświadczenie 
do ślubu, bo skoro tak to jest ustanowione, że jak była I Ko-
munia Święta, to niech będzie i bierzmowanie. A to jest wielki 
dar, który wzmacnia naszego ducha w sektorze poznawczym 
i przybliża nas do prawdy. Jak mamy Ducha Świętego i z Nim 
jesteśmy zaprzyjaźnieni, to lepiej wiemy kto mówi prawdę, 
a kto kłamie, kto jest hipokrytą. Jak mamy Ducha Świętego, 
to potrafimy czytać rzeczywistość, oceniać w prawdzie to, co 
się dzieje. Jakże ten dar Ducha Świętego jest potrzebny dla 
młodzieży, bo to czas wyborów studiów, potem męża, żony. 
My, starsi, wiemy, jakie to są doniosłe wybory moralne. Nie 
parlamentarne, nie samorządowe, tylko wybory moralne są tak 
bardzo ważne.

Moi drodzy, bierzmowanie nazywamy wielkim darem. Stąd 
też mówimy o darach Ducha Świętego. Każdy dar – i mądrości, 
i rozumu, i umiejętności, i rady, i męstwa, i pobożności, i bo-
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jaźni Bożej – wzmacnia naszego ducha w sferze poznawczej, 
bo Duch Święty – jak dzisiaj było przypomniane w Ewangelii 
– jest Duchem Prawdy, który prowadzi nas drogami prawdy 
i daje nam moc do miłowania, do służenia, do przebaczenia, 
a także siłę do cierpienia, do znoszenia prześladowań. To jest 
ogromne wzmocnienie naszego ducha, byśmy byli podobni do 
Jezusa w wypełnianiu każdej woli Bożej. Dlatego, kto opusz-
cza bierzmowanie i nie przyjmuje go, traci wielkie skarby. 
Możemy tylko ubolewać i trzeba się modlić, żeby ludziom 
otwarły się oczy na to dzieło Ducha Świętego, które jest tak 
bardzo widoczne w Kościele. Gdyby nie było Ducha Świętego, 
to Kościół już dawno by przepadł, a Pan Jezus zapewnił jego 
trwanie – „Bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18b). 
Wiedział, że Kościół otrzyma Ducha Świętego i ludzie będą 
mocni, nie dzięki sobie, ale dzięki otwarciu na Boga, dzięki 
zaufaniu do Pana Boga. Wielki dar.

Moi drodzy – pytanie dla starszych – cośmy z tym darem 
zrobili? Już chodzimy jako bierzmowani tyle lat, jako żony, 
matki, ojcowie, mężowie, dziadkowie, emeryci. Nie jest jeszcze 
za późno. Nigdy nie jest za późno w relacji ja – Bóg. W każdej 
chwili można się nawrócić i polepszyć to, co było nieudane.

3. Bierzmowanie jako zadanie

Zadanie jest bardzo wdzięczne, ale może być też dla niektó-
rych trudne. Dzisiaj podejmujecie zobowiązanie, że będziecie 
świadkami Jezusa. Jezus chce przez was mówić prawdę, Jezus 
chce przez wasze serca kochać pełniej niż dotąd waszych ro-
dziców, chce was obdarzyć łaską przyjaźni, byście zawiązali 
w młodości piękne przyjaźnie. Nie grzeszne, nie z wadami, które 
wymienia św. Paweł w Liście do Galatów, jak nieczystość i cały 
szereg innych brzydkich przymiotów. Ale św. Paweł wymienił 
też te piękne przymioty, pochodzące od Ducha Świętego – mi-
łość, radość, pokój, wierność, cierpliwość. Jest w nas dramat 
w sferze osobowej ze sferą naturalną – ducha i ciała. Ciała nie 
można potępiać. To, co Pan Bóg dał, popęd seksualny, to jest 
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wszystko ważne. Przecież ciało jest uwielbione. Nie będziemy 
na wieki z Bogiem tylko w samym ubraniu duchowym, będzie 
zmartwychwstanie. Tylko to, co płynie z ciała, trzeba poddać 
duchowi. To duch ma kierować człowiekiem, a nie materia i ten 
duch jest wzmacniany przez Ducha Świętego.

Moi drodzy kandydaci do bierzmowania – Pamiętajcie! 
Dzisiaj jest nowy początek! To nie jest zakończenie waszej 
edukacji, waszej formacji religijnej, ale to jest początek bycia 
bardziej świadomym świadkiem Jezusa Chrystusa. Macie się 
troszczyć, by Jezus nie był zapomniany, by nie był przemilczany 
w życiu publicznym, w sprawach wiary i przyjaźni z Bogiem 
przez Jezusa w Duchu Świętym. To nie jest sprawa prywatna. 
Owszem, każdy z nas na swój sposób przeżywa swoją wiarę, 
swoją więź z Panem Bogiem, ale jesteśmy wezwani do dawania 
świadectwa, do dzielenia się naszą wiarą. Wiara jest do podziału, 
tak, jak miłość jest do podziału, jak prawda jest do podziału 
i trzeba w tym uczestniczyć. Duch Święty pomaga. Dlatego 
rozglądnijcie się wśród swoich koleżanek i kolegów, i po-
czujcie się apostołami. Jezus was napełnia Duchem Świętym, 
żebyście mniej więcej to samo robili, co tamci, którzy wyszli 
z Wieczernika, gdy otrzymali dary Ducha Świętego. Żadna siła 
nie była w stanie ich zatrzymać, bo Jezus był najważniejszy. 
A dla was jest Jezus najważniejszy w tej chwili? Trzeba sobie 
odpowiedzieć na to pytanie.

Będziemy się modlić, żeby Pan Jezus pozostał od dzisiaj 
jeszcze bardziej w centrum waszego życia i był rzeczywiście 
najważniejszy, żebyście za Nim szli, słuchali Go i pozostali tutaj 
na ziemi, a potem w niebie, Jego przyjaciółmi. Oto będziemy 
się modlić. Amen.
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Radość z nowej świątyni
Wałbrzych, 20 maja 2018 r.

Msza św. z okazji konsekracji kościoła 
Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego

1. Człowiek wierzący i jego doświadczenie czasu 
i natury

Dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela ma w liturgii trzy 
nazwy. Dwie nazwy są ściśle liturgiczne, a trzecia nazwa, jest 
popularno-ludowa. Jest to Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, którą obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego. Druga nazwa, to Pięćdziesiątnica 
Paschalna – upływa pięćdziesiąt dni od Paschy, dlatego taką 
nazwę ma także dzisiejsza niedziela. I trzecia nazwa, to jest na-
sza, polska, popularna – Zielone Święta. Dlaczego Zielone? Bo 
wszędzie jest zielono, w przyrodzie jest pełno kwiatów, pełno 
zieleni, jest pełnia wiosny, pełnia życia. Tak, jak na Wielkanoc 
był początek wiosny, bo Wielkanoc obchodzimy zawsze po 
pierwszej wiosennej pełni księżyca, tak dzisiaj mamy pełną 
wiosnę i widzimy, że ta wiosna życiowa jest także zauważalna 
w wymiarze życia duchowego, bo najwięcej się dzieje w ży-
ciu duchowym teraz, w maju, gdy trwa wiosna przyrodnicza. 
Mamy I Komunie Święte – prawie wszystkie w maju; mamy 
sakrament bierzmowania – biskupi najwięcej przekazują dar 
Ducha Świętego w maju; 8 maja był diakonat, a w najbliższą 
sobotę będą święcenia kapłańskie – sześciu diakonów narodzi 
się dla kapłaństwa i będą posłani na Pańskie żniwo. I także tutaj, 
w Wałbrzychu, dochodzi dzisiaj jeszcze uroczystość poświęce-
nia, konsekracji tej świątyni. A więc możemy być zafascynowa-
ni tym wszystkim, co się dzieje w sektorze życia duchowego, 
w którym uczestniczymy, bo nie jesteśmy tylko przyrodą, tą 
biologiczną, która funkcjonuje według praw natury. Owszem, 
podlegamy prawom natury, bo mamy organizm biologiczny – 
którego pilnuje pan prezydent, który oprócz miasta, pilnuje też 
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naszego zdrowia – i mamy łączność, podobieństwo do świata, 
w którym jesteśmy. Ale jest w nas oprócz tego wymiaru natu-
ralnego, także wymiar osobowy, bo w człowieku jest złączenie 
osoby i natury, a przez osobę jesteśmy podobni do Pana Boga. 
Myślimy, a dzięki temu tworzymy kulturę, jesteśmy wolni 
i podejmujemy decyzje moralne w sposób wolny i możemy 
też poświęcać się drugim, ofiarując siebie, żyjąc w podstawie 
daru dla drugiego człowieka. To jest najbardziej widoczne 
w dobrym małżeństwie, bo to jest obopólne darowanie się osób 
w wymiarze duchowym i cielesnym.

Moi drodzy, dzisiaj zamykamy Okres Wielkanocny, a nawet 
ten okres, który trwa od Środy Popielcowej. Okres Wielkiego 
Postu, to jest czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 
Jest czterdziestodniowe przygotowanie, a potem pięćdziesię-
ciodniowe świętowanie Paschy Jezusa Chrystusa, Jego dzieła 
zbawczego i to świętowanie jest rzeczywiście rozciągnięte 
w czasie, bo jak się czterdzieści dni przygotowujemy, to nie wy-
pada w jeden dzień odprawić Wielkanocy. Jest najpierw Oktawa 
do Niedzieli Miłosierdzia Bożego i jest Okres Wielkanocny do 
dzisiejszego dnia, do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
A więc jest przygotowanie do świętowania i świętowanie. A od 
jutra zacznie się Okres Zwykły.

2. Duch Święty Trzecią Osobą Trójcy Świętej

Moi drodzy, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego staje-
my przed Duchem Świętym, Trzecią Osobą Boską. Jest może 
najmniej rozpoznawalna i też – co ciekawe – nie mamy żadnego 
tekstu w Piśmie Świętym, gdzie by Duch Święty występował 
w pierwszej osobie. Tak jak Pan Jezus mówi: „Ja jestem krze-
wem winnym, wy – latoroślami” (J 15,5a), „Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem” (J 14,6a), „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem” (J 11,25a), czyli mówi o sobie w pierwszej osobie, 
natomiast nie mamy takiego powiedzenia dotyczącego Osoby 
Ducha Świętego. Też Bóg Ojciec w Starym Testamencie jest 
w wielu tekstach w roli pierwszej Osoby. Dlatego mówimy, że 
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Duch Święty jest ukryty, ale przypomnijmy sobie to, co mówi 
teologia – Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Syn Boży 
jest zrodzony przed wiekami, jest Jednorodzonym Synem Ojca. 
Taką nazwę ma nasz Zbawiciel, który stał się człowiekiem dla 
naszego zbawienia. Odwieczny Syn Boży, nie przestając być 
Bogiem stał się także człowiekiem. Po co? Żeby być blisko 
nas, żeby zabrać ze wszystkich nas nasze grzechy i je zniszczyć 
na drzewie krzyża. Tego dokonał Bóg z nami – Emmanuel. 
A Duch Święty nie jest zrodzony, ale pochodzi od Ojca i Syna.

Moi drodzy, Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia 
świa ta. Synowi Bożemu przypisujemy dzieło odkupienia świata, 
odkupienia człowieka. Stąd nasz święty papież swoją programo-
wą encyklikę zatytułował „Redemptor hominis” – „Odkupiciel 
człowieka”, która jest dedykowana Chrystusowi. A Duchowi 
Świętemu przypisujemy dzieło uświęcania świata, uświęcania 
człowieka. Możemy powiedzieć, że w tej chwili żyjemy w cza-
sie Ducha Świętego, kiedy Duch Święty działa. I teraz przyj-
rzymy się w jakich sektorach działa i wyjdzie nam połączenie 
Ducha Świętego z tą świątynią, którą dzisiaj konsekrujemy.

Może jeszcze dodam uwagę, że Kościół nie zaleca w takie 
największe święta konsekrować świątyni. Nie ma zakazu, ale 
się nie zaleca, żeby łączyć takie dwa wielkie wydarzenia. One 
są tak wielkie, że trzeba je rozdzielnie rozważać, medytować 
i się nimi cieszyć. Ale u nas dzisiaj jest takie połączenie.

3. Różne wymiary działania Ducha Świętego

Moi drodzy, wracamy do Osoby Ducha Świętego. Pierw-
szym miejscem, gdzie Duch Święty działa, jesteśmy my. On 
działa w naszym duchu, który przenika ciało, poprzez którego 
jesteśmy podobni do Pana Boga. Jeżeli mówimy o obrazie 
Boga w nas, o naszym podobieństwie do Pana Boga, to mamy 
na myśli ducha, który poznaje, który jest wolny, który potrafi 
kochać, przebaczać, pamiętać.

Przypominamy tutaj tekst św. Pawła: „Czyż nie wiecie, 
żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” Jest 
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to wyraźnie powiedziane, a my o tym zapominamy. Ducha 
Świętego otrzymaliśmy na chrzcie. To nie była nasza zasługa, 
tylko naszych rodziców, którzy byli pobożni i gdy nas urodzili, 
to zanieśli nas do chrztu i Duch Święty już w nas zamieszkał. 
Potem przyszło bierzmowanie. Bierzmowanie to jest szczególne 
otwarcie się na dary Ducha Świętego i to w ważnym czasie, gdy 
idzie się w życie dorosłe, gdy staje się przed wyborem drogi 
życiowej, gdy trzeba rozpoznać swoje powołanie, kim mam 
być, jakie wybrać studia, jaki obrać zawód, gdy wreszcie trzeba 
wybrać towarzyszkę czy towarzysza do małżeństwa. Trudne 
wybory i właśnie w tym momencie Kościół przekazuje dary Du-
cha Świętego. Nie swoje dary, bo to, co księża przekazują, to nie 
jest ich, to nie jest nasze, ale to jest Boże, to jest ten Boży skarb 
Ducha Świętego, który jest przekazywany do naszych serc.

Więc, moi drodzy, winniśmy dzisiaj, w uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego przypomnieć sobie, że jesteśmy mieszkaniem 
dla Ducha Świętego, a nie dla ducha złego. Zobaczycie, w wielu 
ludziach Duch Święty został wypędzony i na jego tronie zo-
stał posadzony duch zły, czyli diabeł. Kto zabija, kto kradnie, 
kto drugich niszczy, kto nagminnie kłamie, kto jest typowym 
egoistą, to ma diabła w sobie, to wypędził, pozbył się Ducha 
Świętego, zapomniał kim jest, stracił tożsamość chrześcijańską 
i tylko etykietka została, a nie ma w nim nic z tego, co z Boga 
pochodzi. Więc pamiętajmy, że jesteśmy świątynią dla Boga. To 
jest ta pierwsza żywa świątynia, którą winniśmy pielęgnować 
i dbać o jej czystość, o jej piękno, a nie tylko, byśmy chodzili 
w pięknych szatach zewnętrznych. Owszem, trzeba się ładnie 
ubierać, żeby się podobać. To zwłaszcza panie mają wpisane 
w naturę, żeby się podobać i to jest coś naturalnego, dobrego, 
ale trzeba dbać także, a może przede wszystkim, o piękno 
duchowe, żeby nosić w sobie Boga, żeby być mieszkaniem 
dla Pana Boga, żeby nasza świątynia, ta wewnętrzna, nie była 
splugawiona różnymi grzechami – kłamstwem, dwulicowością, 
krętactwem, mataczeniem. To wszystko pochodzi od diabła. Nie 
diabeł, ale Duch Święty ma w nas mieszkać i mamy się cieszyć 
Jego obecnością w nas.
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Drugie miejsce, drugi sektor działania Ducha Świętego, to 
jest Kościół żywy, czyli ten Kościół pisany przez duże „K”, 
jako świątynia z żywych kamieni. To jest wspólnota, to jest 
Kościół w wymiarach całego świata. Moi drodzy, ten Kościół, 
który składa się z ludzi wierzących w Chrystusa, kochający 
Chrystusa, zachowujących Ewangelię jest kierowany mocą 
Ducha Świętego, ten Kościół działa w mocy Ducha Świętego. 
Dzisiaj ten Kościół jest ciągle młody i tę młodość przydaje mu 
Duch Święty. Już tyle razy dzwonili na pogrzeb Kościołowi. 
Jak znamy dobrze historię, to wynajdziemy te okresy i te zakusy 
pozbycia się Kościoła, a Kościół trwa, mimo że różnie się o nim 
mówi. Jezus powiedział: „Bramy piekielne go nie przemogą” 
(Mt 16,18b). Dzisiaj Kościół mówi językami narodów świata 
i jest zadomowiony na całym globie ziemskim, oczywiście 
w różnym stopniu. Dzisiaj jest prężny w Afryce, w Ameryce 
Południowej, a w Europie gaśnie, zwłaszcza w Europie Za-
chodniej. Mówimy, że Polska jest taką wyspą, ale pomyślcie, 
ilu ludzi chodzi w Wałbrzychu do kościoła na Mszę Świętą. 
Porównajcie z diecezją tarnowską, z diecezją rzeszowską czy 
krakowską. To powinno nam dawać do myślenia. Mamy wielkie 
zadanie. Owszem, pięknym zadaniem jest ładnie ukształtować 
ulice, żeby nie było dołów, żeby się dobrze jeździło autami, żeby 
elewacje na budynkach były piękne, żeby można było zarobić 
na utrzymanie rodziny, ale jest ważniejsza i bardziej potrzebna 
troska, byśmy dbali o piękno naszych osobowości, żebyśmy 
godnie żyli, w miłości, w braterstwie, a nie w zazdrości, nigdy 
jedni przeciw drugim, tylko dla drugich i z drugimi, i Pan Bóg 
wśród nas. Mamy tak wiele do zrobienia w tym Kościele ży-
wym. Kościół jest powszechny dlatego, że jest zadomowiony 
na całym globie i mówi dzisiaj różnymi językami, jakimi mówią 
ludzie, bo to są ludzie Kościoła.

4. Świątynia miejscem działania Ducha Świętego

Moi drodzy, dochodzimy do trzeciego sektora, gdzie Duch 
Święty jest obecny i działa. To jest kościół przez małe „k” 
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– świątynia. Wiemy z dziejów zbawienia, jaką rolę odegrała 
Świątynia Jerozolimska wybudowana w X wieku przed Chry-
stusem przez wielkiego króla Salomona, który wypowiedział 
w świątyni piękną modlitwę. Dzisiaj jej nie czytaliśmy, ale 
księża ją znają i wiedzą jaką piękną modlitwę Salomon wypo-
wiedział przy poświęceniu Świątyni Jerozolimskiej. Ta świą-
tynia przetrwała tysiąc lat i została zniszczona przez Rzymian 
w 70 roku, przez rzymskiego wodza Tytusa. Dzisiaj jest po 
niej tylko Mur Zachodni – Ściana Płaczu, gdzie przychodzą 
wierzący  Żydzi, wspominając wielką przeszłość religijną 
swojego narodu.

Ta starotestamentalna świątynia legła, ale za sprawą dzieła 
Jezusa Chrystusa narodziły się świątynie chrześcijańskie. Na 
początku były katakumby, a potem, gdy Konstantyn Wielki 
wydał „Edykt Mediolański” i dał równouprawnienie chrze-
ścijanom, wtedy świątynie zaczęły powstawać, jak grzyby po 
deszczu. Jedna z najstarszych świątyń jest w Betlejem, która 
pamięta czasy z IV wieku, przynajmniej pierwsze jej zręby. 
W Rzymie jest najstarsza, maryjna świątynia w Europie – Santa 
Maria Maggiore. Są wspaniałe świątynie gotyckie, wcześniej 
romańskie, potem barokowe i te współczesne.

Także Wałbrzych oddaje dzisiaj Panu Bogu piątą świątynię. 
Na Podzamczu były konsekrowane dwie świątynie, obok św. 
Wojciech na Piaskowej Górze i też na Nowym Mieście. Trzeba 
pogratulować miastu, które piątą świątynię oddaje Panu Bogu 
do Jego dyspozycji. Ta świątynia materialna jest po to, byśmy 
jako żywy Kościół tu przychodzili, by słuchać Bożego słowa, 
które zawsze jest prawdziwe, które jest na każdy czas, w któ-
rym znajdujemy wszystkie odpowiedzi na pytania, na które nie 
odpowiada nauka. Jaki jest sens życia? Dlaczego umieramy? 
Co jest po śmierci? Tych pytań nie ma w nauce. To są pytania, 
które należą do religii. Po co żyję? Dlaczego mam być dobry? 
Dlaczego cierpię? Jak się oczyścić z grzechów? Kto z nich 
oczyszcza? Dlaczego umieram i gdzie idę? Co dalej? To są nasze 
pytania i na nie sam Bóg dał odpowiedź. Jak badamy kulturę 
ludzką, to ludzie potrafili już takie wstępne odpowiedzi dawać, 
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bo Duch Święty działa w każdym człowieku, także w tym, który 
nie zna jeszcze prawdziwego Boga.

Moi drodzy, świątynia to miejsce, gdzie sprawujemy także 
sakramenty święte. Słyszeliśmy dzisiaj, jak Pan Jezus ustana-
wiał sakrament pokuty: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane” (J 20,22-23). Kto jest najważniejszy w sakra-
mencie pokuty? Nie ksiądz, nie penitent, ale On, Duch Święty. 
Duch Święty działa w tym penitencie, że on poznaje prawdę 
o sobie, że zauważa grzechy, potrafi się skruszyć i Pana Boga 
poprosić o przebaczenie – Panie Boże, przepraszam. „Zmiłuj 
się nade mną, Boże, w łaskawości swojej”. Żeby to powiedzieć, 
trzeba mieć Ducha Świętego. Duch Święty działa też w spo-
wiedniku, który udziela rad i daje rozgrzeszenie. Duch Święty 
jest najważniejszy.

W Mszy Świętej kapłani w pewnym momencie przemieniają 
chleb w Ciało Pańskie i wino w Krew Pana Jezusa. Czyją to 
mocą czynią? Mocą Ducha Świętego, którą otrzymali w czasie 
sakramentu święceń. Przypomnijmy sobie słowa: „Uświęć te 
dary mocą Twojego Ducha”, a w innych modlitwach euchary-
stycznych jest podobnie. Jest tam wymieniony Duch Święty. 
W mocy Ducha Świętego Kościół głosi Ewangelię, w mocy 
Ducha Świętego sprawujemy sakramenty.

Dlatego, moi drodzy, świątynie są tak bardzo ważne, nie 
tylko w wymiarze sztuki, architektury, bo są różne świątynie – 
zabytkowe, proste, nowoczesne – ale dlatego, że tutaj spotyka 
się żywy Kościół, żeby być przed Bogiem, żeby Pana Boga 
uwielbiać, żeby Bogu dziękować, żeby Pana Boga przepraszać 
i żeby otrzymywać Boże błogosławieństwo. I ci przychodzą po 
Boże błogosławieństwo, którzy wiedzą kim są. Nie idą na zaku-
py, nie wyjeżdżają na truskawki, na ryby czy na grzyby jesienią, 
tylko na pierwszym planie każdej niedzieli jest ten punkt – moja 
Msza Święta. Jak mamy taki scenariusz niedzielny, to wiemy kim 
jesteśmy, to wiemy skąd wyszliśmy i gdzie idziemy ostatecznie.

Moi drodzy, cieszymy się tą świątynią, którą wybudowali-
ście, bo ksiądz był tylko przewodnikiem. Tak jak generał bez 
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wojska nic nie znaczy, tak i biskup bez księży, a kapłan bez 
wiernych mało może. To jest wasze wspólne dzieło. Dlatego 
trzeba się z tego cieszyć, radować i dziękować tym, którzy stoją 
za tym dziełem, którzy w tej części Wałbrzycha postanowili, 
żeby Pan Bóg miał swój dom, gdzie mieszka w tabernakulum, 
gdzie przychodzą Jego przyjaciele, by oddawać Mu cześć, ale 
także, by nabierać mocy do przebaczenia, do niesienia krzyży, 
do chorowania i godnego odejścia z tego świata, bo ono kiedyś 
nastąpi.

Moi drodzy – jeszcze raz powtarzam – cieszmy się tą świą-
tynią i zróbmy miejsce w naszym sercu Duchowi Świętemu, 
żeby był na pierwszym miejscu, żeby nigdy nie był zepchnięty 
na margines. Kochajmy Kościół – Matkę naszą. Kościół ma 
podobną drogę do Jezusa. Tak jak Jezus był prześladowany 
i potem ukrzyżowany, tak i Kościół prześladują i krzyżują. 
Ale Jezus zmartwychwstał i w Kościele też prawda i dobro 
zmartwychwstaje. „Bramy piekielne go nie przemogą”. Kościół 
staje się wielki nie przez władzę doczesną, nie przez rządzenie, 
tylko przez służbę, przez pokorę. Jezus wszedł do chwały przez 
pokorę, przez uniżenie na drzewie krzyża, ale w mocy Ducha 
Świętego zmartwychwstał. My też w mocy Ducha Świętego 
podnosimy się ku wyżynom. Alleluja! Cieszmy się tą nową 
świątynią w Wałbrzychu. Amen.
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Kapłani Chrystusa i synowie Maryi
Jaroszów, 21 maja 2018 r.

Msza św. z okazji 24 rocznicy święceń kapłańskich ks. Marka Krysiaka 
Kościół pw. Jana Chrzciciela

Wstęp

Najpierw będzie wątek wspomnieniowo-kapłański i potem 
wątek maryjny, związany z dzisiejszym świętem Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła.

1. Droga ku kapłaństwu i wdzięczność Bogu za jego dar

Najpierw wątek wspomnieniowo-kapłański. Macie swoje 
własne życiorysy tych lat pierwszych. Dzisiaj jest też okazja, 
by wspomnieć wasz rodzinny dom, waszych rodziców, którzy 
was kształtowali jako pierwsi wasi wychowawcy, jako wasze 
matki i ojcowie.

Wasze spotkanie w tym zespole, który obecnie stanowicie, 
miało miejsce w roku 1988, gdy po ukończeniu szkoły śred-
niej, zapukaliście do furty seminaryjnej w Metropolitalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym. Dla mnie to był też ważny 
czas, bo wtedy otrzymałem nominację na rektora tegoż semina-
rium, a wcześniej byłem wicerektorem. I wypadło nam razem 
zaczynać, wam jako alumnom, którzy rozpoczynali drogę do 
kapłaństwa i mnie, jako rektorowi wrocławskiego seminarium. 
Byliśmy zatem razem od roku 1988. Przypomnę, że tak się to 
ładnie zaczęło, mianowicie, 4 listopada tegoż roku była sakra 
biskupia księdza doktora Jana Tyrawy. Wcześniej był ojcem 
duchownym i także sekretarzem Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego, a w ostatnim etapie, przed powołaniem na biskupa, 
był proboszczem parafii Bożego Ciała we Wrocławiu.

Potem przyszedł rok 1989, kiedy byliście już na drugim 
roku i wtedy rozwalał się obóz komunistyczny – upadł mur 
berliński, rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, a wcześniej, w lutym 1989 był okrągły stół i potem 
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te kontraktowe wybory czerwcowe. Tak zdążaliśmy do nowej 
Polski, Polski solidarnej, Polski demokratycznej.

W 1991 roku przyjechał do nas po raz czwarty papież 
z pielgrzymką. To był czas waszego klerykatu. Pierwszy etap 
pielgrzymki był w czerwcu i wiemy, że papież za temat rozwa-
żań wziął Dekalog. Pamiętamy, że niektórzy się wybrzydzali, 
zwłaszcza ci stojący po lewej stronie, bo zarzucali papieżowi, 
że przyjechał do wolnej Polski i nie potrafił się tą wolnością 
ucieszyć, tylko wrócił do takich pacierzowych tematów. A pa-
pież wiedział, co robi. Chciał dać narodowi fundament, na 
którym trzeba budować nową Polskę – Polskę wolną, Polskę 
katolicką, Polskę solidarną, Polskę demokratyczną. Wiemy, że 
to przesłanie papieża było dobrze przyjęte przez naród. To był 
czerwiec 1991. Po raz drugi papież przyjechał do nas w sierpniu 
na VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze.

I potem przyszedł rok 1992. Przypomnę, że mieliśmy wi-
zytację apostolską, nie dyscyplinarną, tylko w związku z tym, 
że 25 marca 1992 roku ukazała się adhortacja „Pastores dabo 
Vobis”. Myślano o nowym programie edukacji kandydatów do 
kapłaństwa, dlatego była wizytacja we wszystkich seminariach 
w Polsce. U nas był arcybiskup Stanisław Nowak z Często-
chowy i prowincjał Wypych, zakonnik i nas musztrowali. Jako 
rektor ciągle wam wtedy przypominałem, że to nie jest tylko 
wizytacja przełożonych, bo klerycy myśleli, że Rzym wyzna-
czył wizytatorów, żeby zwizytować przełożonych, a tu cho-
dziło o całą wspólnotę. U mnie byli na wykładzie z metafizyki 
i pamiętam, że mówiłem o relacjach. A ksiądz arcybiskup był 
na wykładzie, kiedy mówiłem o filozofii kardynała Newmana, 
bo wykładałem przedmioty filozoficzne. To tak nam się zapa-
miętało z roku 1992.

W 1992 roku było jeszcze jedno ważne wydarzenie – podział 
archidiecezji wrocławskiej. To był ósmy podział w dziejach 
archidiecezji – 25 marca 1992 roku ósmą córką archidiecezji 
została diecezja legnicka. W Polsce nastąpiła ogromna reorgani-
zacja struktury administracyjnej Kościoła. Tak to było. Wiemy 
troszkę ze słyszenia, że kardynał z biskupem Rybakiem prze-
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konali nuncjusza, że będzie na razie tylko jedna nowa diecezja 
na terenie Dolnego Śląska – diecezja legnicka, a jak dobrze 
pójdzie, to potem trzecia. Podobno sam papież się upomniał, 
jak biskupi pojechali z wizytą „ad limina” i postawił pytanie: 
Gdzie jest trzecia diecezja? I tę diecezję utworzono dwanaście 
lat później. W 2004 roku powstała diecezja świdnicka.

Wracamy jeszcze do historii seminaryjnej. Podział diecezji 
spowodował, że już święcenia były rozdzielone i były w ka-
tedrze wrocławskiej i legnickiej. Potem mieliśmy rok 1993, 
gdy był wasz diakonat, którego udzielał chyba biskup Pazdur, 
a następnie były święcenia i miałem zaszczyt przedstawiać 
was księdzu kardynałowi do święceń kapłańskich. Przypo-
mnę – 21 maja 1994 rok. I potem przyszło posłanie na żniwo 
Pańskie do różnych parafii, na początku w charakterze wika-
riuszy. Byliście na różnych parafiach i to jest piękne, że były 
spotkania rokowe i spotykaliście się regularnie. W pierwszym 
roku przyjeżdżaliście do seminarium – nazywamy to przeglą-
dem, nie technicznym, tylko osobowościowym – a potem to 
już była wasza inicjatywa, która trwa do dzisiaj i za to trzeba 
wam wyrazić uznanie. Ksiądz Marek zauważył, że dzisiaj 
przyjechało was bardzo dużo, więc tak trzymać – jak mówił św. 
Jan Paweł II. Z czasem otrzymaliście placówki samodzielne, 
które do dzisiaj piastujecie, właściwie w czterech diecezjach, 
bo mamy też dwóch kapłanów z diecezji kaliskiej.

Moi drodzy, to taki wątek wspomnieniowy, on jest potrzebny, 
żebyśmy Panu Bogu podziękowali, po pierwsze – za dar życia 
naszych kapłanów, po drugie – za dar dobrego wychowania, za 
dar mamy i taty, bo nikt sobie mamy i taty nie wybiera. Im też 
Pan Bóg dał określonych rodziców, rodzeństwo, tego sobie nie 
wybierali. Wybieramy sobie później przyjaciół, kolegów, kole-
żanki, świeccy wybierają kandydatkę na żonę lub kandydata na 
męża i to jest z wyboru, natomiast z przydziału Bożego mamy 
dar rodziców, dar rodzeństwa. A więc gniazdo rodzinne i za to 
chcemy podziękować. A przede wszystkim za łaskę powołania 
kapłańskiego. Powołanie jest zawsze darem i tajemnicą, jak 
to papież pięknie nazwał w tytule książki, gdy sam obchodził 
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złote gody kapłańskie w 1996 roku. Więc za ten dar i tajemnicę 
nieustannie Panu Bogu dziękujemy, zwłaszcza wtedy, gdy na 
zegarze naszego życia pojawiają się cyfry rocznicowe, w tym 
przypadku 21 maja każdego roku. To jest ten czas szczególnego 
dziękczynienia.

Dzisiaj rano o godzinie dziewiątej głosiłem wykład na 
PWT, wszedłem do katedry z księdzem Orą i wspomniałem, 
że bracia, do których udaję się na spotkanie modlitewne, 
dokładnie dwadzieścia cztery lata temu byli tutaj święceni. 
Dziękujemy za dar kapłaństwa, za dwadzieścia cztery lata po-
sługi kapłańskiej w różnych miejscach, wobec różnych ludzi. 
A dziękowanie jest zarazem zawsze pewną formę prośby o dal-
sze Boże  błogosławieństwo na tę drogę, którą mamy jeszcze 
do przebycia.

2. Maryja Matka Kościoła i każdego kapłana

W ten sposób zamkniemy wątek wspomnieniowo-kapłański 
i przechodzimy do drugiego wątku, wątku maryjnego, związa-
nego z dzisiejszym świętem Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła. Słyszeliśmy dzisiaj w Liturgii Słowa opowiadanie 
o dwóch niewiastach. O pierwszej niewieście, tej, która jest 
matką wszystkich żyjących, tak ją nawet Pismo Święte nazywa – 
Ewie rajskiej i o drugiej niewieście – Maryi z Nazaretu. Wiemy, 
że to były dwie różne niewiasty. Ewa powołana do życia, do 
istnienia jako nasza pramatka, w pewnym momencie zawiodła 
i uległa pokusie szatana. Szatan pokazał jej zło, zafałszowanie 
w pięknej i takiej pociągającej otoczce, mówiąc – Będziecie 
tacy, jak Bóg, dlatego przekroczcie to przykazanie, bo Bóg się 
boi, że jak je przekroczycie, to wy będziecie bogiem i zastąpicie 
boga. Fałsz był podany w takiej pokusie, która wyglądała, jak 
coś wspaniałego, co warto wykonać i wiemy, że nastąpiła tra-
gedia. Już wtedy był sygnał, że każde nieposłuszeństwo Bogu 
sprowadza na świat, na człowieka nieszczęście. To Ewa. A po 
wiekach pojawiła się nowa Ewa, zresztą zapowiedziana już 
w raju – Maryja, która z pewnością też miała różne pokusy, bo 
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diabeł, strącony z nieba, dalej działał i potem przystąpił też do 
Chrystusa, który podjął działalność publiczną. Maryja jednak 
okazała się wierną Bogu do końca i w tym jest Jej wielkość, 
ale ta wielkość jest też darem, bo wiązała się z Jej powołaniem. 
Maryja została wyjęta spod grzechu pierworodnego i została na-
pełniona pełnią łaski. Anioł Ją pozdrowił: „Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski” (Łk 1,28), czyli pełna świętości. Jezus nie chciał 
mieć Matki grzesznej, ale chciał mieć Matkę podobającą się 
Bogu we wszystkich wymiarach.

Moi drodzy, tę Matkę widzimy dzisiaj w Ewangelii, gdy stoi 
pod krzyżem jako Matka wierna, jako Matka, która do końca 
wypełnia wolę Bożą i tutaj pod krzyżem staje się właśnie Matką: 
„Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka 
twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26b-27) 
i cały Kościół wziął Ją do siebie od początku.

Widzimy Ją też w drugim czytaniu. Było przypomniane, że 
Maryja modli się z Kościołem apostolskim, oczekując na dar 
Ducha Świętego, obiecany przez Chrystusa. Kościół wziął Ją do 
siebie. Możemy powiedzieć, że gdy przyszedł stosowny czas, 
gdy przyjęliśmy chrześcijaństwo pod koniec X wieku, to nasz 
naród wziął Ją do siebie. Pierwsza pieśń „Bogurodzica” – to 
pieśń maryjna. Tyleż świątyń na polskiej ziemi ma patrocinium 
Matki Bożej i do dzisiaj ten rys maryjny charakteryzuje naszą 
polską pobożność. Najpiękniej uwidoczniło się to w osobie św. 
Jana Pawła II, którego Pan Bóg powołał na pasterza Kościoła 
powszechnego, ale ukształtował go w wymiarze maryjnym – 
„Totus Tuus”. Więc nasz naród wziął Matkę do siebie, do swojej 
historii i Ją kocha i Ją czci.

Moi drodzy, jest potrzeba byśmy indywidualnie, wszyscy 
jak tu jesteśmy, brali Maryję do siebie, w nasze życie, żebyśmy 
wiedzieli, że jest z nami, że jest tą Matką, która nas miłuje i nam 
pomaga. Zwykle na Maryję patrzymy przez pryzmat naszych 
matek i to dobrze, bo nasze matki, to najbliższe osoby, które są 
nam dane przez Boga, by były przy nas zwłaszcza na początku 
życia. Maryja jest naszą Matką wspólną, Matką, która nam nie 
umiera, która jest w Kościele i jest najlepszą, najdoskonalszą 
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cząstką Kościoła, ale także jest jego Matką, czyli Matką nas 
wszystkich.

3. Maryja wzorem na drodze realizacji kapłańskiego 
powołania

Moi drodzy, patrząc na Maryję przez pryzmat tekstów bi-
blijnych, można Ją nazwać Niewiastą słuchającą Boże słowo, 
zanurzoną w kontemplacji Bożego słowa. To już się ujawniło 
w czasie zwiastowania – „Ona (...) rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1,29). A potem, gdy Jezus się 
narodził, to jest powiedziane: „Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Moi dro-
dzy, dla nas kapłanów i dla was świeckich jest ważne, byśmy 
byli zasłuchani w Boże słowo, bo ono jest najważniejsze, ono 
dzisiaj jest przez nas komentowane, my je słuchamy w kościele, 
także czytamy z Pisma Świętego i z prasy katolickiej. Jest tu 
redaktor pisma „Opiekun” z Kalisza – piękny dwutygodnik, 
który wychodzi i ja go otrzymuję, za co dziękuję. A Kalisz, 
to jest centrum kultu św. Józefa i teraz mamy rok św. Józefa.

Moi drodzy, to jest wielka rzecz, byśmy byli zasłuchani 
w to, co płynie od Pana Boga. Nie tylko w to, co płynie od 
ludzi, bo dzisiaj jest tyle kłamania, tyle mataczenia, tyle intryg, 
tyle jazgotu, tyle też agresji w debatach politycznych. Słowo 
Boże nie może się przebić przez ten jazgot, dlatego musimy 
się pilnować – my kapłani i wy także – żebyśmy pozwolili 
Panu Bogu dotrzeć z Jego słowem do nas. Maryja jest wzorem 
kontemplacji Bożego słowa.

Maryja jest także wzorem modlitwy. Modli się w czasie 
zwiastowania, modli się u Elżbiety i piękne modlitwy tam po-
wstają, modli się z pierwotnym Kościołem w oczekiwaniu na 
dary Ducha Świętego i modli się dzisiaj z nami.

Maryja jest także Niewiastą służącą, pomagającą, np. u Elż-
biety. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. W Kanie 
Galilejskiej jest pośredniczką pierwszego cudu. Tak Pan Jezus 
chciał. Mógł to zrobić bez Maryi, ale Maryję włączył w proces 



171

pomagania ludziom. Maryja jako Jego Matka i nasza Matka 
została włączona w to pośrednictwo.

Maryja, to w końcu Matka wierna. Drodzy bracia, wier-
ność! Czasem są bolesne doświadczenia, jak brakuje wierności 
w małżeństwie, ale też się czasem zdarza, że i w kapłaństwie 
zdarzają się przypadki niewierności, odejścia, które są zawsze 
dramatem, a nawet się przeradzają w tragedie. Dlatego, moi 
drodzy, patrzmy na Maryję, naszą Matkę, która jest dla nas 
wzorem pod każdym względem, byśmy byli wspaniałymi 
uczniami Pana Jezusa.

I zakończę przykładem wziętym z książki pod tytułem 
„Maryja w moim życiu”. Książka wydana w Krakowie. Auto-
rem tego, co tu czytam, jest pięćdziesięcioczteroletni lekarz. 
W tym świadectwie najpierw wspomina swój rodzinny dom, 
który znajdował się na wiosce w powiecie stryjskim. To było 
krótko przed wojną. Z domu odeszła matka i chłopiec każde-
go dnia płakał za nią. Na początku wojny w 1939 roku ojca 
postawiono pod ścianą do rozstrzelania. Cała rodzina patrzyła 
na to przez okno i modliła się do Matki Bożej. Ojcu darowano 
życie. Autor po wojnie skończył studia medyczne i podjął pracę 
lekarza. W międzyczasie odszedł od Kościoła i przestał spełniać 
praktyki religijne. Pewnego razu, przechodząc koło świątyni, 
słyszał kazanie księdza, który opowiadał, jak to ojciec Mak-
symilian Kolbe, w obozie odprawiał pod pryczą Mszę Świętą. 
To opowiadanie przywołało mu wspomnienia z religijnego 
dzieciństwa i po dwudziestu latach przystąpił do sakramentu 
pokuty. Stał się na nowo bardzo gorliwym katolikiem. Czytał 
wiele religijnych książek. Równocześnie pracował nadal jako 
lekarz. W jego gabinecie – jak sam o tym pisze – do którego 
przychodziły także kobiety z prośbą o przerwanie ciąży, wisiał 
obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Gdy jakaś kobieta prosiła 
o zabieg, lekarz jej mówił – Niech pani powtórzy to jeszcze 
raz, ale nie do mnie. Proszę to powiedzieć naszej Najświętszej 
Matce. I autor kończy swoją wypowiedź słowami – Matko 
Najświętsza nie znajduję słów w jakich mógłbym wyrazić Tobie 
moją miłość, uwielbienie, wdzięczność.
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Moi drodzy, niech to świadectwo będzie nam pomocą do 
odnowienia naszej przyjaźni z Maryją jako naszą Matką, Matką, 
która nam się nigdy nie starzeje, Matką, która nam nigdy nie 
umrze. Amen.

Jaka droga do wielkości 
i do pierwszeństwa?

Świdnica, 22 maja 2018 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

W dzisiejszej liturgii słowa jest wiele wątków, które mają 
odniesienie do naszego życia. Wyznaczają nam pewne priory-
tety. Zauważmy niektóre wątki.

1. Prymat życia wiecznego przed życiem ziemskim

W czasie swego ziemskiego nauczania Jezus kilkakrotnie 
zapowiadał swoją mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie. 
Uczniów przekonywał, że życie wieczne będzie ważniejsze od 
życia na ziemi. Żaden z wielkich przywódców religijnych, ani 
Budda, ani Mahomet nie obiecywał zachwycającej pespektywy 
wyzwolenia od śmierci, która jest zjawiskiem powszechnym na 
ziemi. Zapisy ewangeliczne informują nas, że pierwsi ucznio-
wie Chrystusa nie chcieli słuchać o tym, co będzie potem. Tak 
byli przerażeni perspektywą umierania, że nie śmieli stawiać 
Chrystusowi żadnych pytań. Ich myśli były związane z ziemią. 
Podobnie jest i dzisiaj. Ludzie naszego czasu, a wśród nich i my 
tu obecni, nie jesteśmy zdolni uświadomić sobie owej dyspro-
porcji, jaka zachodzi między przyszłą chwałą w niebie, a prze-
mijającą rzeczywistością życia ziemskiego. Tak jak uczniowie 
w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy, ważniejszy, 
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tak i w dzisiejszym świecie toczą się spory o pierwszeństwo 
światowe. A oto Pan Bóg tak często nam przypomina, jaką dro-
gą trzeba iść do nieba, jakim stylem życia można pozyskiwać 
zasługi na szczęśliwą wieczność.

2. Droga służby drogą do szczęśliwej wieczności

Przed chwilą z odczytanej Ewangelii przyjęliśmy słowa: 
„Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy byli w domu, zapytał ich: 
«O czym to rozprawialiście w drodze?». Lecz oni milczeli, 
w drodze bowiem posprzeczali się miedzy sobą o to, kto z nich 
jest największy. Od usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do 
nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługa wszystkich»” (Mk 9,33-35).

Zrozumiał to apostoł Jakub, który w swoim liście napisał, 
co też dziś słyszeliśmy: „Bóg sprzeciwia się pysznym, pokor-
nym zaś daje łaskę (...). Uniżcie się przed Panem, a On was 
wywyższy” (Jk 4,6.10).

Moi drodzy, a więc już wiemy, droga do pierwszeństwa, 
droga do bycia prawdziwie wielkim i zarazem droga do szczę-
śliwej wieczności jest drogą bezinteresownej, oddanej służby 
naszym bliźnim.

3. Maryja pokazuje nam drogę do wielkości i do nieba

Droga pokornej służby, to droga Maryi. Ona sama nazwała 
się służebnicą Pańską. Ona w pieśni Magnificat u św. Elżbie-
ty wyznała: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój 
w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 
swojej” (Łk 1,46b-48a).

To jest szczególny wzór do zdobywania pierwszeństwa 
u Boga, a także ostatecznie i wśród ludzi.

Zakończenie

Prośmy dzisiaj Maryję o łaskę przekonania, że prawdziwą 
wielkość przed Bogiem i przed ludźmi możemy zdobywać 
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przez służbę drugim i abyśmy wiedzieli, że jest to droga, która 
prowadzi do szczęśliwej wieczności. Niech nas nie przekonuje 
świat, że jest inaczej. Zamieniajmy w naszym życiu światowe 
drogi na drogi wskazane przez Chrystusa, któremu niech będzie 
chwała tu na ziemi i w niebie. Amen.

Z Panem Bogiem przez życie
Dzierżoniów, 23 maja 2018 r.

Msza św. z okazji XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum  
Klubu Szkół Westerplatte 

Kościół pw. Królowej Różańca Świętego

Wstęp

Dzisiejszej homilii dam tytuł: „Z Panem Bogiem przez ży-
cie”. Rozważymy trzy wątki. Pierwsze dwa wątki będą wzięte 
z czytań mszalnych – pierwszy z czytania pierwszego, z Listu 
św. Jakuba Apostoła, drugi z Ewangelii, a trzeci wątek będzie 
dotyczył Westerplatte, ponieważ to słowo jest w tytule waszej 
szkoły i innych szkół, które takie patrocinium, czyli taki pa-
tronat, obrały.

1. Bóg Gospodarzem świata i historii

Moi drodzy, słyszeliśmy dzisiaj we fragmencie Listu św. Ja-
kuba takie słowa: „Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy 
to lub owo” (Jk 4,15). Czasem Pan Bóg krzyżuje nasze plany. 
Czasem czujemy się, jakbyśmy byli samowystarczalni. Jak za-
glądamy w historię także naszego narodu, to odnajdujemy takich 
ludzi, którzy chcieli się od Pana Boga uniezależnić, myśleli, 
że są samowystarczalni, ale w każdym czasie ludzie mieli do-
świadczenie swojej niewystarczalności, swojej ograniczoności. 
Mimo takiego rozwoju techniki, nauki, zwłaszcza w ostatnich 
wiekach, jesteśmy ciągle ograniczeni. Wiemy, że dawniej 
dziesiątkowały nas różne zarazy, choroby, np. dżuma, cholera 
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czy inne straszne epidemie, które nawiedzały miasta. Nie było 
antybiotyków, ludzie nie mogli sobie poradzić i trzeba było 
umierać. Dzisiaj wiele się zmieniło. Wiemy, że pewne choroby 
zostały opanowane, ale nie wszystkie. Dzisiaj w tym świecie 
techniki, w świecie komputerów, też czujemy swoją bezsilność. 
Jest dzisiaj tak powszechna choroba nowotworowa, która ma 
przeróżne odmiany i wiemy, że nie wszyscy wygrywają walkę 
z rakiem. Nawet najsławniejsi lekarze, ludzie z pierwszej półki 
świata publicznego, odchodzą od nas i my jesteśmy bezsilni. 
Oznacza to, że trzeba nam zawsze być w przyjaźni z Bogiem. 
Jest ktoś, kto jest wszechmocny, kto wszystko może i od kogo 
jesteśmy zależni.

„Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. 
Dlatego gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek w życiu czynimy, 
jakikolwiek zawód wykonujemy, powinniśmy mieć to prze-
świadczenie, że Pan Bóg jest pierwszym Gospodarzem naszego 
świata, że od Niego najwięcej zależy i nie możemy się od Nie-
go zupełnie uniezależnić. To są nieskuteczne sposoby, jest to 
niemożliwe, bo zawsze my pozostaniemy stworzeniem, a Pan 
Bóg jest Stwórcą.

Moi drodzy, jak patrzymy na dzieje narodów, dzieje kultury, 
zwłaszcza nowożytnej, to zauważamy, że proces wypędza-
nia Boga z życia publicznego i próby uniezależnienia się od 
Boga, palą zawsze na panewce. Ten proces rozpoczął się na 
początku czasów nowożytnych, pogłębił się przez rewolucję 
francuską, a potem przez XIX-wieczne filozofie, głównie przez 
marksizm, przez nihilizm Nietzschego, z którego wyrosły dwa 
totalitaryzmy – sowiecki i hitlerowski, które dokonały takiego 
spustoszenia. Pamiętajmy! Jesteśmy tylko stworzeniem, a Pan 
Bóg jest naszym Stwórcą. Ale trzeba dodać, że Pan Bóg swoje 
stworzenie miłuje, szczególnie nas, bo przecież Panu Bogu 
zawdzięczamy istnienie, nasze życie. Nikt z nas nie wybrał 
sobie mamy ani taty. To jest dar dla nas, że urodziliśmy się 
z takiej niewiasty, że mamy takie rodzeństwo, że możemy sobie 
wybrać przyjaciół. Rzeczywiście w szkole jest taki czas, kiedy 
zawiązujemy pierwsze przyjaźnie z koleżankami, z kolegami. 



176

Ale pewnych spraw, pewnych rzeczy się nie wybiera, one są 
z przydziału Bożego. Chcemy o tym pamiętać i dlatego chce-
my żyć zawsze w takiej bliskiej więzi z Bogiem, pamiętając, 
że On jest głównym Gospodarzem tego świata, że od Niego 
najwięcej zależy.

Moi drodzy, gdy w grudniu 1984 roku Ojciec Święty Jan 
Paweł II odwiedził w więzieniu Ali Agcę, swojego niedoszłego 
zabójcę, wtedy na początku spotkania – jak relacjonuje kardy-
nał Dziwisz, który był świadkiem tego spotkania – ten Turek 
postawił papieżowi takie trochę bezczelne pytanie: „Dlaczego 
ty żyjesz?”. Przecież miałem najlepszą broń, byłem wytrenowa-
ny, przygotowany. Co się stało, że żyjesz, że nie zginąłeś? Tak 
się podobno zaczęła rozmowa z Ali Agcą, a papież spokojnie 
powiedział: „Proszę pana, bo to jest tak, że człowiek strzela, 
a Pan Bóg nosi kule. Pan Bóg tym kieruje”. Rzeczywiście, 
lekarze stwierdzili, że to był cud, że kula ominęła aortę i nie 
zraniła papieża w takie ważne miejsce, że mógł natychmiast 
stracić życie. Więc, jak to mówią żołnierze: „Żołnierze strzelają, 
a Pan Bóg kule nosi”.

To jest przykład na działanie Pana Boga na ziemi, w naszym 
życiu. Dlatego nie chciejmy się od Pana Boga uwolnić, bo to 
do niczego nie prowadzi. Pamiętajmy o Jego miłości i to nie 
jest zależność niewolnicza, to nie jest tak, że Bóg jest Panem, 
a my jesteśmy niewolnikami. Nie! To jest zależność miłująca. 
Tak jak dziecko jest złączone z matką więzią miłości i to nie 
jest niewolnictwo, to jest miłość, która jest szczęściorodna. 
I też miłość z Panem Bogiem, jak jest dobrze ustawiona, jest 
szczęściorodna. A więc, moi drodzy, to jest wątek pierwszy – 
„Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. Nie 
naszą mocą, nie dzięki naszej sile ludzkiej, bo ona okazuje się 
czasem złudna, tylko dzięki Panu Bogu.

2. Dobro i prawda w życiu każdego człowieka

Przechodzimy do drugiego wątku, który dzisiaj jest zawarty 
w Ewangelii. Pan Jezus dzisiaj kończy Ewangelię: „Kto bowiem 
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nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,40). Co te sło-
wa oznaczają? Moi drodzy, my, chrześcijanie, jesteśmy tylko 
posiadaczami tych wszystkich dóbr, które Pan Jezus przyniósł 
nam na ziemię. Patrzymy na apostołów. Jan Apostoł powiedział: 
„Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak 
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami” (Mk 9,38). To był jakiś rodzaj zazdrości, że 
tylko my znamy prawdę, że tylko my możemy w imię Jezusa 
cokolwiek czynić. Pan Jezus dokonał korekty: „Jezus odrzekł. 
Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,39-40). A więc dobro 
pochodzi z różnych źródeł. Na pewno nie pochodzi od diabła, 
ale na pierwszym miejscu pochodzi od Pana Boga i pochodzi 
też od człowieka, takiego czy innego wyznania, bo jak Pan 
Jezus mówi – ktokolwiek czyni dobro – to to dobro rodzi się 
za sprawą Pana Boga. Dlatego w takiej postawie jest zawarta 
nasza pokora i tolerancja wobec inaczej myślących, bo są ludzie, 
którzy czynią dużo dobrego, a są niewierzący.

Dwa dni temu, wychodząc z katedry świdnickiej po Koronce 
do Miłosierdzia Bożego, natrafiłem na takich już zaawanso-
wanych małżonków. Okazało się, że to byli Niemcy, którzy 
zapytali mnie po niemiecku, gdzie jest Kościół Pokoju, bo 
chcą go zobaczyć. Mniej więcej wytłumaczyłem, jak powinni 
tam dojść, a potem zapytałem z ciekawości: „Państwo jesteście 
katolikami, czy ewangelikami?” Mężczyzna odpowiedział 
szczerze: „My jesteśmy ateistami”. Dopytałem: „A skąd po-
chodzicie?” Odpowiedzieli: „Z Drezna”. Uświadomiłem sobie, 
że to jest dawne NRD, gdzie rzeczywiście komunizm dokonał 
wielkiego spustoszenia. Dzisiaj we wschodniej części Niemiec 
są pozostałości ateizmu. W samym Berlinie, Polacy, którzy tam 
są, robią frekwencję w kościołach, natomiast Berlin w gruncie 
rzeczy jest ateistyczny. Tak to bywa.

Moi drodzy, ale czasem i ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, 
próbują być dobrymi, dlatego nigdy nie wolno potępiać ludzi. 
Dyskutujemy i odrzucamy poglądy, które się Bogu nie podobają, 
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które nie są rodem z Objawienia, z Ewangelii, i rodem ze zdro-
wego rozsądku, ale to, co jest prawdziwe i dobre, gdziekolwiek 
ono się rodzi, to trzeba przyjąć i wyrazić uznanie. Myślę, że 
taki jest sens tego powiedzenia Pana Jezusa: „Kto bowiem nie 
jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

To jest też nauka zdrowej tolerancji. Dzisiaj tolerancja jest 
różnie rozumiana, jest różnie praktykowana, czasem w jedną 
stronę. Np. my mamy wyrażać zgodę, żeby mahometanie bu-
dowali meczety, natomiast nam, chrześcijanom, nie wolno bu-
dować świątyń katolickich w krajach muzułmańskich, chociaż 
tam też są katolicy. To jaka to jest tolerancja? W jedną stronę. 
My mamy ich tolerować, ale oni nas nie. Musimy mieć oczy 
otwarte, żebyśmy pozostawali w prawdzie, w takim myśleniu 
realistycznym.

3. Westerplatte – symbol obrony tego co najważniejsze

Trzeci wątek naszej homilii, to wątek związany z nazwą 
Westerplatte, bo są tu szkoły, które tworzą Klub Szkół Wester-
platte. W związku z tym chciałbym przypomnieć to, co Ojciec 
Święty powiedział na Westerplatte 12 czerwca w 1987 roku. To 
była trzecia wizyta apostolska w Polsce papieża Polaka, jeszcze 
w Polsce komunistycznej, bo następna była już wizytą w Polsce 
wolnej, która właśnie się odradzała w swojej pełniejszej nie-
podległości. W roku 1987 było już po śmierci księdza Jerzego 
Popiełuszki, już dawno było po dramacie stanu wojennego, 
ale wiemy, że to była droga ku wolności. Papież znalazł się na 
Westerplatte i nie mógł ominąć tego wątku z 1939 roku, gdy 
major Henryk Sucharski z garstką swoich towarzyszy bronił 
niepodległości Ojczyzny. Przy tej okazji papież powiedział, 
że wszyscy mamy jakieś Westerplatte, którego trzeba bronić, 
że są takie wartości, których trzeba bronić i to jest nasze za-
danie. Nie wolno dać się okraść z wartości, które sprawdziły 
się w dziejach ludzkich, które zresztą wskazał Pan Bóg. Jakie 
to są wartości? Wartość prawdy. Prawda jest ciągle zagrożona, 
zwalczana, a ojcem kłamstwa jest diabeł. To zjawisko jest 
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dzisiaj mocno zauważalne w mediach, gdy doświadczamy, że 
są poglądy nie tyle różne, ale sprzeczne. Kto się uczył logiki 
to wie, że z dwóch zdań sprzecznych nie mogą być obydwa 
prawdziwe, tylko jedno jest prawdziwe. To jest logika. Tak 
jak matematyka – dwa plus dwa jest cztery. Tego nie można 
zmienić, że jest inaczej. Kto tego nie przyjmuje, to mówimy, 
że ma coś na poddaszu nie w porządku.

Moi drodzy, to Westerplatte, to jest takie wskazanie dla nas 
wszystkich – dla dzieci, dla młodzieży, dla nauczycieli, dla wy-
chowawców, dla osób życia publicznego, żeby bronić wartości 
prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, solidarności, prawości. 
To są wartości, które musimy bronić, wypracowywać, to jest 
nasze Westerplatte. Żebyśmy nie rujnowali ładu społecznego, 
sprawiedliwości społecznej, miłości społecznej, prawdy w nar-
racjach, także w mediach. O to trzeba się upominać, to jest nasze 
Westerplatte, żebyśmy wiedzieli, że tu trzeba stanąć w obronie 
tego, co jest zagrożone, co nam chcą zabrać, z czego niekiedy 
chcą nas potajemnie albo sprytnie okraść. Naszym zadaniem 
jest, żeby tego bronić.

Zakończenie

Wyczerpaliśmy trzy wątki i czas na zakończenie. Moi dro-
dzy, będziemy się modlić, żebyśmy – po pierwsze – zawsze 
uznawali, że Pan Bóg jest najważniejszy. To, co pani dyrektor 
Urszula zacytowała, co jest zawarte w słowach św. Augustyna: 
„Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, jest najważniejszy, 
to wszystko jest w porządku”. Po drugie – żebyśmy byli tacy 
eleganccy wobec ludzi inaczej myślących, tacy tolerancyjni, ale 
w dobrym, ewangelicznym znaczeniu. Pamiętajmy, że dobro 
pochodzi z różnych źródeł. Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie 
Bóg jest wyznawany, ale czasem to wyznawanie może być 
tylko w sumieniu. I po trzecie – byśmy bronili tego, co jest do 
obrony, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Amen.
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Proszenie o Ducha Świętego – zawsze 
aktualne

Bardo, 23 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Wstęp

Zadaniem homilii mszalnej, podczas udzielania sakramentu 
bierzmowania, jest bezpośrednie przygotowanie młodzieży 
oczekującej na dary Ducha Świętego, do przyjęcia tychże 
darów. Naszym przygotowaniem jest przyjęcie Bożego słowa. 
Boże słowo, ogłaszane na takiej Mszy Świętej, jak obecna, ma 
odniesienie do Ducha Świętego i do Jego darów.

1. Jeden Duch i różne Jego dary

W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Duchu Świętym 
i kilkakrotnie powtórzyły się słowa, że jest jeden Duch Święty, 
a sprawia różne rzeczy, ma różne dary dla ludzi i też różni ludzie 
je przyjmują, różnie uzdolnieni, o różnej kondycji fizycznej 
i duchowej. Więc Duch Święty jest jeden, a skutki działania 
Ducha Świętego widoczne w ludziach są rozmaite i wszystkie 
dobre, bo cokolwiek się rodzi z Ducha Świętego jest prawdziwe, 
dobre i piękne, ale w różnym wydaniu i w różnych ludziach.

Ducha Świętego porównujemy do trzech żywiołów: do 
wiatru, czyli do powietrza, do ognia i do wody. Najłatwiej jest 
wyjaśnić i zobrazować to, co powiedzieliśmy przed chwilą, że 
jest jeden Duch Święty i są różne Jego owoce w ludziach, przez 
trzeci symbol Ducha Świętego, przez wodę. Oto zauważmy, że 
mamy jeden deszcz, który pada z chmur i ta woda spada na łąki, 
na zboża, na lasy, na jeziora. Widzimy też, że są różne skutki 
tego deszczu, który spada na ziemię. Rozwijają się rośliny, zbo-
ża, trawy, drzewa. Wszystkie te istoty żyjące potrzebują wody. 
Ta woda spada z chmur i dzięki niej rozwija się życie. Tam, 
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gdzie jest kompletna susza, gdzie nie ma wody, to życie zamie-
ra. Na pustyniach, w krajach południowych tak bywa, że bez 
wody wszystko usycha. Jak jesteśmy w Ziemi Świętej w porze 
bezdeszczowej to widzimy, że na pustyni jest zupełnie pusto, 
bez trawy, a jak jest pora deszczowa, to pojawiają się roślinki 
i przynajmniej tu i ówdzie trawa rośnie. Więc, moi drodzy, jest 
ta sama woda, która spływa z chmur, ale są różne efekty, bo ta 
woda, np. w trawie, w zbożu, czy w drzewach, przeobraża się 
w troszkę inną materię. Inne są liście na dębie, na brzozie, na 
kasztanie, różne są trawy, różne są zboża i wszystko potrzebuje 
wody, a jest taka rozmaitość owoców i kształtów roślin, które 
dzięki tej wodzie się ukształtowały. Tak można zilustrować ten 
fragment Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, 
który został wybrany na dzisiejszą uroczystość udzielania sa-
kramentu bierzmowania.

Jest jeden Duch Święty, a każdy z nas ma własnego ducha, 
który ożywia konkretne ciało. Jesteśmy duchem wcielonym 
i Duch Święty przychodzi, żeby naszego ducha wzmocnić, żeby-
śmy byli mądrzy, rozumni, bo rozumność jest własnością tylko 
gatunku ludzkiego. Zwierzęta czy rośliny nie mają rozumu i nie 
tworzą kultury, nauki, sztuki, religii. Tylko my, ludzie, jako byty 
osobowe jesteśmy rozumni, dlatego tworzymy naukę, technikę. 
Umysł ludzki jest twórczy, wynalazczy, dlatego jest malarstwo, 
jest architektura, jest rzeźba. I też wyznajemy religię; my jeste-
śmy wyznawcami religii Chrystusowej. To wszystko jest oparte 
na naszej rozumności i Duch Święty wspiera naszą rozumność, 
żebyśmy byli zdolni odkryć prawdę, żebyśmy wiedzieli, po co 
żyjemy, jaki jest sens życia, żebyśmy lepiej znali Pana Boga, 
Jego zamiary wobec nas, żebyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha. 
To Duch Święty nas o tym przekonuje, dlatego jest tak ważne, 
byśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego, który ubo-
gaca swoimi darami tych wszystkich na świecie, którzy się na 
Niego otwierają.

Najpierw ubogaca sferę poznawczą, byśmy byli mądrzy, 
rozumni, umiejętni, pełni dobrych rad, byśmy też potrafili rady 
przyjmować od rodziców, od naszych przyjaciół. Kto ci powie, 
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która rada jest dobra, która rada pochodzi od Ducha Świętego, 
a która od diabła? Bo diabeł też jest duchem, jest zepsutym 
aniołem, zbuntowanym przeciwko Bogu, który działa i trzeba 
być dzisiaj ślepcem, żeby nie widzieć ludzi, którzy są zaprzy-
jaźnieni z diabłem. Tu nie chodzi tylko o opętania, choć one też 
się zdarzają, ale ci którzy grzeszą, którzy walczą z Kościołem, 
którzy nienawidzą Pana Boga, nienawidzą krzyża, różańca, są 
ludźmi, którzy mają w sobie ducha złego. W nich nie ma Ducha 
Świętego, bo został wypędzony aktem woli danego człowieka, 
a wprowadzony duch zły.

Tak więc, moi drodzy, Duch Święty jest jeden i wzmacnia 
nas w sferze poznawczej, ale także w sferze wolitywnej. Jak 
mamy Ducha Świętego, to czujemy się mocniejsi, potrafimy się 
oprzeć złemu, potrafimy być wytrwali na drodze do osiągnięcia 
dobra. To jest dar męstwa. Kto ma Ducha Świętego, ten jest 
mężny. Jest dar pobożności, dzięki któremu nie wstydzimy się 
Pana Boga, nie wstydzimy się być pobożnymi, nie wstydzimy 
się dążyć do świętości, bo świętość to normalność.

2. Naśladowanie Chrystusa w mocy Bożego Ducha

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” 
(Łk 9,23). Jeżeli chcemy wypełnić te słowa, które Pan Jezus 
przypomniał nam dzisiaj w Ewangelii, jeżeli chcemy się za-
pierać samych siebie, to musimy pamiętać, że tego zadania nie 
można wypełnić bez pomocy Ducha Świętego, bo człowiek ma 
nie tylko dobre pragnienia, np. pragnienie, żeby być dobrym, 
żeby być świętym, żeby być zdolnym do przebaczenia, do mi-
łości. To są dobre pragnienia, ale odczuwamy też pragnienia, 
które są negatywne. Np. cała pożądliwość seksualna jest nie-
uporządkowana i powinna być poddana naszemu rozumowi, bo 
nie jesteśmy zwierzętami. Sfera biologiczna ma być zarządzana 
przez nasz rozum. Mamy także inne negatywne pragnienia. Jest 
np. pragnienie wartości materialnych. Zobaczcie, jak ludzie 
dzisiaj dążą do tego, żeby mieć dużą kasę, żeby się bogacić. Jest 
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też pragnienie, żeby być sławnym, żeby mieć władzę, żeby się 
dostać do parlamentu, do rady powiatu, do rady gminy i cza-
sem stosuje się przeróżne środki, nie wszystkie dopuszczalne 
etycznie. To są złe pragnienia i jest nam potrzebny Duch Święty. 
Do czego? Żeby nas uzdalniał do realizacji dobrych pragnień, 
a nie tych złych. Żeby opanować złe pragnienia, trzeba umieć 
zapierać się samego siebie.

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój”. Wszyscy mamy różne krzyże. 
„Nie ma kącika bez krzyżyka” – jak mówią ludzie. Mamy różne 
zmartwienia – rodzinne, szkolne, sąsiedzkie, także zmartwienia 
z nami samymi, bo przychodzą różne choroby, dolegliwości 
fizyczne i psychiczne, i jest nam potrzebna moc, żebyśmy 
mogli ten krzyż wziąć i go unieść. Tu także przychodzi nam 
z pomocą Duch Święty.

„I niech mnie naśladuje”. Naśladowanie Pana Jezusa, wypeł-
nianie woli Bożej, też nie jest łatwe i wymaga od nas wysiłku. 
Bez wsparcia Ducha Świętego nasz duch może nie sprostać tym 
zadaniom, które nam stawia życie.

Droga młodzieży, dzisiaj przed południem byłem z księdzem 
sekretarzem w Dzierżoniowie. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie w tym roku była 
organizatorem 35 Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół 
Westerplatte. Na uroczystość przyjechali przedstawiciele chyba 
osiemnastu szkół z całej Polski. Najwięcej było z Wybrzeża 
– Gdańsk i okolice. I tam kilkakrotnie wspominano papieża, 
który 12 czerwca 1987 roku, podczas trzeciej pielgrzymki do 
Ojczyzny, był na Wybrzeżu, był na Westerplatte i powiedział 
do młodzieży, że każdy ma swoje Westerplatte, ma coś do 
obrony. Tak, jak ci żołnierze, których było niespełna dwustu, 
a Niemców, którzy przybyli na okręcie wojennym „Schle-
swig-Holstein” – kilka tysięcy. Siedem dni bronili się pod 
dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Bohaterowie – 
obrońcy Wybrzeża, obrońcy niepodległości – bronili wartości 
rodzimej ziemi, rodzimego narodu. Nie mogli w pełni obronić, 
bo wróg był o wiele silniejszy i lepiej uzbrojony, ale zostawili 
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nam  przykład, wzór obrońców, bo są wartości, których trzeba 
bronić.

Ojciec Święty wyraźnie powiedział młodzieży: „Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 
Westerplatte”. Co może być tym Westerplatte? Prawda, miłość, 
sprawiedliwość, uczciwość, dobroć, wytrwałość, solidność, 
itd. To, co się Panu Bogu podoba, tego trzeba bronić, to jest do 
obrony, nie wolno się z tego dać okraść, bo są złodzieje i nawet 
potrafimy ich widzieć, i ich nazwać. To jest to nasze Westerplatte 
i to jest takie bliskie temu, co powiedział Pan Jezus dzisiaj: „Jeśli 
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. W tym naśla-
dowaniu Pana Jezusa, w tym braniu krzyża i w tym zapieraniu 
się samego siebie, jest także obrona wartości Bożych, które są 
dane człowiekowi, żeby człowieka uszczęśliwić.

Zakończenie

Droga młodzieży, bez pomocy Ducha Świętego tego zadania 
nie wykonamy, nie obronimy prawdy, nie obronimy dobra, nie 
obronimy piękna, nie obronimy tego, co jest takie ważne, co 
nas czyni już na ziemi proporcjonalnie szczęśliwymi. Dlate-
go, kończąc tę refleksję homilijną, chcę was zachęcić, byście 
z wielką duchową potrzebą, z wielką duchową energią przyjęli 
dary Ducha Świętego – one są trochę tajemnicze – i żebyście 
od dzisiaj stali się przyjaciółmi Ducha Świętego, bo Bóg w tym 
etapie dziejów zbawienia, w którym jesteśmy, działa przez 
Ducha Świętego. Duch Święty jest Uświęcicielem. Bóg Ojciec 
stworzył świat, Jezus Chrystus – Druga Osoba Boska – odkupił 
świat, a Duch Święty uświęca, prowadzi ludzi do zbawienia 
przez umacnianie ich na drodze prawdy, która przyjmuje kształt 
miłości w wypełnianiu i w postępowaniu.

Wasi rodzice, my, kapłani, klerycy, postulanci i wszyscy 
obecni wspieramy was w tej modlitwie, żebyście stali się 
świadkami Jezusa Zmartwychwstałego. Pan Jezus liczy na was, 
żeby nie był zapomniany. Pomyślcie o koleżankach, kolegach, 
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którzy może są słabsi w wierze, którym tak trudno przyjść do 
kościoła, którzy mówią, że nie potrafią się modlić, którzy nie 
biorą do ręki Pisma Świętego, dla których różaniec jest obcą 
modlitwą. Pomyślcie o nich i przekonajcie siebie i ich, że war-
to, bo kto Pana Boga słucha, dla kogo Bóg jest najważniejszy, 
ten jest zwycięzcą, ten wygrywa życie tu, na ziemi – które jest 
tylko jedno – i wygrywa życie wieczne.

Dlatego warto się otworzyć na Ducha Świętego, na Jego dary 
i te dary ciągle dopełniać przez uczestniczenie w coniedzielnej 
Eucharystii. Trzeba je dopełniać, bo są nowe zadania, nowe pro-
blemy życiowe i w każdym czasie potrzebne jest wołanie o Du-
cha Świętego – „Przyjdź, Duchu Święty”. Śpiewaliśmy: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. Tą ziemią są nasze serca. 
Niech dzisiaj nas też odnowi – tu, przed Matką Bożą. Amen.

Duch Święty wciąż ustanawia nowe 
świadectwa wiary

Kamieniec Ząbkowicki, 23 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

1. Duch Święty w misji Chrystusa i Kościoła

Wybraliśmy Ewangelię, która nas prowadzi do Nazaretu, 
do synagogi. Tam kiedyś stanął Pan Jezus. Był taki zwyczaj, 
że w synagogach czytano Pismo Święte Starego Testamentu. 
Jezus też wziął do ręki Biblię i zachowując zwyczaj synago-
galny otworzył księgę i czytał. Był to tekst proroka Izajasza, 
który brzmiał: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowi-
nę” (Łk 4,18a). Gdy Jezus zakończył czytanie, wygłosił jakby 
krótką homilię do tego tekstu, który odczytał i powiedział: 
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). 
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Chciał przez to powiedzieć, że to, co prorok mówił o otrzymaniu 
Ducha Świętego i posłaniu przez Ducha Świętego do głoszenia 
dobrej nowiny, tyczy się do Jego. Czyli Jezus wyznał, że został 
napełniony Duchem Świętym i posłany, żeby głosić Ewangelię.

Moi drodzy, wszystko co Jezus czynił, co powiedział, było 
czynione w mocy Ducha Świętego, bo Duch Święty zawsze 
wypełniał Jego wnętrze. Jezus namaszczony przez Ducha Świę-
tego, głosił Ewangelię o tym, że Pan Bóg wszystkich miłuje, 
że jest przebaczenie grzechów i że jest życie wieczne. Żeby 
życie wieczne otrzymać, trzeba zachowywać Boże prawo, Boże 
przykazania, a gdy przytrafią się jakieś wykroczenia, jakieś 
czyny, które się Bogu nie podobają, to jest Boże przebaczenie, 
jest możliwość oczyszczenia złych czynów. To było treścią 
dobrej nowiny.

Moi drodzy, wiemy, że Pan Jezus został poczęty jako czło-
wiek pod wpływem Ducha Świętego. Gdy Maryja w Nazarecie 
usłyszała: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus” (Łk 1,31), zapytała: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża? (Łk 1,34). I wtedy otrzymała wyjaśnienie: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” 
(Łk 1,35a). A więc Jezus został poczęty w łonie Maryi za spra-
wą Ducha Świętego i w Duchu Świętym przeżył czas swego 
ziemskiego życia. I jak odchodził do nieba, zapowiedział, że 
tego Ducha Świętego przekaże Kościołowi, by to dzieło, które 
przyniósł na świat nie zniknęło, nie zakończyło się wraz z Jego 
odejściem, żeby trwało.

Duch Święty do dzisiaj dzieło Jezusa uaktywnia, czyni 
je obecnym w sakramentach świętych, w głoszonym słowie 
Bożym. To dzieło Jezusa trwa, trwa przepowiadanie dobrej 
nowiny. Kościół przejął to dzieło z woli Chrystusa. Jezus wybrał 
Dwunastu Apostołów, posłał ich, napełnił ich Duchem Świętym 
i uczynił ich świadkami tego, co słyszeli, co widzieli i powie-
dział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19a.20b). 
Ale nie było możliwe, żeby w ciągu jednego pokolenia oni 
dotarli na krańce świata. Ta zapowiedź Jezusa dotyczyła całej 
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przyszłości, która trwa i będzie trwać. Kościół ma zapowiedź, 
że będzie trwał do końca świata, „a bramy piekielne go nie 
przemogą”. (Mt 16,18b). Już tyle razy wydzwaniali Kościołowi 
na pogrzeb. Już tyle razy śmiałkowie, przywódcy tego świata, 
chcieli wyciszyć głos Pana Boga, wypędzić religię z ludzkich 
serc i dążyli do tego, żeby Jezus Chrystus został zapomniany, 
żeby więcej o Nim nie mówiono, bo On przeminął i jest postacią, 
która należy do przeszłości. Do dzisiaj jeszcze niektórzy mówią, 
że przyszłość trzeba budować bez Boga, że damy radę bez Boga, 
żyjmy tak, jakby Boga nie było. A my wiemy, że „bez Boga ani 
do proga”. Tak mówili nasi praojcowie. Papież Benedykt, jeden 
z największych teologów czasów współczesnych powtarzał, że 
„tam gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

Jeśli Kościół ciągle się odradza, jeśli ciągle jest młody, 
jeśli mówi dzisiaj niemal wszystkimi językami świata, bo 
jest zadomowiony, zakorzeniony we wszystkich narodach na 
całym globie, to jest to dzieło Ducha Świętego i żadna siła nie 
jest w stanie z Bogiem wygrać walki. Ta walka jest ciągle na 
nowo podejmowana. Wszelcy poprawiacze Pana Boga czy 
też ci, którzy o Panu Bogu nie chcą słyszeć, chcą zatrzeć Jego 
ślady na ziemi, przegrywają. „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył 
świat” (J 16,33b).

Moi drodzy, jeśli to sobie dzisiaj przypominamy na bierzmo-
waniu to po to, żeby sobie uświadomić, jak bardzo potrzebujemy 
Ducha Świętego, Jego światła i Jego mocy, i tych wszystkich 
darów, które znamy z przygotowania do sakramentu bierzmo-
wania: daru mądrości, daru rozumu, daru umiejętności, daru 
rady, daru męstwa, daru pobożności i daru bojaźni Bożej. Tu, na 
ołtarzu, mamy siedem takich małych lampek, które symbolizują 
te siedmiorakie dary Ducha Świętego.

Dzisiaj wybija godzina, żeby młodzież tu obecna w pierw-
szych ławach, w waszej przepięknej świątyni, otrzymała dary 
Ducha Świętego przed chwilą wyliczone i żeby podjęła świad-
czenie o Jezusie, że Jezus jest najważniejszy, że jest jedynym 
i powszechnym Zbawicielem świata. To nie jest tak, że jednych 
zbawia Jezus, drugi zbawia Budda, trzecich zbawia Mahomet 



188

albo jeszcze jakiś inny zbawca. Jest jeden Zbawca, który ma na 
imię Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdzi-
wym człowiekiem. On reprezentuje ludzi przez swoje człowie-
czeństwo wobec Pana Boga, wobec niebios i reprezentuje nie-
biosa, Pana Boga jako Bóg wobec nas, ludzi. Jest  pośrednikiem, 
jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem.

2. Duch Święty umacnia w każdym czasie 
do składania świadectwa wiary

Moi drodzy, dzisiaj chcę obdarzyć obecną tu młodzież da-
rami Ducha Świętego i namaścić ich. To namaszczenie będzie 
przez moją posługę kapłańską i będziecie posłani, żebyście to 
czynili, co czynili apostołowie. To nie jest zadanie za wiel-
kie. Bóg nie daje zadań na wyrost, których byśmy nie mogli 
wypełnić. Niektórzy mówią, że przykazania są takie trudne, 
to nie dla mnie, to dla zakonników, dla zakonnic, dla księży. 
Wszystko, co Bóg nam zaproponował, jest dla nas, jest na nasze 
możliwości. A jak jest nam ciężko i widzimy, że nie podołamy, 
to co robimy? To modlimy się: „Przybądź Duchu Święty”, to 
mówimy: „Wspomożenie nasze w imieniu Pana”, „Boże wejrzyj 
ku wspomożeniu memu”, „Pomóż Panie Boże, bo nie dajemy 
rady”. Jak tak mówimy, tak autentycznie, z potrzeby serca, 
z pokorą, to pomoc przychodzi i Bóg nam pomaga.

Oto dzisiaj nasi młodzi przyjaciele staną się świadkami 
Chrystusa, otrzymają nowe powołanie. Droga młodzieży, dzisiaj 
jest dla was nowy początek. To nie jest zakończenie edukacji 
religijnej, formacji duchowej, ale to jest początek i to ozdobiony 
namaszczeniem Duchem Świętym, otrzymaniem Jego darów 
i posłaniem, by świadczyć.

Słyszeliśmy, jakie klarowne świadectwo złożył św. Piotr, 
który też otrzymał drugie powołanie. Pierwsze było nad Je-
ziorem Tyberiadzkim – „Pójdźcie za Mną” (Mk 1,17a). Piotr 
wraz z bratem Andrzejem „natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim” (Mk 1,18). Uczniowie chodzili za Jezusem, ale też 
w międzyczasie łowili ryby, bo to był ich zawód. A potem 
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Pan Jezus powiedział do Piotra: „Odtąd ludzi będziesz łowił” 
(Łk 5,10b). Po zmartwychwstaniu też było spotkanie Jezusa 
z Piotrem na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego i trzykrotne pytanie: 
„Czy miłujesz Mnie?” (J 21,15,b), a następnie powołanie: „Paś 
baranki moje!”, „Paś owce moje!” (J 21, 15c.16c).

Moi drodzy, jak Piotr otrzymał Ducha Świętego w dzień 
Pięćdziesiątnicy, to nie miał wątpliwości, to był nowy Piotr. Już 
nie ten z Wielkiego Tygodnia, który się wystraszył, bo się bał, 
żeby go Żydzi nie ukrzyżowali – tak jak Jezusa. To już nie ten 
Piotr. Potem już nigdy nie zdradził. Jezus był zawsze w centrum 
jego nauczania i wyraźnie mówił do Żydów w kazaniu, w dzień 
zesłania Ducha Świętego: „Wyście Go przybili do krzyża, wyda-
liście na Niego wyrok, a On umarł dobrowolnie na odpuszczenie 
waszych grzechów”. Piotr to mówił i my to mamy powtarzać. 
To nie jest tylko zadanie dla księdza, dla biskupa, dla diakonów, 
ale dla wszystkich ludzi ochrzczonych i wybierzmowanych. Po 
to otrzymujemy Ducha Świętego, żebyśmy otrzymali energię 
do świadczenia, do dzielenia się naszą wiarą, naszą miłością 
do Pana Boga. Tym wszystkim mamy się dzielić.

Moi drodzy, mamy z kogo brać wzór, mamy wspaniałych 
świadków w naszej historii. To są święci, bohaterowie wia-
ry, bohaterowie naszego narodu. Patrzymy ostatnio na Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W maju są rocznice z nim związane. 
Przypomnę – 1 maja była rocznica jego beatyfikacji, w tym roku 
siódma; 13 maja była trzydziesta siódma rocznica zamachu na 
jego życie; 18 maja minęła dziewięćdziesiąta ósma rocznica 
jego urodzin. Św. Jan Paweł II to człowiek, który był świado-
my kim jest, świadomy, że Duch Święty go namaścił i posłał, 
żeby głosić Ewangelię. Nie lękał się. Czasem był krytykowany 
zwłaszcza przez laicki, modernistyczny Zachód, nawet przez 
teologów. Tym się nie przejmował, bo wiedział, że racja jest 
po stronie Pana Boga, a nie po stronie ludzi. Głosił Ewangelię 
i w imię Ewangelii budował wspólnotę Kościoła, której służył. 
Każdy chciał z nim rozmawiać. Przychodzili nawet innowiercy, 
ateusze i dla wszystkich miał czas, nikogo nie wypędzał, był 
dla wszystkich. To był świadek.
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Chciałbym dzisiaj wspomnieć o jeszcze jednym świadku. 
Wczoraj byłem na spotkaniu poświęconym Zofii Kossak-
-Szczuckiej. To była znakomita polska pisarka, której pięćdzie-
siątą rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Urodziła się 
w roku 1889, a zmarła w 1968 roku – byłem wtedy diakonem. 
Nie miała łatwego życia. Była dwukrotnie zamężna. Było sporo 
krzyży – był czas wojny, była w obozie w Oświęcimiu, była 
potem w Warszawie w czasie powstania. Na spotkaniu była 
pani, która napisała wspaniałą biografię tej znakomitej Polki. 
Pokazano nam też na ekranie, mały, okrągły portfelik, który 
miał podwójne dno. Jak Zofia Kossak była w obozie, to tym, 
których brano na rozstrzelanie, w tym portfeliku przynoszono 
Komunię Świętą. Pod drugim dnem były Święte Hostie, które 
łamali i dawali tym, którzy szli na rozstrzelanie. Ona tym się 
zajmowała. Pani z wczorajszego spotkania zaświadczyła, że 
zachował się gryps, który Zofia Kossak przekazała, gdy już 
właściwie miała w oczach śmierć. Na tym grypsie były słowa: 
„Kiedy ja umilknę, kamienie wołać będą. Liczy się tylko Bóg 
i drugi człowiek, reszta... dym”.

Moi drodzy, gdy wróciła do Polski w 1957 roku, po odwilży 
gomułkowskiej, nie znalazła aplauzu, bo wszędzie prezentowała 
się jako katoliczka, a rządy były komunistyczne. Jak jej dano 
nagrodę państwową w 1966 roku, to tej nagrody nie przyjęła, 
podziękowała. A dlaczego? Dlatego, że uwięziono Jasnogórski 
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który peregrynował po 
parafiach. Nie wiem czy starsi pamiętają, że był taki czas, kiedy 
obraz uwięziono na Jasnej Górze i tylko wędrowały puste ramy 
obrazu i świeca, nie było wizerunku Matki Bożej. Komuniści 
robili wszystko, żeby naród zlaicyzować. Ale pasterze czuwali, 
a przede wszystkim ten pierwszy pasterz – kardynał Wyszyń-
ski, który też był szczególnym świadkiem, który właściwie 
wychował papieża. Papież to jego wychowanek, który potem 
poszedł jeszcze wyżej.

Wśród tych świadków Chrystusowych widzimy też Zofię 
Kossak-Szczucką, piękną postać. Wczoraj było tak przyjemnie 
słuchać o tym świadku Chrystusa. Teraz jest więcej o niej mowy, 
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bo czasy się zmieniły i odkrywamy, że to była wielka patriotka, 
wielki promotor wartości chrześcijańskich, ewangelicznych 
i narodowych.

Zakończenie

Droga młodzieży, mamy wspaniałych świadków jeszcze wie-
lu. Szukajmy ich, może któryś nam się spodoba i naśladujmy. 
Święci są po to, żeby nie tylko ich podziwiać, ale – jak mówił 
św. Jan Paweł II – żeby ich naśladować w dawaniu świadectwa 
o Bogu wcielonym – Jezusie Chrystusie. Bez Ducha Świętego 
tego zadania nie wypełnimy. Dlatego, droga młodzieży, to co 
się dzisiaj stanie, jest początkiem. Potem trzeba tego Ducha 
Świętego jakby dobierać, uzupełniać dary, bo życie niesie nowe 
zadania, nowe kłopoty, stwarza nowe sytuacje, gdzie czasem 
rzeczywiście trudno się zachować jak człowiek wierzący i jest 
potrzebna nam moc, odwaga, męstwo, mądrość, rozumność, 
umiejętność i pobożność. To wszystko jest od Ducha Świętego.

Modlimy się dzisiaj, żebyście przyjęli ten wielki dar, który 
staje się dla was też zadaniem, bo bierzmowanie to jest, jak 
każdy sakrament, wielki dar i wielkie zadanie – ale dodajemy 
– zadanie do uniesienia, do wykonania, tylko nie o własnych 
siłach. Jak Bóg nakłada zadanie, to daje też pomoc, daje też 
– powiedzielibyśmy – paliwo, żebyśmy to zadanie wypełnili.

Dlatego będziemy się dzisiaj modlić – my, kapłani, rodzice 
i wszyscy – żebyście z radością przyjęli te dary i stali się no-
wymi chrześcijanami, żebyście się dzisiaj odrodzili w wierze 
i miłości chrześcijańskiej i byście dołączyli do tych najlepszych 
świadków, których Pan Jezus ma dzisiaj w Kościele. Pan Jezus 
na was liczy, że wy też dołożycie cegiełkę, aby Pan Jezus nie 
był zapomniany i że będzie ważny, że będzie obecny przez 
was w świecie, tam dokąd pójdziecie. Niech Duch Święty was 
wspomoże, byście to zadanie mogli wypełnić z radością. Amen.



192

Chrystus daje udział w Nowym Przymierzu
Brzeźnica, 24 maja 2018 r.

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

Wstęp

Może jesteśmy zdziwieni, że wysłuchaliśmy Ewangelii 
o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, o Ostatniej Wie-
czerzy. Dzisiaj mamy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. To jest święto, które Kościół wprowadził 
dopiero przed kilkoma laty i dzisiaj tę tajemnicę Chrystusa jako 
Najwyższego Kapłana połączymy w homilii z Osobą Ducha 
Świętego, z racji przyjmowanego sakramentu bierzmowania.

1. Kapłańska ofiara Chrystusa za życie świata

Moi drodzy, kapłaństwo istnieje niemal w każdej religii. 
W Starym Testamencie byli kapłani, którzy składali ofiary ze 
zwierząt, zwłaszcza zabijano baranki. Ofiary były składane 
na pamiątkę wyjścia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej, 
która trwała ponad czterysta lat i Mojżesz jako wódz wybrany 
przez Pana Boga, wyprowadził swój naród z niewoli egipskiej. 
Wędrówka przez pustynię trwała czterdzieści lat i naród został 
wprowadzony do Ziemi Obiecanej, do ziemi Kanaan. Przypo-
mnijmy sobie, że w czasie wędrówki, gdy naród wędrujący 
doszedł do góry Synaj, tam Pan Bóg przekazał ludziom za 
pośrednictwem Mojżesza Dekalog, czyli dziesięć przykazań 
Bożych. Dziesięć przykazań, to było przymierze Pana Boga 
z narodem, z ludźmi. Przypomnijmy sobie, że gdy Mojżesz 
pokazywał tablice z dziesięciorgiem przykazań, wypowiedział 
takie słowa: „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławień-
stwo i przekleństwo. Wybierajcie” (Pwt 30,19b). Ci, którzy 
wybierali przykazania i podjęli ich zachowywanie, wybierali 
życie i błogosławieństwo, natomiast ci, którzy je odrzucili, 
wybierali śmierć i przekleństwo.
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Moi drodzy, ta sytuacja od tamtego czasu ciągle się powtarza. 
Przykazania, to jest zawarcie przymierza. Pan Bóg obiecał bło-
gosławieństwo tym, którzy zachowują Jego przykazania. Przy-
mierze, które zostało zawarte na górze Synaj między Bogiem 
a ludźmi, zostało potem odnowione i dopełnione przez Jezusa 
Chrystusa, który zawarł Nowe Przymierze jako Nowy i Naj-
wyższy Kapłan. Wiemy, że o ile kapłani w Starym Testamencie 
składali ofiary ze zwierząt, z ptaków, np. z gołębi, z synogarlic, 
to Pan Jezus złożył ofiarę z samego siebie, ze swojego życia 
i stał się Barankiem. Mówimy na Pana Jezusa: „Oto Baranek 
Boży” (J 1,29b). On stał się tym, kto składa ofiarę i tym kogo 
składa. Jeszcze raz powtórzę – w Starym Testamencie kapłani 
składali ofiary ze zwierząt, a także były składane dary ze zbóż, 
bo to co żyło, to składano Panu Bogu w ofierze. Natomiast 
Pan Jezus złożył w ofierze na krzyżu samego siebie, zgodził 
się umrzeć za nas. To my powinniśmy byli umrzeć za nasze 
grzechy i umrzeć na wieki, stając się nieprzyjaciółmi Boga, 
a Jezus Chrystus zgodził się umrzeć w zastępstwie nas, żeby 
nas uwolnić od grzechów i żebyśmy mogli po ziemskim życiu 
być w niebie. Co to jest tych kilkadziesiąt lat pobytu na ziemi, 
wobec całej wieczności, nawet wobec tego czasu, który mamy 
za sobą? Nie wiemy dokładnie, ile milionów lat istnieje ziemia, 
wszechświat. Nawet naukowcy nie potrafią dokładnie określić, 
bo to jest dzisiaj niemożliwe. Można przypuszczać, ile to mo-
gło być lat. I też nie wiemy, ile świat jeszcze będzie istniał, bo 
wieczność będzie na zawsze, ale świat nie jest wieczny. Pan 
Jezus zapowiedział koniec świata. Ta długość naszego życia tu 
na ziemi, te kilkadziesiąt lat, to jest kropla w oceanie.

W Świdnicy mamy pana, który ma 108 lat i jeszcze chodzi 
do kościoła w każdą niedzielę, jest na Mszy Świętej i przystę-
puje do Komunii Świętej. Ma na imię Stanisław i bije rekordy 
w biegach w swoim przedziale wiekowym. Ale, moi drodzy, 
nawet gdyby żył 110 lat czy więcej to wiemy, że nie ma czło-
wieka na ziemi, który żyłby trzysta czy czterysta lat. Dlatego 
przygotowujemy się na ziemi do życia wiecznego. Oczywiście 
na ziemi trzeba się do Pana Boga przyzwyczajać, ziemia jest 
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takim powolnym przyzwyczajaniem się do bycia z Bogiem 
w wieczności. Jak będą się czuć ludzie, którzy na ziemi nie 
chodzili do kościoła, nie modlili się, a potem umrą. Pan Bóg 
poradzi sobie z wszystkimi, ale w naszym rozumieniu widzimy, 
że coś tutaj nie gra, to jest jakby nienormalne. Dlatego tak ważne 
jest, byśmy na ziemi byli przyjaciółmi Pana Boga.

Wracamy do Pana Jezusa jako do Wiecznego Kapłana, który 
w ofierze złożył samego siebie za nas. Jeszcze raz powtórzę – 
Pan Jezus stał się nie tylko ofiarnikiem, ale też ofiarą, nie tylko 
tym, kto składał ofiarę, ale tym, kogo składał. A kogo składał? 
Samego siebie. Nie zwierzęta, nie rośliny, nie złoto czy srebro, 
ale swoje życie, to co miał najcenniejsze, oddał Bogu za nas.

Moi drodzy, dla nas to jest wezwanie, byśmy też sami siebie 
składali w ofierze Panu Bogu. Czy to jest możliwe? Jest możli-
we! Nie chodzi o składanie życia, chociaż byli i tacy – np. ojciec 
Maksymilian Kolbe, który był więźniem w Auschwitz. Po jednej 
z ucieczek z obozu Niemcy wybrali dziesięciu ludzi na śmierć 
głodową. Wśród nich padł wybór na Franciszka Gajowniczka, 
który rozpaczał, że zostawi rodzinę i jak to usłyszał ojciec 
Maksymilian, to wystąpił z szeregu i stał się cud, że esesman 
go nie zastrzelił, tylko wysłuchał, co mówi. Ojciec Maksymilian 
powiedział, że jest katolickim księdzem i chce pójść za niego na 
śmierć. I stał się jakby cud, że esesman zgodził się. Franciszek 
Gajowniczek wrócił do szeregu, a ojciec Maksymilian dołączył 
do dziesiątki wybranych na śmierć głodową. To była ofiara ze 
swojego życia za brata.

Pan Jezus za nas wszystkich oddał życie i dał nam przez 
to przykład, byśmy też składali siebie samych w ofierze. I po 
to przychodzimy na Mszę Świętą, żebyśmy do ofiary Pana 
Jezusa, która się odnawia, która się uobecnia, dołączali nas 
samych, to, co nas kosztuje, to, co nas boli, to, co nas martwi, 
to wszystko dla Pana Boga. Nawet grzechy trzeba Panu Bogu 
oddawać i Pan Bóg je przebaczy. Wszystko dla Pana Boga. Na 
tym polega to przymierze, które Pan Bóg zawarł z nami przez 
Krew Jezusa, którą Jezus przelał na krzyżu. Pan Jezus niejako 
powiedział: „Słuchajcie, żyjcie moją Ewangelią, miłujcie się 
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wzajemnie, jak Ja was umiłowałem, a Ja będę wam pomagał, 
Ja będę wam przekazywał Ducha Świętego, żebyście mogli być 
wierni przymierzu, czyli zachowywać Boże przykazania”. I kto 
ma Ducha Świętego, to zachowuje Boże przykazania, to się 
modli, to czci ojca i matkę. Kto ma Ducha Świętego, nie będzie 
czcił cudzych bogów, nie kłamie, nie kradnie, nie cudzołoży, 
nie obmawia drugich.

2. Duch Święty umacnia wierność wobec Bożych 
przykazań

Dzisiaj młodzież otrzymuje Ducha Świętego. Po co? Po to, 
żeby była wierna Bogu, wierna przymierzu, które jest zawarte 
przez Jezusa Chrystusa w Jego Krwi. Jeżeli będziemy wierni 
Bogu, to Pan Bóg będzie nam błogosławił. Zapamiętajmy! Ci 
ludzie, którzy nie chodzą na Mszę Świętą w niedzielę, tracą 
wielkie skarby, bo pozbawiają się Bożego błogosławieństwa. 
Kto opuszcza dobrowolnie Mszę Świętą pozbawia się Bożego 
błogosławieństwa. Dlatego, moi drodzy, po bierzmowaniu w stu 
procentach młodzież powinna się meldować na Mszy Świętej 
niedzielnej, żeby przyjmować Komunię Świętą, żeby mieć 
moc Ducha Świętego do życia chrześcijańskiego, do dawania 
świadectwa, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że jest dla 
nas najważniejszy, że warto Go słuchać, że warto Go kochać 
i warto Mu ufać, tak jak św. s. Faustyna. „Jezu, ufam Tobie”.

W naszej diecezji była najpierw peregrynacja obrazu Jezusa 
Miłosiernego, a potem druga, maryjna, figury Matki Bożej Fa-
timskiej. Wszystko po to, żebyśmy trwali przy Bogu, żebyśmy 
zachowywali przymierze z Bogiem, bo Pan Bóg nigdy nas nie 
zawodzi, a my czasem zapominamy o tym, czego Pan Bóg od 
nas żąda i tego nie spełniamy.

Takim przykładem przymierza tu, na ziemi, jest przymierze 
małżeńskie. Dwoje ludzi ślubuje sobie miłość do końca życia 
i wiemy, że czasem niektórzy to przymierze zrywają, rozchodzą 
się, a to przymierze ma trwać. Takie przymierze zawierają też 
księża, wstępując w szeregi kapłanów. W najbliższą sobotę 
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będziemy święcić sześciu diakonów na kapłanów, narodzą się 
nowi kapłani. To jest też zawarcie przymierza, bo kapłani oddają 
siebie na służbę Kościołowi i za to otrzymują błogosławieństwo 
Boże. Pan Bóg im błogosławi, a przez nich ludowi Bożemu, 
bo my mamy te same źródła mocy i siły, co wy. Kto jest tym 
źródłem? Duch Święty! Z Komunii Świętej, z ołtarza Pańskiego 
czerpiemy te same siły i moce, co wy.

Zakończenie

Kończąc to pouczenie, które poprzedza przyjęcie sakramentu 
bierzmowania, zapraszam wszystkich do modlitwy w intencji, 
żeby młodzież wielkodusznie przyjęła dary Ducha Świętego, 
by mogła pozostać wierna przymierzu z Bogiem, żeby Bóg 
był dla nich najważniejszy przez całe życie. Nie tylko dzisiaj, 
nie tylko jutro, ale do końca życia. I żeby nikomu nie przyszło 
do głowy, że jest sam, że jest opuszczony, że Pan Bóg o nim 
zapomniał. Nie! Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu 
i nas miłuje, tylko my zapominamy, my zawodzimy. Dlatego 
będziemy się modlić, żeby dzięki darom Ducha Świętego nasza 
młodzież pięknie przeszła przez życie, dając świadectwo, że 
należą do Pana Boga i że najważniejszą rzeczą dla nich jest 
zachowanie Bożych przykazań, czyli zachowanie przymierza 
z Bogiem. Amen.
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Wsłuchani w Boże słowo
Świdnica, 25 maja 2018 r.

Msza św. ze spowiednikami katedralnymi 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Tajemnica miłosierdzia Bożego

Przypomnijmy wątki, jakie dzisiaj Pan Bóg chce nam prze-
kazać w swoim słowie, które przyjęliśmy do naszych umysłów 
i do naszych serc. Wypada nam zacząć od wątku, który kryje się 
w psalmie responsoryjnym, bo jest on bardzo ważny i myślę, 
że pierwszoplanowy: „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”. 
Bóg nam się przedstawia jako pełen łaskawości, jako pełen 
miłosierdzia. Taki jest nasz Bóg, zawsze dla nas miłosierny. Im 
więcej o Nim zapominamy, im więcej się od Niego oddalamy, 
tym bardziej narasta Jego miłosierdzie wobec nas i Boże pra-
gnienie, byśmy powrócili na miejsce, gdzie powinniśmy być. 
A nasze właściwe miejsce jest zawsze przy Bogu. Nie tylko 
w wieczności mamy być przy Bogu i kontemplować w szczęściu 
Jego oblicze, ale także na ziemi. Przypominamy sobie, że nasze 
miejsce jest zawsze przy Bogu, który jest pełen miłosierdzia. 
Śpiewaliśmy: „On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy 
wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza 
cię łaską i z miłowaniem”.

Moi drodzy, to najbardziej widać w konfesjonale, jak wyzna-
jemy nasze grzechy. Przychodzimy czasem poranieni, zamar-
twieni, bo grzechy nam ciążą, a jak odchodzimy od konfesjo-
nału, to nawet w wymiarze psychicznym jest inaczej. Czujemy 
się lżejsi, czujemy, że ten niepotrzebny bagaż został zabrany 
nam przez miłosiernego Boga. Wszystko zostało przebaczone.

„On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i z mi-
łowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu 
i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie 
gniewem na wieki”. To jest piękne i dla nas pełne nadziei, że 
Bóg zapomina o naszym grzechu, nie pamięta nam przewinień 
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nawet tych z naszej młodości, z poprzednich lat. Jak Go prosimy, 
jak stajemy przed Nim w postawie żalu, w postawie dziecka, 
które prosi o przebaczenie, które przeprasza, to Ojciec o tym 
zapomina. Więc pierwszy wątek, siostry i bracia – „Pan jest 
łaskawy, pełen miłosierdzia”. Dobrze, że pojawia się akurat 
dzisiaj, gdy są z nami spowiednicy, przez których spływa na 
nas miłosierdzie Boże.

2. Wytrwałość, cierpliwość i stanowczość oznaką 
dojrzałej wiary

Zaglądamy do Listu św. Jakuba Apostoła. Fragment tego 
listu jest dzisiaj bardzo praktyczny i jest też wielowątkowy. 
Są wymienione przynajmniej cztery cechy – trzy pozytywne 
i jedna negatywna. Zacznijmy od negatywnej. „Nie uskarżaj-
cie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd” 
(Jk 5,9). Zdarza nam się oskarżanie drugich, że oni są winni, 
że oni powinni się nawrócić, zmienić. Siebie zwykle omijamy, 
natomiast mamy żal, mamy pretensje do innych. A Apostoł 
mówi: „Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście 
nie popadli pod sąd”. Pod jaki sąd? Tu nie chodzi o sąd ludzki, 
ale o sąd Boży. Pan Bóg bowiem zna nas na wylot i On ma 
prawo do właściwej, obiektywnej oceny. Bóg taką ocenę wydaje 
i ma najprawdziwszy obraz każdej i każdego z nas. Natomiast 
nasze osądy są zawsze niepełne i często krzywdzące. Dlatego 
przyjmujemy to ostrzeżenie Apostoła Jakuba, żebyśmy nie 
oskarżali innych ludzi.

I mamy trzy cechy pozytywne, mianowicie: „Za przykład 
wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 
przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwa-
li” (Jk 5,10-11a). Piękny przymiot – wytrwałość. Wytrwałość 
w dobrym, wytrwałość pod krzyżem, wytrwałość w cierpieniu, 
wytrwałość w niedostatku.

I tu apostoł nam przypomina Hioba. To jest ten mąż, który 
był bardzo pobożny, a którego potem wszyscy wyśmiewali 
i drwili sobie z niego – Ty taki jesteś pobożny, a zobacz, co cię 



199

spotkało. Jeszcze wierzysz? Jeszcze liczysz na pomoc Bożą? 
Takie były teksty, które mu mówiono, a on trwał przy swoim. 
Wiedział, kim jest Bóg, wiedział, że Pan jest łaskawy i pełen 
miłosierdzia, że Pan dał i Pan to zabierze.

Moi drodzy, podziwiamy ludzi wytrwałych. To są wzorce dla 
nas. Możemy tu wspomnieć np. księdza arcybiskupa Baraniaka, 
sekretarza kardynała Wyszyńskiego, który tyle wycierpiał, ale 
wytrwał, nie zdradził tego, co było nie do zdradzenia. Wspo-
mnijmy np. biskupa Kaczmarka, którego proces trwał w czasach 
stalinowskich. On też wytrwał. I kardynał Wyszyński wytrwał 
w miłości do Boga, do Kościoła i do Ojczyzny. Iluż było tych, 
którzy wytrwali. Wytrwanie w kapłaństwie, w małżeństwie, to 
wielka sprawa.

I tu jest dołączona także druga cecha – cierpliwość. Cier-
pliwości potrzeba wszystkim. I w małżeństwie, i w młodości, 
i w starości, i w konfesjonale spowiednikowi jest potrzebna 
cierpliwość, bo są różne wyznania, czasem może denerwujące. 
Chciałoby się komuś coś mocno powiedzieć, a trzeba pamię-
tać, że „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”, że to nie my 
rozgrzeszamy sami, ale to Bóg rozgrzesza przez nas. A więc 
cierpliwość.

I jeszcze jedną cechę można tu odkryć, cechę, którą można 
nazwać – jednoznaczność: „Wasze tak niech będzie tak, a nie 
niech będzie nie” (Jk 5,12b). Też bardzo potrzebna cecha, byśmy 
nie byli chorągiewkami, ale jednoznaczni w ocenie dobra i zła.

3. Wierna miłość wspierana modlitwą

Moi drodzy, jeszcze nam pozostaje Ewangelia, która dzisiaj 
dotyczy małżeństwa i jego nierozerwalności. Tu jest jedna 
ważna cecha – miłość, która jest wytrwała, która jest wierna. 
Wierność miłości aż do końca. Zawieramy małżeństwo nie 
na rok, nie na pięć lat, nie na dziesięć lat, ale na całe życie. 
Do końca wierna miłość. Wiemy, że ona wszędzie kosztuje. 
Wierność w małżeństwie kosztuje, wierność w kapłaństwie 
kosztuje, wierność wszędzie kosztuje. Ale wierność to jest 
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cecha, jakby złota, która zdobi człowieka. A więc nie od razu 
myślenie o rozwodzie, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie! 
Trzeba się nawrócić i przede wszystkim trzeba podjąć wspólną 
modlitwę. To jest ratunek. Jak małżonkowie poróżnieni, pokłó-
ceni, zdobędą się na wspólną modlitwę, na wspólny pacierz 
wieczorny, to są uratowani. Dlatego wspomagajmy, bo wiemy, 
że tyle jest małżonków w kryzysie i wielu się wydaje, że jak 
się rozwiodą, to będzie dobrze. A to nie jest dobrze. Lepiej się 
nawrócić i pozostać przy pierwszej miłości. Pierwsza miłość 
jest najważniejsza. Francuzi mówią: „On revient toujours à ses 
premières amours” – „Wraca się zawsze do pierwszej miłości”. 
Dla kapłana pierwszą miłością jest kapłaństwo, dla małżonków 
pierwszą miłością jest ta osoba, której się ślubowało. Miłość 
wierna aż do końca.

Módlmy się, żebyśmy widzieli te cechy, które dzisiaj Pan 
Bóg nam uwidocznił w swoim słowie i je zdobywali jako spo-
wiednicy, jako penitenci, jako dzieci Boże. Amen.

Dom życia zbudowany w mocy 
Ducha Bożego

Wałbrzych, 25 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kaplica sióstr niepokalanek

1. Czas Kościoła jako czas działania Ducha Świętego

Zmarły przed rokiem biskup Tadeusz Rybak, który był 
pierwszym biskupem legnickim i kierował diecezją legnicką, 
miał w swoim biskupim haśle słowa: Per Christum – in Spiritu 
– ad Patrem – „Przez Chrystusa – w Duchu – do Ojca”. Bóg 
działając względem nas działa zawsze w takim porządku – Oj-
ciec działa przez Syna w Duchu Świętym. Bogu Ojcu przypi-
sujemy dzieło stworzenia. Mówimy, że Bóg Ojciec stworzył 
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świat. Synowi Bożemu, czyli Bogu wcielonemu, Jezusowi 
Chrystusowi, przypisujemy dzieło odkupienia. Druga Osoba 
Boska stała się człowiekiem. Jezus dokonał odkupienia na 
drzewie krzyża. Natomiast Trzecia Osoba Boska – Duch Świę-
ty – jest Uświęcicielem, dokonuje uświęcenia świata. Możemy 
powiedzieć, że teraz żyjemy w epoce Ducha Świętego. Świat, 
który Pan Bóg stworzył na początku jest już od dawna, Jezus 
Chrystus stał się człowiekiem w określonym czasie, przeszło 
dwa tysiące lat temu, jest postacią historyczną, a Duch Święty 
to jest Osoba Boża, która dzisiaj dalej prowadzi dzieło Pana 
Jezusa. Mówimy, że Duch Święty jest duszą Kościoła. Gdyby 
nie było Ducha Świętego, to dzieło Jezusa nie mogłoby trwać, 
a ono trwa, bo Duch Święty ciągle je ożywia.

Ateiści czy mało wierzący socjolodzy patrzą na Kościół 
jako na instytucję świecką, podobną do innych instytucji. To 
jest patrzenie niepełne i krzywdzące, bo Kościół jest instytucją 
Bosko-ludzką. O jego świętości stanowi Duch Święty, dlatego 
mówimy, że Kościół jest święty i naucza, ale ponieważ są 
w nim także ludzie ochrzczeni, wybierzmowani, którzy popeł-
niają grzechy, dlatego mówimy też o Kościele grzeszników. To 
też jest prawidłowa nazwa i to nie jest sprzeczne, że Kościół 
jest święty i Kościół jest grzeszny. Jedno i drugie zdanie jest 
prawdziwe, jeżeli dobrze rozumiemy strukturę Kościoła, która 
jest bosko-ludzka. Nigdy nie wolno tej ważniejszej strony nie 
widzieć i ją pomijać, jak to czynią niektórzy świeccy ludzie, 
reformatorzy Kościoła, którzy chcieliby Kościół reformować, 
a czasem nie mają o nim zdrowego pojęcia.

2. Duch Święty w historii zbawienia

Po tym wstępie możemy powiedzieć, że Duch Święty dzia-
łał od samego początku dziejów świata. Dzisiejsze pierwsze 
czytanie było wyjęte z księgi proroka Izajasza. W czasach, 
gdy w królestwie izraelskim i judzkim byli królowie, działali 
prorocy. Prorok Izajasz był jednym z czterech wielkich proro-
ków. Przypomnę, że wielcy prorocy to Izajasz, Jeremiasz, Eze-
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chiel i Daniel. To są wielcy prorocy i jest dwunastu proroków 
mniejszych; o tym uczymy się na katechezie. W „Wyznaniu 
wiary”, jak przychodzi nam wyznać wiarę w Ducha Świętego, 
to dodajemy: „który mówił przez proroków”. Duch Święty 
przemawiał przez proroków i dlatego to, co prorocy powiedzieli, 
miało wymiar słowa Bożego, wymiar słowa natchnionego przez 
Ducha Świętego.

Moi drodzy, cała działalność Pana Jezusa była dokonana 
w mocy Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie, że gdy Jezus 
przyjmował chrzest, to ci, którzy byli świadkami tego wy-
darzenia, zobaczyli gołębicę. Ta gołębica zstąpiła na Jezusa. 
To był symbol wylania Ducha Świętego na Pana Jezusa. Gdy 
pewnego razu Pan Jezus znalazł się w synagodze w Nazarecie 
i czytał Pismo Święte, bo taki był zwyczaj, to odczytał słowa: 
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4,18a). 
To właśnie były te słowa, które dzisiaj były przypomniane 
w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza i Pan Jezus odniósł je 
do siebie. Wygłosił krótką homilię i powiedział: „Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21), czyli orzekł, że 
Duch Święty, o którym mówił prorok, zstąpił na Niego, namaścił 
Go i posłał, żeby nauczał, żeby głosił przypowieści o królestwie 
Bożym, i żeby czynił cuda. Także Jego cierpienie, Jego męka 
i Jego zmartwychwstanie, dokonało się w mocy Ducha Świętego 
i tę moc Ducha Świętego Pan Jezus przekazał Kościołowi. Jak 
zmartwychwstał prosił uczniów, by zostali w mieście, aż będą 
umocnieni z wysoka. Mówiąc to, Pan Jezus myślał o Duchu 
Świętym, którego zamierzał wylać na swoich uczniów, któ-
rzy ciągle byli jeszcze niepewni. Wiemy, jakie mieli kłopoty 
z poznaniem Jezusa Zmartwychwstałego po tym załamaniu 
wielkotygodniowym i nie wiedzieli, co będzie dalej, nie mogli 
dojść do siebie, do normalności. A jak pięćdziesiątego dnia po 
zmartwychwstaniu zstąpił Duch Święty, wtedy się wszystko 
zmieniło, wtedy ujawnili się światu i wyruszyli, żeby głosić 
Ewangelię. Św. Piotr, w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień zesłania 
Ducha Świętego, wygłosił wspaniałe kazanie. Łukasz Ewan-
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gelista, autor Dziejów Apostolskich odnotował, że ponad trzy 
tysiące ludzi ochrzciło się w dzień zesłania Ducha Świętego. 
Potem żadna siła nie powstrzymała apostołów. Żadne szykany, 
które Sanhedryn dalej stawiał apostołom nie zatrzymały tego 
dzieła, które Jezus przekazał uczniom, których wybrał.

Moi drodzy, tak Kościół wszedł w historię i do dzisiaj jest. 
Tyle razy dzwoniono na pogrzeb Kościołowi, a Kościół jest 
ciągle młody, a Kościół ciągle się odnawia. Dzisiaj przemawia 
językami prawie wszystkich ludów, wszystkich narodów, które 
są na ziemi, bo jest zadomowiony we wszystkich narodach. 
Oczywiście w jednych więcej, w drugich mniej. Może jeszcze 
dzisiaj jest mniej obecny w Azji, która jest najbardziej ludnym 
kontynentem, ale jest i w Chinach, i w Wietnamie, tam gdzie 
były wielkie prześladowania, i w Australii, i w obydwu Ame-
rykach. Wszędzie są ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, którzy 
uznają, że On jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata.

3. Bierzmowanie jako dar i zadanie

Dzisiaj dziewczęta z tutejszej szkoły dołączają do tych ludzi, 
którzy będą świadczyć o Jezusie po przyjęciu sakramentu bierz-
mowania. Bierzmowanie, jak każdy sakrament, jest wielkim 
darem. W tym przypadku otrzymujemy dary Ducha Świętego. 
Ale także jest wielkim zadaniem, bo otrzymujemy zadanie do 
wykonania, by słowem, stylem życia i postępowaniem pokazy-
wać, kto jest najważniejszy w świecie. Jest Nim Jezus Chrystus, 
nasz Zbawiciel, którego postulaty wprowadzamy w codzienność 
naszego życia.

Moi drodzy, gdy mamy przyjąć dary Ducha Świętego, to 
chcemy się także odnieść do drugiego czytania i do dzisiejszej 
Ewangelii, bo tam też jest bardzo ważna treść. Św. Paweł – jeśli 
tak można powiedzieć – pokazał nam w człowieku dwie wal-
czące ze sobą części: ducha i ciało, i mówił o napięciu między 
duchem a ciałem. Ciało ma swoje pożądania, duch ma swoje 
pożądania i jest dramat w człowieku, bo ciało dąży do czegoś 
innego i duch dąży do czegoś innego. Ciało ma trzy sektory 
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pożądań. Jest pożądliwość ciała, to jest to, co nazywamy popę-
dem seksualnym. Wiemy, że wielu ludzi nie może sobie z tym 
poradzić, nie tylko młodych, ale także w małżeństwie. Czasem 
są zdrady i nie pamięta się, że miłość ślubuje się do końca życia, 
a nie na pięć lat, nie na czas, kiedy będzie dobrze, ale na dole 
i niedole, na czas zdrowia i czas choroby, na zawsze. A dzisiaj 
młodzi ludzie się boją i jak coś nie gra, jak coś się nie układa, 
to od razu rozwód. To nie jest rozwiązanie, to tchórze tak ro-
bią, a ludzie dojrzali, którzy mają kontakt z Duchem Świętym 
naprawiają to, co się zepsuło w małżeństwie. Wszystko można 
naprawić i nie ma rzeczy niemożliwych do naprawienia, jeśli 
jest się wierzącym.

Matka Boża usłyszała w czasie zwiastowania: „Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Pan Bóg pomaga, 
ale jak ktoś się nie modli, jak nie ma modlitwy w małżeństwie, 
w rodzinie, jak są zamknięci na Bożą pomoc i myślą po ludzku, 
a nie po Bożemu, to o czym tu mówić? Więc mamy taki sektor 
pożądliwości i czasem na tym tle małżeństwa się rozsypują. Ale 
są też inne sektory pożądliwości. Jest pożądanie kasy, pieniędzy, 
wartości, aby jak najwięcej mieć, jak największe konto, jak 
najlepsze mieszkanie, aby zgromadzić jak największy kapitał. 
To jest też pożądliwość. I jest jeszcze pożądliwość na władzę, 
żeby być radnym, posłem, senatorem czy dyrektorem, żeby być 
znanym, żeby pisali w gazetach na pierwszej stronicy, żeby co 
jakiś czas pokazywali w telewizji. To jest też taka pożądliwość, 
która wiąże się z niższą warstwą w strukturze ludzkiej.

Ale jest też pożądliwość ducha. Co może być pożądliwością 
ducha? Pragnienie, żeby być dobrym, żeby być uczciwym. 
Może słyszałem piękne kazanie, może przeczytałem ładną 
książkę i coś mnie porywa, żeby być podobnym do tej bohaterki.

Trzy dni temu, we wtorek, było w Szczawnie spotkanie 
na temat Zofii Kossak-Szczuckiej, pięknej pisarki polskiej, 
zapomnianej w czasie PRL-u. Dlaczego? Bo była wierząca 
i praktykująca. W 1966 roku nie przyjęła nagrody państwowej 
i komuniści się obrazili. A dlaczego nie przyjęła? To był jej 
protest, że uwięziono obraz jasnogórski, który peregrynował 
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po Polsce. Jak zauważyła, że to się stało i dostała nagrodę, to 
powiedziała „nie”, jeżeli rząd tak postępuje, to ja, jako wierząca, 
nie mogę od takiego rządu przyjąć nagrody. Piękne świadectwo! 
Do Szczawna została zaproszona pani, która przedstawiła jej 
piękną biografię. Też tam miałem prelekcję, tylko mówiłem 
o Dekalogu Polaka według tej autorki. Jak taką osobę spotkamy 
czy w literaturze, czy bezpośrednio, to ona nas czasem potrafi 
ująć i my chcemy takim kimś być.

Zobaczcie, dla tak wielu kapłanów, biskupów i dla wielu lu-
dzi, św. Jan Paweł II stał się autorytetem, kimś, kto ich pociąga, 
kogo chcą naśladować, żeby być takim eleganckim, rozmo-
dlonym, żeby mieć tyle szacunku dla człowieka. To jest dobre 
pożądanie, pożądanie ducha i ono pochodzi od Ducha Świętego, 
żeby być świętym, żeby być dobrym, żeby być cierpliwym, żeby 
innym nie dokuczać, żeby być też pojętnym. To jest pożądanie 
duchowe. I w człowieku jest to spięcie, które św. Paweł wyraził 
w zdaniu: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię 
to zło, którego nie chcę” (Rz 7,19). Taki jest nasz dramat i żeby 
ten dramat zmniejszyć, żebyśmy byli jednością, żeby kierował 
nami duch, a nie ciało, to trzeba się otworzyć na Ducha Świę-
tego, trzeba mieć w sercu Ducha Świętego.

Św. Paweł powiedział: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16), ale jak 
się wypędzi Ducha Świętego, nie może być pustki i przychodzi 
duch zły. Iluż mamy dzisiaj ludzi opętanych przez diabła. Do 
naszych egzorcystów, których mamy dwóch w diecezji, kolejki 
się wydłużają. W kurii w poniedziałki przyjmuje ksiądz Stani-
sław Przerada, jeden z egzorcystów, i ma coraz dłuższe kolejki. 
Sam to widzę, jak jestem w kurii. Są osoby, które są przez ducha 
złego opętane, ale czasem to jest złudzenie, bo jak ktoś chodzi 
codziennie do kościoła i do Komunii Świętej, to należy do Chry-
stusa, tylko sobie wmawia, że zły duch go opanował. Ale co jest 
ważne? To, że jak nie zrobimy w nas miejsca dla Ducha Święte-
go, jak nie mamy świadomości, że jesteśmy świątynią Bożą, to 
przychodzi zły duch i siedzi w wielu ludziach. W tych, którzy 
kłamią, którzy hejtują w Internecie, na portalach – w głowie 
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się nie mieści, jakie tam znajdujemy komentarze. To są słudzy 
diabła. Jeżeli ktoś kłamie, jeżeli ośmiesza prawdę, ośmiesza 
wartości, to nie jest to dzieło Ducha Świętego, tylko ducha 
złego. Ja tu nie głoszę ideologii, tylko w tej chwili mówimy 
o życiu religijnym, w którym jest obecny Bóg. Jeżeli dzisiaj jest 
bierzmowanie to po to, żeby we wszystkich dziewczętach Duch 
Święty był na wierzchu, był tym, kto kieruje wami, a nie duch 
zły. A więc trzeba, żeby pożądliwość ducha była ważniejsza niż 
pożądliwość ciała. To mamy komentarz do czytania drugiego.

3. Duch Święty wspiera w wyborze drogi wierności 
Bogu

Jeszcze słowo na temat dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus 
powiada: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 
(Łk 9,23). To jest droga do wielkości i my wszyscy chcemy być 
wielcy w oczach Bożych, a nie w oczach świata, bo w oczach 
świata wielkość polega na czymś innym. Wiemy, że dzisiaj 
oklaskują tych, którzy są spryciarzami, którzy potrafią ograć 
innych, ale nie wszystkim się tak udaje. Są przecież ludzie cho-
rzy, niepełnosprawni, są ludzie przegrani. To co, oni nie mają 
prawa do życia? To ich nie trzeba szanować? Świat czasem 
o nich zapomina. A my mamy się podobać Panu Bogu. „Jeśli 
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Bez pomocy 
Ducha Świętego nie wykonamy tego wskazania Pana Jezusa.

Co to znaczy „zaprzeć się samego siebie”? To powiedzieć 
„nie”, jak jest pokusa, żeby zapalić papierosa, żeby wziąć narko-
tyk, żeby pójść na niemoralny film. Jak mam Ducha Świętego, 
to powiem „nie”, chciałbym, ale nie pójdę, bo wiem, że to się 
Bogu nie podoba i z tego nie będę miał korzyści duchowej. To 
jest to zaparcie się samego siebie. Albo jak mam zrobić coś 
dobrego, a mi się nie chce i wszystko inne robię, tylko nie to, 
bo to tak trudno, a wiem, że z tego będzie wielkie dobro, to jest 
to miejsce, żeby się zaprzeć samego siebie.
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Jak byłem rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego, 
to u mnie napisano ponad dwieście prac magisterskich. Gdy 
obserwowałem, jak studenci pisali, to mówiłem im, że trzeba 
przysiąść, żeby pracę napisać, trzeba zrezygnować z różnych 
rozrywek, bo sama się nie napisze. Ale potem, jak praca była 
napisana, oprawiona, jak przyszedł egzamin magisterski, to stu-
dentki czy studenci byli dumni i jak trzymali prace magisterskie, 
to się czuło, że to było jakby ich dzieciątko duchowe, urodzone 
z pracy umysłowej. To kosztowało wiele wysiłku i trzeba było 
się zaprzeć samego siebie, żeby to zrobić.

Tu jest to miejsce, które powinniśmy zrobić Duchowi Świę-
temu, żeby dał nam moc, żebyśmy potrafili się zapierać samych 
siebie, żebyśmy potrafili brać krzyż, bo czasem przychodzi 
choroba, czasem zmartwienie, czasem jakiś „dół” i trzeba to 
przejść. Czego nie można zmienić, to trzeba przetrzymać i prze-
trzymasz, jak jesteś przyjaciółką Ducha Świętego.

Dlatego będziemy się modlić, żebyśmy na tej drodze, którą 
mamy przed sobą – wy macie z pewnością dłuższą drogę, ja 
już krótszą – byli otwarci na działanie Ducha Świętego, by-
śmy pięknie życie przeżyli, bo jest tylko jedno i tu na ziemi 
się nie powtórzy. Dlatego warto budować swoje życie – jak 
mówił wam, młodym, papież Benedykt XVI – na skale, którą 
jest Chrystus, na Jego Ewangelii, a budujemy w mocy Ducha 
Świętego. Amen.
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Powołani przez Boga, aby być solą 
ziemi i światłem świata

Świdnica, 26 maja 2018 roku
Wstęp do homilii obrzędowej w czasie święceń prezbiteratu 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia i sio-
stry w powołaniu chrześcijańskim, homilia podczas Eucharystii 
z udzielaniem sakramentu święceń winna mieć odniesienie do 
ogłoszonego słowa Bożego, a także do udzielanego sakramen-
tu święceń. Zatem w jej pierwszej części nawiążmy do słowa 
Bożego, które usłyszeliśmy przed chwilą w trzech czytaniach, 
zaś w drugiej części wykorzystamy tekst homilii obrzędowej 
ze święceń prezbiteratu. „Zanim ukształtowałem cię w łonie 
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię...” (Jr 1,4). Słowa te 
dotyczą nie tylko proroka Jeremiasza, ale odnosimy je do nas 
wszystkich, w tym dziś – przede wszystkim do naszych braci 
diakonów, którzy za chwilę staną się prezbiterami. Wszyscy by-
liśmy obecni w sercu Pana Boga, zanim zaistnieliśmy na ziemi. 
Bóg wybrał dla każdego i dla każdej z nas czas przejścia z serca 
Bożego do rzeczywistego zaistnienia. Powołał nas do życia na 
ziemi, abyśmy to mówili i to czynili, co On chce, a nie to, co my 
byśmy chcieli. Św. Paweł we fragmencie Listu do Efezjan kon-
kretyzuje te zadania, pisząc: „Każdemu zaś została dana łaska 
według miary daru Chrystusowego (...). On ustanowił jednych 
apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych 
pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych do 
wykonywania posługi celem budowania Ciała Chrystusowego” 
(Ef 4,7,11-12).

W Ewangelii Chrystus nazywa nas „solą ziemi i światłem 
świata” (por Mt 5,13-14). W tych słowach kryje się zobowią-
zanie, abyśmy na wzór soli nadawali smak, sens ludzkiemu 
życiu, abyśmy na wzór soli bronili przed zepsuciem, przed 
zniszczeniem to, czym Bóg nas obdarzył, przede wszystkim 
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prawdy i miłości. „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,14a). 
Światło oświeca i ogrzewa. Światło to prawda i miłość, którą 
winniśmy oświecać i ogrzewać świat. Oto bracia, diakoni – wa-
sze najważniejsze zadanie, jakie Chrystus dziś wam nakłada, 
obdarzając was łaską sakramentu święceń w stopniu prezbitera. 
Zabierzcie z tej katedry i z tych święceń słowa Tego, który was 
powołał: „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie” (Mt 5,16).

Wdzięczność Bogu i ludziom za dar 
nowych kapłanów

Świdnica, 26 maja 2018 r.
Słowo końcowe podczas święceń kapłańskich 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Drodzy zgromadzeni w naszej katedrze, nasza uroczystość 
dobiega końca, jeszcze przed nami błogosławieństwo i potem 
opuścimy katedrę, by cieszyć się radością kapłaństwa naszych 
braci dziś wyświęconych. Jutro będą prymicje, niedziela Trójcy 
Świętej, to też ważna niedziela, największa tajemnica wiary 
Trójcy Świętej. W taką niedzielę będą nasi wyświęceni księża 
odprawiać swoje prymicje.

Przed chwilą podziękowaliśmy Bogu w ramach dziękczy-
nienia za dar Eucharystii i święceń w słowach „Ciebie Boga 
wysławiamy”. W hymnie, który śpiewamy, chcemy Panu Bogu 
powiedzieć: „Panie Boże uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za 
to, że czynisz wielkie rzeczy wśród nas”.

Teraz pozostaje słowo wdzięczności, które już księża neo-
prezbiterzy wyrazili, ale pozwólcie, że ja jeszcze – jako pasterz 
diecezji świdnickiej – zaadresuję to słowo do kręgów ludzi. 
Chciałbym właśnie zauważyć rodziców, rodzeństwo, kapłanów, 
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zakonne siostry, was wszystkich, a na końcu jeszcze słowo do 
naszych nowych kapłanów.

1. Słowo do rodziców, rodzeństwa i krewnych

Drodzy rodzice, dla was wielkie wyróżnienie, wielkie zo-
bowiązanie, wielki dar, ale także wielkie zadanie. Być matką 
księdza, być ojcem księdza, to wielkie wyróżnienie. Dzisiaj 
wam dziękujemy za wychowanie waszych synów w waszych 
gniazdach rodzinnych, za przekaz wiary, za nauczenie modlitwy, 
za prowadzenie do kościoła, za dobry przykład życia. Rodzina 
jest kolebką naszego życia, tam zawsze wracamy, i zabiera-
my zwykle z rodziny wiano, o którym pamiętamy całe życie. 
Wasza władza rodzicielska dzisiaj się nie kończy, dalej to są 
wasi synowie już jako kapłani, jako prezbiterzy. Nie jesteście 
zwolnieni nawet z tego procesu wychowania, bo rodzice też 
wychowują kapłanów i wspomagają modlitwą oraz przykładem 
życia. Teraz będą na was patrzeć ludzie, wierni i będą mówić: 
„To są rodzice księdza”, dlatego to jest zobowiązujące. Cieszcie 
się i Boga proście, by wasi synowie wytrwali do końca, żeby 
zdobywali świętość jako kapłani, żebyście też mogli promie-
niować miłością rodzinną na otoczenie.

Słowa te rozszerzam na rodzeństwo, na braci i siostry na-
szych neoprezbiterów. Wychowaliście się razem w waszych 
gniazdach rodzinnych. Wspomagajcie się i pamiętajcie, że 
jesteście bratem, czy siostrą księdza. To też jest zobowiązujące.

2. Słowo do duchowieństwa i sióstr zakonnych

Zacznijmy od tych kapłanów, skąd pochodzą nasi księża 
prezbiterzy. Być może oni zapatrzyli się w wasze posługiwanie 
i chcieli być podobni do was. Pan Bóg się wami posłużył, żeby 
oni zapukali do seminarium i dzisiaj otrzymali dar kapłaństwa. 
Dziękujemy za to księżom proboszczom z miejsc zamieszkania 
naszych księży neoprezbiterów. Dziękujemy także księżom 
proboszczom, którzy przyjmowali na praktyki duszpasterskie 
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naszych dzisiejszych neoprezbiterów w trakcie studiów semi-
naryjnych.

Dziękujemy zespołowi wychowawczemu Wyższego Semi-
narium Duchownego w Świdnicy. Słowa wdzięczności składam 
na ręce ks. rektora Tadeusza, wszystkim obecnym zewnętrznym 
przełożonym.

Składam podziękowanie również ojcom duchownym, re-
kolekcjonistom i tym wszystkim, którzy kształtowali umysły 
i serca tych neoprezbiterów, w wymiarze ascetycznym, teolo-
gicznym i w wymiarze duszpasterskim.

Szczególne podziękowanie należy się wychowawcom, bo na 
nich spoczywa największa odpowiedzialność za przygotowanie 
powołanych do kapłaństwa. Dziękujemy wszystkim wykładow-
com, którzy w jakikolwiek sposób kształtują naszych alumnów 
w tych dziedzinach, w których prowadzą wykłady w naszym 
seminarium podczas studiów teologiczno-filozoficznych.

Dziękuję wszystkim braciom kapłanom, wikariuszom, star-
szym kolegom, którzy też są ważni, którzy was wspomagali. 
Dołączycie do nich już dzisiaj.

Z osób powołanych chcemy wyróżnić w szczególny sposób 
siostry zakonne: Siostry Świętej Jadwigi, Siostry Franciszkanki 
Rodziny Maryi i siostry z innych zgromadzeń. Bardzo wam 
dziękujemy za życzliwość, a przede wszystkim za dar modlitwy. 
Każdy klasztor żeński czy męski, to są oazy modlitwy. Tam 
trwa wspólna modlitwa, liturgia godzin, wspólne celebracje 
Eucharystyczne. To są te ośrodki, które dostarczają światu mocy, 
bo proszą za nami, dlatego bardzo dziękujemy tym ośrodkom 
modlitwy. Dziękujemy siostrom za posługę, którą pełnią w ra-
mach wypełniania charyzmatu waszego założyciela.

Podziękowanie należy się tym wszystkim, którzy przybyli 
dziś na tę uroczystość. Dziękujemy za obecność, ale także pro-
simy o modlitwę. Byliście świadkami wielkiego wydarzenia. 
Sami tego nie pojmujemy, nawet my, którzy udzielamy święceń. 
To przerasta nasze rozumienie, bo to jest z Bożego świata wzię-
te i wszczepione w nas, ludzi. To jest wielka tajemnica, którą 
może dopiero w wieczności poznamy. Wiarą naszą ogarniamy 
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i mówimy, że to jest coś wielkiego, co jest darem, za co całe 
życie trzeba Bogu dziękować – za dar kapłaństwa. Prosimy was 
bardzo o modlitwę za tych kapłanów, których dzisiaj omodlili-
śmy w czasie obrzędu święceń prezbiteralnych.

3. Słowo do księży neoprezbiterów

Moja ostatnia sekwencja jest zaadresowana do naszych 
neoprezbiterów. Drodzy bracia, cieszymy się bardzo wami, 
gratulujemy wam tego wybrania przez Pana Jezusa, daru po-
wołania i szczególnie daru dzisiejszych święceń. Idziecie na 
służbę. Kapłaństwo dzisiaj otrzymaliście nie dla siebie, tylko dla 
Kościoła, dla drugich, dla ludu Bożego. Tak było powiedziane, 
słyszeliście w tekstach obrzędowych święceń. Niech ta służba 
was pociąga i będzie w stylu Jezusa Chrystusa.

Otrzymujecie dar święceń w roku, kiedy obchodzimy 
czterdziestolecie wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Za-
patrzcie się w tego Pasterza, który rozsławił Kościół i naszą 
Ojczyznę swoją mądrością, a także swoją skromnością, pokorą 
i szacunkiem dla człowieka. Dla wszystkich miał czas, nikogo 
nie potępiał, był sługą wszystkich, Sługa sług Bożych – tak 
w tradycji Kościoła nazywało się papieży. W jego stylu po-
dejmijcie służbę w rocznicę czterdziestolecia jego wyboru na 
urząd Piotrowy w Rzymie.

Wasze kapłaństwo niech będzie także Maryjne, bo je przyj-
mujecie w roku sto sześćdziesiątej rocznicy objawień Matki 
Bożej w Lourdes. Nasza pielgrzymka już się odbyła i tam 
zawierzyliśmy was Matce Najświętszej, która objawiła się 
jako Niepokalanie Poczęta. To było potwierdzenie dogmatu 
papieża błogosławionego Piusa IX w 1854 roku. Niedawno 
też minęła 101 rocznica objawienia się Matki Bożej trójce 
fatimskich pastuszków. Katedra ma piękny ślad tej rocznicy, 
gdyż rok temu, 13 maja został ukoronowany wizerunek Matki 
Bożej Świdnickiej.

Bardzo dziękuję wam, przychodziliście jako diakoni we 
wtorki, by być z Matką Bożą, by wspólnie odmawiać różaniec 
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za chorych, za diecezję. Myślę, że wasi następcy podejmą tę 
tradycję, żeby kult Matki Bożej po koronacji spotęgował się. 
To wszystko jest dla dobra ludzi i my jako kapłani musimy 
pomóc, żeby Matka Boża była bardziej poznawana i kochana. 
Zaczynamy od Pana Jezusa oczywiście, ale przy Nim jest 
zawsze Maryja, która jest bardzo „zakotwiczona” w naszej 
polskiej pobożności.

Bądźcie kapłanami Maryjnymi i też trzeba dodać, że otrzy-
mujecie dar kapłaństwa w roku stulecia odzyskania niepodle-
głości. Trzeba to podkreślić, bo jesteśmy Polakami i musimy 
być dobrymi patriotami – nie takimi jakich mieliśmy wśród 
księży po II wojnie światowej, ale chodzi o zdrowych patriotów, 
którzy kochają Ojczyznę, którzy przez Ojczyznę rozszerzają 
miłość na inne narody.

W jednej oracji za kapłanów jest takie sformułowanie, żeby 
głosić Ewangelię w pokorze i odwadze. Im bardziej będziecie 
chcieli być podobni do Chrystusa, tym bardziej trzeba nasta-
wić się na sprzeciw. Jesteśmy znakiem, któremu sprzeciwiać 
się będą. Symeon zapowiedział to, że Jezus będzie znakiem, 
któremu sprzeciwiać się będą. Nam też się sprzeciwiają. Im 
bardziej jesteśmy Chrystusowi, tym więcej nas atakują, ale 
idziemy za Tym, który powiedział: „Ufajcie, jam zwyciężył 
świat” (J 16,33). Mamy zapewnienie, że „bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 16,18).

Dzisiaj Kościół mówi językami wszystkich narodów, jest 
zadomowiony na całym globie w różnym stopniu we wszyst-
kich narodach świata. Jest potęgą duchową, która nie płynie 
od człowieka, ale od Boga, od Ducha Świętego. Ta moc pły-
nie z niebios, dlatego Kościół jest niepokonany, choć ludzie 
czasem go psują, ale Duch Święty to naprawia. Bolejemy nad 
tym, jak niektórzy patrzą na instytucję Kościoła tak po ludzku, 
socjologicznie, jako na instytucję tylko ludzką, będącą stroną 
w sprawach politycznych. To jest nieporozumienie, dlatego je-
steśmy posłani, żeby korygować to spojrzenie na rzeczywistość 
Kościoła, który jest instytucją Bożo-ludzką, a cała jego moc 
płynie z góry. Niech Dobry Bóg błogosławi wam na drogach 
kapłańskiego życia. Szczęść Boże!
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Duch Święty kieruje na drogę życia 
błogosławieństwami

Pieszyce, 26 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Jakuba

Wstęp

Mamy dzisiaj sposobność, by przypomnieć sobie Osobę 
Ducha Świętego. Jego rolę dostrzegamy w dziejach zbawienia, 
w życiu Chrystusa, w życiu Kościoła i w naszym życiu. Sądzę, 
że prawdy o Duchu Świętym znacie, bo było przygotowanie 
do tego sakramentu, a dzisiaj będzie takie podsumowanie, po-
wtórka z tego, co już wiecie. Odniesiemy się do Bożego słowa, 
które zostało ogłoszone. Ono zostało dobrane do dzisiejszej 
okoliczności udzielenia sakramentu bierzmowania.

1. Duch Boży mieszka w ludzkim wnętrzu

Z ust proroka Ezechiela, który należał do czterech proroków 
większych, słyszeliśmy o Duchu, który będzie dany ludziom 
i o nowym sercu, które otrzymają ludzie. To nie będzie serce 
kamienne, ale serce z ciała, czyli serce wrażliwe na drugiego 
człowieka, serce, w którym jest miłość, w którym jest współ-
czucie dla bliźnich, w którym jest miejsce przede wszystkim 
dla Pana Boga. „Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza” 
(Ez 36,26b). To było przypomnienie i zapowiedź, że ludzkie 
serce ma być miejscem, gdzie mieszka Duch Boży, gdzie Duch 
Boży przebywa i ten Duch Boży wzmacnia naszego ducha.

2. Duch Święty wzmacnia ludzkiego ducha

W drugim czytaniu wyjętym z Listu św. Pawła Apostoła 
do Rzymian było przypomniane, że Duch Święty wzmacnia 
naszego ducha. Po to przychodzi do nas, żeby nasz duch był 
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silniejszy, żeby potrafił odkrywać prawdę, żeby znał sens życia, 
żeby też była w nim miłość do Pana Boga i do człowieka. Duch 
każdego człowieka, nawet największego, najświętszego jest 
ciągle ograniczony. Duch ludzki jest zawsze zraniony grzechem 
pierworodnym. Tylko Maryja była wolna od tego zranienia, bo 
otrzymała wyjątkowe, niepowtarzalne powołanie, by urodzić 
Syna Bożego jako człowieka, a Jezus chciał mieć Matkę czystą, 
Matkę napełnioną od początku do końca pełnią łaski. Dlatego 
Maryja zawsze jest wyjątkowa, zawsze jest piękna, jest naj-
pełniejszym człowiekiem naszej ziemi i dlatego Ją kochamy, 
dlatego nie tylko Ją prosimy w różnych naszych potrzebach, 
ale także próbujemy Ją naśladować. Chcemy być do Niej po-
dobni w umiłowaniu Pana Boga, w wypełnianiu woli Bożej 
i w trosce o Chrystusa i o Kościół, bo Ona kiedyś troszczyła się 
o Chrystusa, a dzisiaj troszczy się o Kościół i daje nam znaki 
tego zatroskania. Zjawia się. W tym roku jest sto sześćdziesiąta 
rocznica zjawienia Matki Bożej w Lourdes i także minęła sto 
pierwsza rocznica zjawienia pastuszkom fatimskim. Ona była 
napełniona Duchem Świętym i to zawsze, i dlatego to napełnie-
nie było takie doskonałe, dlatego jest najświętszą spośród ludzi.

3. Ewangeliczne błogosławieństwa propozycją 
na spełnione życie

Droga młodzieży, w Ewangelii Pan Jezus wygłosił nam 
błogosławieństwa, które po raz pierwszy wygłosił nad Jezio-
rem Galilejskim w Palestynie. Przedłożył taką konstytucję 
swojego królestwa, które zakładał na ziemi, i które założył. 
W tych ośmiu błogosławieństwach jest właściwie streszczenie 
całej Ewangelii, całego Jego nauczania. Jak dzisiaj je czytamy 
i jak nam się przypominają teksty, które słyszymy w mediach, 
np. w telewizji czy znajdujemy w Internecie, to widzimy, że 
jest ogromna rozbieżność między tym, co proponuje Chrystus, 
a tym, co proponuje świat.

Jezus mówi: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3), a świat mówi, 
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co innego. Mówi, że ci są szczęśliwi, którzy gromadzą kasę, 
którzy ubiegają się o wartości materialne, którzy mają władzę, 
o których się pisze i mówi. Widzimy, jaka jest rozbieżność 
między tym, co mówi Chrystus, co Chrystus proponuje, a tym, 
co proponuje świat.

„Błogosławieni, którzy się smucą” (Mt 5,4a). Rzadko nam 
pokazują w mediach ludzi płaczących, smutnych. Raczej ludzi 
sukcesu, roześmianych, którym się powiodło, udało. A przecież 
tylu ludzi płacze, są czasem po jakimś wydołowaniu, po zmar-
ginalizowaniu, odepchnięci czasem przez najbliższych. Pan 
Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, a świat 
rozgląda się tylko za ludźmi uśmiechniętymi, którzy wiwatują, 
którzy tylko się cieszą. Czasem ta radość jest przelotna i jak 
oglądamy te obrazy, to nam się wydaje, jakby nie było tego, 
co my widzimy.

Moi drodzy, gdy dalej się wsłuchujemy w błogosławieństwa 
Pana Jezusa, to słyszymy: „Błogosławieni cisi” (Mt 5,5a). Oni 
są zdaniem Pana Jezusa szczęśliwi, błogosławieni, a nie ci, któ-
rzy krzyczą, którzy są napastliwi w dyskusjach, w rozmowach, 
którzy się kłócą, którzy mają ciągle pretensje, którzy narzekają. 
Pan Jezus spogląda na cichych, pokornych i im obiecuje króle-
stwo Boże, i nimi się cieszy.

Dalej mamy: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Czasem to miłosierdzie rze-
czywiście widzimy także u ludzi. Mamy tylu świętych, którzy 
byli miłosierni, np. św. Jadwiga Śląska – matka miłosierdzia. 
Mieliśmy ostatnio beatyfikację Hanny Chrzanowskiej, pie-
lęgniarki, która była taka dobra, taka wrażliwa na człowieka 
chorego. Dla niej chory był najważniejszy. Nie liczyły się 
własne sprawy, tylko chodziło o to, by pomóc, by stać przy 
człowieku, który zachorował, który się martwi czy wyzdro-
wieje, czy będzie żył. Kto był w szpitalu to wie, że ten drugi 
człowiek, który stoi przy nas z wrażliwym sercem, z miłością 
braterską, siostrzaną jest bardzo potrzebny, czy to lekarz, czy 
pielęgniarka, czy ktoś odwiedzający. Mamy jednego z księży 
pracującego w kurii – księdza dyrektora Wydziału Duszpaster-
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skiego – który ma tatusia w szpitalu „Latawiec” w Świdnicy 
i martwi się, bo tatuś jest szósty dzień po operacji i bardzo 
powoli wraca do zdrowia, nabiera sił, ale jest jeszcze bardzo 
słaby. W takich sytuacjach potrzebujemy tego bliźniego, który 
ma w swoim sercu miłosierdzie i miłość. „Błogosławieni mi-
łosierni”. Uczymy się miłosierdzia od samego Pana Boga. Nie 
zawsze nam to wychodzi, ale pamiętajmy, że Pan Jezus stawia 
na miłosiernych, pomaga im i im błogosławi.

„Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8a). Jakie to dzisiaj 
niemodne. Dzisiaj mówić o czystości, to ma się przegrane. 
Jak byśmy powiedzieli o tym w świeckim towarzystwie, to 
mogą nas wyśmiać i odesłać do średniowiecza. A czystość jest 
piękna, jest ozdobą miłości. Nie ma prawdziwej miłości bez 
czystości, bez wierności. Jest czystość przedmałżeńska, jest 
czystość w małżeństwie, jest także czystość osoby, która nie 
zawiera małżeństwa i każda jest ważna, i każda jest piękna, 
i każda jest do zdobycia.

Idziemy dalej. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” 
(Mt 5,9a), którzy nie sieją intryg, ale jednoczą ludzi. Nie wokół 
zła, nie wokół kłamstwa, bo taka jedność, to jest jedność bardzo 
wątpliwa i ona jest właściwie zafałszowana, ale jedność na 
prawdzie, na miłości, na wartościach Bożych. Jak się wokół tych 
wartości jednoczymy, to wtedy ta jedność jest bardziej trwała. 
Mamy doświadczenie, jak bardzo świat jest rozbity, często 
w naszych rodzinach nie ma jedności. Wczoraj mówił mi jeden 
z księży, że jego siostra od kilku miesięcy już mieszka sama 
z dziećmi, bo nastąpiło poróżnienie z mężem. Ukrywała to przed 
swoimi rodzicami, przed swoją mamusią i dopiero wnuczka 
przyszła do babci i powiedziała – Babciu, nasza mamusia jest 
teraz sama, bo tatuś nam odszedł. Zobaczcie, jak dzieci prze-
żywają nieobecność ojca czy matki. To poróżnienie rodziców, 
to jest rana zadawana też dzieciom i na to niektórzy nie patrzą, 
a potem te dzieci wychodzą z rodzin takie trochę duchowo 
niepełnosprawne, bo nie zaznały rodzinnej miłości. Miłość 
małżonków do siebie jest taka ważna, jest taką  witaminą C, która 
jest potrzebna dzieciom, żeby się ładnie chowały, rozwijały.
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„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawie-
dliwości” (Mt 5,10a). Ilu mamy takich ludzi, którzy doświad-
czają niezasłużenie cierpienia. Czasem, jak ktoś narozrabia 
i jest ukarany, to ponosi słuszną karę, a kara ma też zawsze cel 
wychowawczy. Po to się kogoś karze, żeby go obudzić z letar-
gu, żeby go pobudzić do zmiany życia. Ale jest też cierpienie 
niezawinione, na które się nie zasłużyło i Pan Jezus nazywa 
takich ludzi błogosławionymi, szczęśliwymi.

Droga młodzieży, piękny program. Czy go wybierzemy? 
Warto wybrać, ale trzeba od razu dodać, że sami nie potrafimy, 
nie jesteśmy w stanie tego programu Pana Jezusa wypełnić. 
I tu nam się jawi potrzeba Ducha Świętego, który może nas 
wspomóc, aby nam się spodobał ten program Pana Jezusa, 
który dał nam na drogę ziemskiego życia, byśmy życie godnie 
przeżyli, nie byle jak.

Widzimy, jakie tu jest wielkie spięcie między Ewangelią 
Pana Jezusa, a ewangelią świata. Kto wybiera drogę wskaza-
ną przez Boga, ten jest zwycięzcą, ten doznaje smaku życia, 
natomiast kto obiera drogę zwłaszcza zepsutego świata, to jest 
przegranym. Życie jest jedno i jest godne wygrania, i to wieczne, 
które będzie już stabilne na zawsze, ale i to ziemskie.

Zakończenie

Moi drodzy, to takie przypomnienie. Prośmy Ducha Świę-
tego, żeby wzmacniał naszego ducha, by nam się podobała 
droga, którą Pan Jezus nam wskazał, by nam się podobało słowo 
Boże, by nam się podobała Ewangelia, byśmy uważali, że to 
jest najpiękniejsza, najpełniejsza prawda, która jest szczęścio-
rodna, której potrzebujemy. I też niech nam się spodoba wizja 
miłości Pana Jezusa, a nie ta wizja światowa, zniekształcona, 
wprowadzająca w błąd. Kto się daje złapać na tę pułapkę, to 
później jest poraniony życiowo, bo każdy grzech, każdy sprze-
ciw woli Bożej, niszczy tego człowieka, który się sprzeciwia 
Panu Bogu. I przeciwnie, kto Pana Boga słucha, nigdy nie 
przegrywa i nigdy nie żałuje nawet, gdy cierpi, bo wiemy, że 
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w miłości musi być krzyż, musi być cierpienie. U Pana Jezusa 
to było i dlatego miłość Pana Jezusa do nas jest najpełniejsza. 
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwaj-
cie w miłości mojej!” (J 15,9). Wytrwajmy w miłości Jezusa, 
nie w naszej, bo my mamy takie koncepcje miłości, które nie 
zawsze Bogu się podobają.

Droga młodzieży, dzisiaj wielki dzień, otrzymujecie wielki 
prezent z niebios. Nie mój, nie księdza proboszcza, nie księdza 
prałata, nie mamusi, nie tatusia, ale od samego Pana Boga, 
bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. I wasza mamusia, i tatuś, 
i babcia, i ja, i każdy człowiek, ten biedny i bogaty – wszyscy 
jesteśmy przez Boga stworzeni. Słuchajmy Pana Boga, zacho-
wujmy przykazania. Pan Bóg obiecał swoje błogosławieństwo 
tym, którzy Go słuchają, a słuchanie Pana Boga to jest nic 
innego, jak miłość do Pana Boga, bo kto Pana Boga kocha, to 
Go słucha. Jedno z drugim się łączy.

Dlatego będziemy się modlić, byście pokochali Ducha 
Świętego nie tylko teraz, dzisiaj, w następnych dniach, ale żeby 
był przyjacielem waszego życia. I pamiętajcie! Dzisiaj jest dla 
was nowy początek pełniejszej przyjaźni z Duchem Świętym. 
Jest wam potrzebna Jego moc i Jego światło, żebyście stali 
przy Chrystusie, żebyście tę drogę przypomnianą w błogosła-
wieństwach pokochali i ją podjęli, żeby to była wasza droga 
życiowa. Duch Święty wam w tym pomoże, tylko się na to 
zgódźcie. Amen.
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Tajemnice wiary celebrowane 
przy ołtarzu

Owiesno (parafia Przedborowa), 27 maja 2018 r.
Msza św. wraz z poświęceniem ołtarza 

Kościół pw. Trójcy Świętej

1. Trójca Święta – tajemnica wiary

Moi drodzy, pochylamy się dzisiaj nad tajemnicą Trójcy 
Świętej. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. Można powie-
dzieć – największa tajemnica naszej wiary. Wyznajemy, że 
Bóg jest jeden w trzech Osobach, ma jedną naturę, ale ma trzy 
Osoby. Jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn Boży i jest Bóg Duch 
Święty. To jest prawda objawiona. Człowiek by nigdy swoim 
rozumem do takiej prawdy nie doszedł, takiej prawdy by nie 
odkrył. To objawienie było zapoczątkowane przez proroków, 
a Pan Jezus tę prawdę o Bogu Troistym przyniósł nam na ziemię. 
Słyszeliśmy przed chwilą Jego słowa: „Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego” (Mt 28,19), czyli w imię Trójcy Świętej.

Moi drodzy, Pan Bóg jako Trójca Święta działa w trzech 
Osobach, natomiast poszczególnym Osobom przypisujemy 
różne dzieła. Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia. Bóg 
Ojciec stworzył świat i z tego wynika, że nas też stworzył, że 
byliśmy od wieków w planach Bożych, w Jego Bożym sercu 
i przyszedł czas, że zaistnieliśmy. Pan Bóg posłużył się rodzi-
cami, wybrał nam mamę i tatę. To nie myśmy wybrali sobie 
rodziców, to Bóg nam ich wybrał i wybrał też czas naszego 
zaistnienia – nie wiek V czy XV, czy XVIII, tylko wiek XX, 
a teraz wybiera dla nowych dzieci wiek XXI. To nie jest nasz 
wybór. To Bóg, nasz Stwórca, powołuje nas do istnienia. Więc 
Bóg Ojciec stworzył ten piękny świat, który nam mówi o Nim, 
o Jego wielkości i o Jego miłości do nas.

Syn Boży, Druga Osoba Boska, to jest Bóg wcielony. On 
został zrodzony od wieków przez Ojca i przyjął w czasie ludz-
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ką naturę, stał się człowiekiem. Dlatego Boga Syna znamy 
najlepiej, bo był na ziemi i był też prawdziwym człowiekiem 
– prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Po co 
przyszedł na ziemię? Po to, żeby dokonać dzieła odkupienia. 
Ale zanim umarł na krzyżu za nasze grzechy, zanim dał nam 
możliwość oczyszczania z grzechów i otworzył nam niebo 
swoją śmiercią na krzyżu, to nam ogłosił Ewangelię. Fragmenty 
tej Ewangelii czytamy w każdą niedzielę na Eucharystii. To jest 
Jego słowo, najważniejsze wśród tych słów, które na ziemi są 
wypowiadane. My się tym słowem karmimy w każdą niedzielę 
podczas Eucharystii w pierwszej części Mszy Świętej. Ale, moi 
drodzy, po ogłoszeniu Ewangelii, po różnych cudach, których 
Pan Jezus dokonał, potem oddał swoje życie za nas, przyjął 
wyrok śmierci od ludzi i dał się ukrzyżować. Apostołowie, 
gdy otrzymali dary Ducha Świętego, jak głosili pierwsze 
kazania, to mówili o jednym – o Jezusie, który został przez 
ludzi osądzony na śmierć, a Jezus ten wyrok śmierci przyjął, 
został powieszony na krzyżu i na krzyżu umarł dla naszego 
zbawienia. Dzisiaj w „Wyznaniu wiary” powiemy: „On to dla 
nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za spra-
wą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się 
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem 
Piłatem zostało umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia 
trzeciego”. Tak mówimy o Synu Bożym, o Bogu wcielonym, 
który był i pozostał z nami w Kościele. Słyszeliśmy: „A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28,20b) i jest w każdej Eucharystii, jest w tabernakulum. To 
jest ten Emmanuel, czyli Bóg z nami. A więc Syn Boży odkupił 
nas od śmierci wiecznej.

I jest Trzecia Osoba Boska – Duch Święty. Duchowi Święte-
mu przypisujemy dzieło uświęcania świata. Ojciec i Syn działają 
przez Ducha Świętego. Dokładnie w teologii mówimy, że Bóg 
Ojciec działa przez Syna w Duchu Świętym. W ten sposób 
cała Trójca jest w tym działaniu obecna. Był taki bardzo dobry 
teolog – św. Ireneusz, biskup Lyonu. Tłumacząc tajemnicę 
Trójcy Świętej powiedział, że Syn Boży i Duch Święty to są 
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takie dłonie, którymi nas obejmuje Bóg Ojciec – dłonią Syna 
i dłonią Ducha Świętego.

Duch Święty jest sprawcą jedności, sprawcą miłości. 
Przyjmujemy Jego dary w sakramencie bierzmowania, ale 
także w każdej Mszy Świętej. Nabieramy niewidzialnej mocy, 
byśmy dali sobie radę z wszystkimi kłopotami, trudnościami, 
byśmy mogli wypełnić Boże przykazania, przede wszystkim 
przykazanie miłości w naszych rodzinach, by było pięknie, by 
była cierpliwość, by była dobroć, by było przebaczenie, by była 
zgoda. Wiemy, jak czasem jest to trudne do wypełnienia, ale 
jak otworzymy się na Ducha Świętego, to przy Bożej pomocy 
damy radę. Dlatego modlimy się i prosimy, żeby Duch Święty 
umacniał naszego słabego ducha. To jest takie przypomnienie 
tajemnicy Trójcy Świętej. Tylko chrześcijaństwo wyznaje tę 
prawdę, że Bóg jest Jedyny w Trójcy Osób. Wszystkie inne 
religie czy buddyzm, czy islam, takiej prawdy nie mają, jak 
my, chrześcijanie.

2. Ołtarz Pański źródłem mocy do chrześcijańskiego 
życia

Moi drodzy, jeszcze parę słów na temat tego, co za chwilę 
nastąpi – konsekracja ołtarza. Już wspomniałem, że ludzie od-
dawali Panu Bogu chwałę przez składanie ofiar, a żeby ofiarę 
złożyć potrzebne były ołtarze – budowano ołtarze. Wspomnijmy 
tylko jeden ołtarz z dziejów Starego Testamentu. Jak Abraham 
otrzymał polecenie od Pana Boga, żeby złożyć swego syna 
Izaaka w ofierze, to zbudował ołtarz. To była wielka próba dla 
Abrahama, który modlił się przez całe życie o potomstwo i Pan 
Bóg mu obiecał, a tego potomstwa nie było do późnych lat. 
I wreszcie urodził się ten oczekiwany syn Izaak, ale po pewnym 
czasie Pan Bóg mówi, żeby Abraham złożył go w ofierze. Bóg 
jakby zaprzeczył samemu sobie. Obiecał potomstwo, syn się 
w końcu narodził i trzeba było złożyć go w ofierze. Co Abra-
ham zrobił? Wiemy! Zbudował ołtarz i tak jak Bóg polecił, tak 
chciał wykonać, ale wiemy, że Pan Bóg tej ofiary nie przyjął, bo 
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w ostatniej chwili zatrzymał rękę Abrahamowi – „Nie podnoś 
ręki na chłopca” (Rdz 22,12a). Abraham zobaczył baranka, 
który tam był i złożył go w ofierze zamiast swojego syna. To 
był ten ołtarz. Prawdopodobnie jest to miejsce, na którym póź-
niej stanęła świątynia jerozolimska, która istniała tysiąc lat, od 
wieku X przed Chrystusem, gdy ją Salomon zbudował, aż do 
roku 70 po Chrystusie, gdy Rzymianie ją zniszczyli. Na tym 
miejscu, gdzie według tradycji Abraham miał złożyć swego syna 
w ofierze, jest dzisiaj Mur Płaczu, jest Wzgórze Świątynne. Tak 
było w Starym Testamencie.

Moi drodzy, w Nowym Testamencie się zmieniło. Gdy Jezus 
przyszedł na ziemię, samego siebie złożył w ofierze na drzewie 
krzyża. Dlatego krzyż też można nazwać ołtarzem, ołtarzem 
zbawienia. Na nim Jezus złożył swoje życie. Już nie baranek, 
wzięty ze zwierząt, został złożony Bogu, ale Jezus stał się 
Barankiem, dlatego mówimy „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1,29). On oddał swoje życie w ofierze. To jest 
coś szczególnego, gdy oddaje się Bogu swoje życie. Pan Jezus 
dokonał tej zbawczej ofiary, która została utrwalona w Kościele. 
Pan Jezus urządził Ostatnią Wieczerzę, byśmy mieli dostęp do 
Jego zbawczej ofiary krzyżowej. Ona raz została złożona na 
krzyżu, bo Jezus raz umarł, ale staje się aktualna, odżywa, staje 
się dostępna dla nas, w każdej Mszy Świętej, a Mszę Świętą 
sprawujemy na ołtarzu. Dlatego ołtarz to jest takie święte miej-
sce w każdej świątyni, na które przychodzi Syn Boży w czasie 
przeistoczenia we Mszy Świętej. Chrzcielnica, ołtarz i taberna-
kulum, to są najważniejsze części każdej świątyni.

Moi drodzy, możemy dołączyć nas samych do ofiary Pana 
Jezusa. W każdej Mszy Świętej słyszycie słowa: „Módlcie się, 
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”. 
Trzeba wiedzieć, co ja dzisiaj mam do złożenia Panu Bogu. 
Składamy nasze troski, nasze zmartwienia, nas samych. Naj-
bardziej Bogu podoba się nasza gotowość na pełnienie woli 
Bożej – „bądź wola Twoja”. Ona nie zawsze się zgadza z naszą 
wolą. Jak się Bogu poddamy, zrezygnujemy ze swoich planów 
na rzecz tego, co Bóg chce, to jest to nasza ofiara i ją tutaj skła-
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damy na ołtarzu Pańskim. Jest to miejsce najświętsze, gdzie 
składamy ofiarę Jezusową, do której się dołączamy i miejsce 
najświętsze, z którego otrzymujemy pokarm Chleba Euchary-
stycznego – Komunię Świętą. Jest maj – miesiąc I Komunii 
Świętej dla naszych dzieci. Komunia Święta to jest pokarm 
dla nas jako pielgrzymów, żebyśmy nie przestali być dobrzy, 
uczciwi, żeby nam nie brakło sił, by żyć tak, jak Pan Bóg chce.

Dlatego kochajmy ołtarz Pański i pamiętajmy, że tu jest 
źródło naszego odradzania się, źródło naszej mocy i siły do 
wędrówki przez życie, do niesienia krzyży, do wytrzymania 
różnych dni krzyżowych, do przechodzenia przez ciemne do-
liny, na które natrafiamy na ziemskich drogach naszego życia. 
Niech dzisiejsza uroczystość złączy nas z ołtarzem Pańskim, 
byśmy to miejsce święte bardziej cenili i z niego czerpali moc 
do codziennego życia. Amen.

Trójca Święta chrześcijańskim 
dogmatem uznającym Boga 

Trójjedynego
Bystrzyca Kłodzka, 27 maja 2018 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół św. Michała Archanioła

1. Rola i działanie Trójcy Świętej

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. 
To jest największa tajemnica naszej wiary, którą nigdy byśmy 
nie odkryli naszym rozumem. Została nam objawiona przez 
Boga. Bóg nam się przedstawił jako Jeden w Trójcy Osób. 
Jednej natury Bożej, ale w Trzech odrębnych Osobach. To jest 
odrębność Osób i jedność w Majestacie, jak mówi prefacja na 
dzisiejszą niedzielę.
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To objawienie na ziemię przyniósł nam Jezus Chrystus. Już 
w Starym testamencie ta tajemnica była lekko odsłaniana, ale 
dopiero Pan Jezus, Syn Boży, gdy stanął na ziemi jako praw-
dziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ogłosił nam tę tajemnicę. 
Ona nie jest do przeniknięcia naszym rozumem. To co jest do 
końca zrozumiałe, to staje się tezą nauki, elementem wiedzy. 
Tu jesteśmy na terenie wiary, która jest niesprawdzalna, która 
jest zaufana, która jest przyjęciem prawdy mimo, że się nie ma 
empirycznych argumentów za tą prawdą. Na tym właśnie wiara 
polega, dlatego jest zasługująca, bo to jest element naszego 
zawierzenia i zaufania, który od nas pochodzi, ale jest niesio-
ny łaską Bożą. Wiara jest darem i zadaniem. Trzeba się o nią 
modlić, ale też trzeba nad nią pracować i rozwijać.

Prawda wiary w Boga w Trójcy Jedynego jest obecna tylko 
w chrześcijaństwie. Nie ma jej nawet w judaizmie, choć jest 
z nami spokrewniony, bo mamy wspólną część dzieł zbawienia. 
Mamy wspólnych patriarchów począwszy od Abrahama, Izaaka, 
Jakuba i Józefa, wspólną historię, która jest nam bliska, którą 
czcimy i wierzymy, że tę historię pisał sam Bóg. Dzieli nas 
jednak osoba Jezusa Chrystusa, bo w judaizmie nie ma wiary 
w Boga Trójjedynego, tylko Jedynego.

Bóg działa na zewnątrz jako Trójca, ale przypisujemy po-
szczególnym Osobom Boskim specjalne dzieła, które możemy 
wymienić, bo są objawione w Piśmie Świętym. Bogu Ojcu 
przypisujemy dzieło stworzenia. Bóg stworzył niebo i ziemię na 
początku. Z tego wynika, że każdą i każdego z nas Bóg stworzył. 
Nikt z nas nie wybrał sobie mamy ani taty, żeby zaistnieć. To 
była Boża decyzja. Pan Bóg zadziałał przez naszych rodziców, 
których wybrał nam, i jesteśmy dlatego, że On jest. Bóg Ojciec 
został przedstawiony przez Pana Jezusa jako Ojciec, który miłu-
je, który ma miłosierdzie bez granic. Ojciec, który kocha to, co 
stworzył, co powołał do istnienia, co jest Jego miłością, dlatego 
jest otoczony przez Niego nieustanną miłością. My o tym fakcie 
jakoś zapominamy. Spotykamy ludzi, którzy mówią: „Po co ja 
żyję”. Są zniechęceni swoim życiem. Prawda jest taka, że Pan 
Bóg nie może nie miłować tego, co stworzył. W tym stworzeniu 
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jesteśmy na szczycie, bo jesteśmy najbardziej do Niego podobni 
przez naszego ducha. Tu na ziemi reprezentujemy Pana Boga, 
jesteśmy Jego przedstawicielami na ziemi przez to, że mamy 
intelekt, jesteśmy wolni, możemy miłować, podejmować wybo-
ry moralne. Jesteśmy też przedstawicielami stworzenia wobec 
Pana Boga, bo mamy w sobie, w naszym jestestwie elementy 
tego świata i elementy nieożywione, pierwiastki chemiczne są 
w naszym ciele. Procesy życiowe, które spełniamy są podob-
ne do tych, które zauważamy w świecie żyjącym, zwłaszcza 
w świecie zwierząt. Bóg Ojciec nasz Stwórca kochany.

Syn Boży, to Bóg wcielony, to jest ta Osoba Boska, która od 
wieków istniejąc, zrodzona przez Ojca staje się człowiekiem. 
Podejmuje misję Ojca, żeby świat obdarzyć prawdą, Ewange-
lią i żeby dokonać dzieła zbawienia, i złożyć ofiarę ze swego 
życia. Dlatego Jezus umarł za nas, złożył ofiarę dobrowolnie 
i umarł wtedy, kiedy Sam chciał. Nie wtedy, kiedy chciano Go 
zabić. On Sam wybrał sobie godzinę oddania życia. Dokonała 
się wtedy, gdy arcykapłan zabijał baranka w świątyni, w piątek 
po południu przed szabatem. O tej samej porze umierał Jezus, 
Nowy Baranek. Już nie spośród świata zwierząt, ale On jako 
Bóg człowiek. Przyjął wyrok śmierci, na krzyżu skonał i został 
złożony w grobie za nas na odpuszczenie naszych grzechów. 
Dlatego Jezusa nazywamy naszym Odkupicielem. To jest nasz 
Zbawiciel, Odkupiciel człowieka – „Redemptor hominis”. 
Jezus pozostał z nami, jak głosiła dzisiejsza Ewangelia: „Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” 
(Mt 28,20). Mówił, jak wysyłał uczniów, nakazując im głosić 
Ewangelię i udzielać chrztów w imię Trójcy Świętej. Tu zaczyna 
się dzieło Ducha Świętego, którego Jezus miał w sobie, w mocy 
którego działał, nauczał, cierpiał rany, umarł i zmartwychwstał, 
przekazał Kościołowi, żeby Jego dzieło trwało. Bez Ducha 
Świętego to dzieło by wygasło, zniknęło z tego świata. Dzięki 
Duchowi Świętemu ono trwa w Kościele, w żywych ludziach. 
To my jesteśmy nośnikami wiary i miłości do Pana Boga, gdy 
mamy Ducha Świętego. Apostoł powie: „Czyż nie wiecie, żeście 
świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16).
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2. Człowiek świątynią Ducha Świętego

Jesteśmy świątynią dla Ducha Świętego. Jaka wielka sprawa 
jest to dla was, droga młodzieży. Może zapomnieliście kim 
jesteście. Jesteście świątynią Ducha Świętego, a od dzisiaj 
jeszcze bardziej, bo Duch Święty wypełnił was swoją obec-
nością, napełnił was sobą, swoimi darami po to, żebyście byli 
lepsi i mądrzejsi. Macie swojego ducha mieć bardziej silnego, 
który by kierował ciałem, który by kierował wami. Nie materia, 
nie ciało ma kierować naszym postępowaniem, ale duch, który 
jest do Pana Boga najbardziej podobny z naszego jestestwa. 
Duchowi Świętemu przypisujemy dzieło uświęcania świata. 
Dzisiaj żyjemy w epoce Ducha Świętego, w epoce Kościoła.

Teolog, biskup Ireneusz w Lionie, pięknie powiedział o dzi-
siejszej uroczystości, o Bogu w Trójcy Jedynym. Syn Boży 
i Duch Święty, to są miłujące dłonie Boga Ojca, w których my 
jesteśmy. Warto sobie to powiedzenie zapamiętać. Trójca Święta 
to niepojęta tajemnica naszej wiary.

Duch Święty wzmacnia naszego ducha, byśmy mogli podjąć 
program, który nam Jezus Chrystus zostawił. Trzeba szcze-
gólnie podjąć przykazanie zachowywania miłości. Jest ono 
najważniejsze i najtrudniejsze, byśmy mogli wypełniać każdą 
wolę Bożą, nie tylko łatwą, ale byśmy mogli godnie przecho-
dzić przez ciemne doliny, które nam się w życiu przytrafiają. 
One są i będą. „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie 
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4). Tak mówi psalmista, 
człowiek wierzący, który doświadczał Bożego wsparcia, gdy 
przychodziło cierpienie.

Modlitwa kapłańska i modlitwa różnych grup apostolskich 
rozpoczyna się od słów: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu 
memu”. Wspomożenie nasze ku wspomożeniu Pana. To On nas 
wspomaga i naszego ducha. Dzięki temu wspomożeniu będzie-
my umieli odróżnić prawdę od fałszu, będziemy wiedzieli kogo 
mamy słuchać, będziemy mieć siłę i moc, by iść za dobrem, za 
pięknem. To dobro i piękno jest często opluwane. Często wi-
dzimy to w mediach, na portalach internetowych, bo tam diabeł 
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też ma dostęp i korzysta z techniki. Jak nie ma Pana Boga, to 
diabeł rządzi i kieruje niektórymi wspólnotami. Pierwsze wy-
nalazki naukowe i techniczne znalazły zastosowanie na wojnie 
do niszczenia ludzi, do zabijania. Stalin i Hitler starali się za 
wszelka cenę wygrać wojnę, pokonać wroga, więc przymuszali 
naukowców do badań, by wynaleźć lepszą, skuteczniejszą broń. 
Cel był jeden – zabijanie ludzi, a to nie jest Bożą intencją. Bóg 
polecił nam miłować się, przebaczać i żyć w jednej rodzinie 
dzieci Bożych. Za wszystkich Bóg umarł na krzyżu, aby nas 
zjednoczyć w jedną rodzinę. Rodzinę kochającą się i przeba-
czającą sobie nawzajem, odwzorowującą życie Trójcy Świętej 
w swoich ludzkich wspólnotach, szczególnie w rodzinie.

3. Rola strażaków i kominiarzy w walce z żywiołami 
zewnętrznymi

Wiemy, że jesteście tymi, którzy walczą z żywiołami. Żywioły 
są na zewnątrz i wewnątrz nas. Na zewnątrz to cztery żywioły: 
ziemia, woda, powietrze, ogień. Wszystkie te żywioły są po-
trzebne do życia. Ziemia nas karmi, bez wody nie ma życia, jest 
potrzebne powietrze, bo nim oddychamy i ogień jest potrzebny, 
żeby widzieć i ogrzać się. Te wszystkie żywioły są też zagroże-
niem. Ziemia to trzęsienie. U nas nie ma na szczęście tego zja-
wiska, ale widzimy w telewizji różne tragedie z tym zjawiskiem 
związane. Woda to potopy, powodzie. Powietrze to cyklony, trąby 
powietrzne, które nawet w Polsce się zdarzają. To też jest zagro-
żenie. Ogień jest potrzebny, ale może być niszczący, może spalić 
się dom. Jesteście więc bardzo potrzebni do ratowania sytuacji 
na skutek zaistnienia tych żywiołów, a także do ich opanowania.

To wszystko, to walka z żywiołami zewnętrznymi, ale mamy 
też żywioły wewnętrzne, które są w nas. Z nimi również trzeba 
nam walczyć. Żywioły te można sprowadzić do trzech. Św. Jan 
wylicza, że są to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha 
żywota.

Pożądliwość ciała to jest cała nasza seksualność, która 
powinna być kierowana rozumem. Jak wyjdzie spod władzy 
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rozumu, to jest poranienie, które potem trudno zagoić. Dzisiaj 
media to promują, pokazując rozpasanie seksualne. Prawo 
aborcyjne zostało rozszerzone w Irlandii, a to jest katolicki 
kraj, kiedyś obok Francji córa Kościoła. Do czego to dochodzi, 
ludzie po prostu tracą rozum, a rozum to jest największy dar 
Boży. Rozum jest po to, by prawdę zdobywać.

Pożądliwość oczu to jest zachłanność na wartości materialne, 
na pieniądze, by więcej mieć, a nie obchodzi nas bycie. Papież 
mówi, że ważniejszy jest prymat bycia przed mieniem.

Pycha żywota, to pazerność na władzę, na stanowiska, na 
sławę. To wszystko nie pochodzi od Ducha Świętego. Tymi 
trzema wyliczonymi aspektami zarządza diabeł, ale możemy 
go pokonać przy pomocy Ducha Świętego.

Mamy dzisiaj o co prosić Pana Boga, Ojca Niebieskiego, 
by przez Jezusa Chrystusa, naszego pośrednika wylał na nas 
Ducha Świętego. Trójca Święta tak działa jak w teologii jest 
mowa, że Ojciec działa przez Syna w Duchu Świętym. Taka 
jest logika Bożego działania.

Módlmy się, abyśmy stali się przyjaciółmi Ducha Święte-
go, bo On nam otwiera oczy na rzeczywistość Bożą, na Boga 
Ojca. Św. Paweł mówi, że nie można powiedzieć, że Panem 
jest Jezus bez pomocy Ducha Świętego. Znak krzyża, to jest 
krótkie pozdrowienie, uwielbienie Boga. Chwała Ojcu i Syno-
wi i Duchowi Świętemu, to są bardzo ważne teksty. Mówimy 
w Imię Boga w Trójcy Jedynego.

Widziałem kiedyś, gdy z tatą kosiłem zboże, łąkę, czy 
uczestniczyłem w innych pracach polowych, że zaczynał każ-
dą czynność słowami „W Imię Boga w Trójcy Jedynego”. Do 
dzisiaj to pamiętam. Spotkałem też wiele ludzi, którzy rozpo-
czynali i kończyli pracę znakiem krzyża, w Imię Trójcy Świętej 
i uwielbieniem Boga słowami „Chwała Ojcu”.

Módlmy się teraz wszyscy słowami „Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na 
wieki wieków. Amen.”
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Świeccy konsekrowani przykładem 
służby Bogu w codzienności

Pichorowice, 27 maj 2018 r.
Msza św. z konsekracją wdowy 

Kościół pw. św. Mikołaja

1. Trójca Święta wyjątkowym elementem chrześcijaństwa

Homilia dzisiejsza będzie składać się z dwóch części. Pierw-
sza część będzie odniesiona do tajemnicy Trójcy Świętej, bo dziś 
właśnie jest uroczystość Trójcy Świętej. W drugiej części odwo-
łamy się do tekstu obrzędu konsekracji wdów i będzie to homilia 
odczytana z rytuału. Na wstępie bądźcie wszyscy pozdrowieni.

Kiedyś ksiądz zapytał dzieci na katechezie, czy ktoś wie, 
kiedy Pan Bóg ma swoje imieniny i kiedy one wypadają. Jeden 
z uczniów gdzieś wyczytał i dał poprawną odpowiedź. Imieniny 
Pana Boga wypadają w dzień Trójcy Świętej, tak więc dzisiaj 
Pan Bóg ma swoje imieniny i patrzymy na Niego jako na Boga 
Jednego w Trójcy Osób. Jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży i jest 
Duch Święty. Ta Trójca Osób ma tę samą naturę, jest obdarzona 
tym samym Bóstwem. Jest to tajemnica nie do pojęcia i czło-
wiek nigdy na taką wizję Pana Boga by nie trafił. To Pan Bóg 
tak przedstawił jako Bóg, który jest jeden. Tylko nasza religia 
chrześcijańska ma wizję Boga w Trójcy Jedynego i ta wizja jest 
oparta na nauce, którą nam przedstawił Pan Jezus.

W Ewangelii znajdziemy dwa teksty, gdzie Pan Jezus wska-
zał na to, że Bóg jest Jedyny w Trójcy Osób. Podczas chrztu 
Jezusa w Jordanie było wymienione imię Trójcy Świętej. Święto 
to obchodzimy po Trzech Królach. Bóg Ojciec wypowiedział 
takie słowa o chrzczonym Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). To był głos Boga Ojca, 
który wszyscy słyszeli i którzy byli świadkami tego chrztu. Nad 
głową Jezusa wszyscy ujrzeli gołębicę. Ewangelista mówił, że 
to był Duch Święty w postaci gołębicy, który zstąpił na Jezu-
sa. To jest Trzecia Osoba Boska i chrzczony Jezus jako Syn 
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umiłowany, którego prezentuje narodowi wybranemu sam Bóg 
Ojciec. To jest pierwsze miejsce, które nam wskazuje prawdę 
o Trójcy Świętej.

Drugie to jest to, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. 
Pan Jezus żegna się z apostołami, odchodzi do nieba i daje 
im polecenie misyjne: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 
(Mt 28,19). Tu Pan Jezus wymienił równorzędnie trzy Osoby 
Boskie i dodaje: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Bóg działa jako Trójca na zewnątrz wobec świata, ale my 
przypisujemy poszczególnym Osobom Boskim szczególne dzia-
łania. Mówimy o Bogu Ojcu, że jest Stworzycielem, Stwórcą 
nieba i ziemi. Zawdzięczamy nasze życie, nasze istnienie nie tyl-
ko rodzicom. To Bóg nam wybrał mamę, tatę żebyśmy zaistnieli 
i jesteśmy dlatego, że Bóg jest, że jest Ojciec, który nas stworzył 
z miłości i dlatego nas kocha. Pan Bóg nie może nie kochać 
swojego stworzenia, szczególnie nas, ludzi. Słowo „jestem”, 
„istnieję” tłumaczymy, że jestem kochany. Trzeba w to wierzyć. 
Cokolwiek dzieje się z nami w życiu, czy jesteśmy zdrowi, czy 
jesteśmy chorzy, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, młodzi, czy 
starsi, to w każdej sytuacji Bóg nas miłuje jako swoje stwo-
rzenie. Bóg Ojciec, Syn Boży zrodzony przed wiekami przez 
Ojca, to jest relacja ojcostwo i synostwo, pomiędzy Bogiem 
Ojcem, a Synem Bożym. Syn Boży jest Bogiem Wcielonym 
najbardziej nam znanym, bo był na ziemi w ludzkiej postaci. 
Byli nasi bracia i siostry, którzy Go widzieli dwa tysiące lat 
temu, tak jak my się teraz widzimy. Zanim został ukrzyżowany, 
to przecież chodził z uczniami po Palestynie. Nie przestał być 
Bogiem jak przyszedł na ziemię, kiedy stał się człowiekiem. Na 
ziemię przyszedł po to, żeby nas odkupić i zasypać tę przepaść 
jaka zaistniała między Bogiem, a ludźmi przez grzech, żeby 
otworzyć niebo i przynieść odpuszczenie grzechów. Grzeszymy, 
sami próbujemy uwolnić się od grzechów, ale nie mamy takiej 
mocy. To Bóg zastrzegł sobie moc odpuszczania grzechów na 
mocy zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa.
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Temat kazań, które głosili apostołowie po zesłaniu Ducha 
Świętego, był jeden. Jezus został przysłany na świat przez Ojca, 
podjął się misji naprawy świata. Nauczał, wzywał do miłości, 
do przebaczenia. Zostawił wspaniałą Ewangelię, która jest naj-
silniejszą myślą na ziemi. Nikt do tej pory nie stworzył takiej 
wizji życia ludzkiego poza Chrystusem, który swoje życie oddał 
za prawdę, którą głosił. Przyjął wyrok śmierci od nas. Ta śmierć 
ma wymiar zbawczy, by nas uwolnić z grzechu i wprowadzić 
nas do nieba. To jest dzieło odkupienia i dlatego Drugą Osobę 
Boską nazywamy Odkupicielem. Synowi Bożemu, Jezusowi 
Chrystusowi zawdzięczamy nasze odkupienie z grzechów. Duch 
Święty jest osobową miłością, która zachodzi między Ojcem 
i Synem i Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, jak mówimy 
w wyznaniu wiary. Jezus Chrystus działa mocą Ducha Święte-
go, którą przekazał Kościołowi. Gdyby jej nie przekazał, to nie 
byłoby chrześcijaństwa. Historia Jezusa Chrystusa i Jego dzieło 
zostałoby zapomniane. Duch Święty dał moc apostołom, by nie 
mieli wątpliwości. Wszyscy, oprócz Jana oddali życie za Jezusa, 
bo On był ważniejszy niż ich życie. Już nie było zapierania się. 
Tylko Jan zmarł śmiercią naturalną, bo stanął pod krzyżem 
i patrzył na konanie Jezusa. Był świadkiem słów: „«Niewiasto, 
oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»” 
(J 19,26-27). Jan wiedział kim był Jezus i wiedział, że umiera 
z miłości do nas niesłusznie. Sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych. Może to właśnie dlatego Pan Bóg go oszczędził.

To jest Trójca Święta. Przy wielkich świętach wspominamy 
to wydarzenie np. na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, na Zesła-
nie Ducha Świętego, powołujemy się na te wydarzenia, a dzisiaj 
w tę uroczystość stajemy przed Bogiem. Dzisiaj stajemy przed 
tajemnicą Boga w Trójcy Jedynego.

2. Modlitwy wielbiące Trójcę Świętą

Są takie piękne modlitwy. Modlitwa dziękczynna „Chwała 
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Odmawiajmy ją jak 
najczęściej, jak się coś zaczyna robiąc znak krzyża. Zaczyna-
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my dzień, to żegnajmy się wraz z tą modlitwą „W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego”. Módlmy się przed posiłkiem, przed 
rozpoczęciem pracy.

Jak z tatą kosiłem zboże, bo wtedy nie było snopowiązałek, 
to tato zawsze zaczynał pracę mówiąc: „W imię Boże” i żegnał 
się. Widzimy też niektórych sportowców z różnych dyscyplin 
sportu, którzy stając do zawodów żegnają się, a lewacy kry-
tykują to, że manifestują swoją wiarę. Żegnamy się też przed 
każdą podróżą, oczywiście nie wszyscy i to jest to wyznanie 
wiary w Trójcę Świętą. Mówimy „W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. Mówimy również tę godną powtarzania modlitwę 
dziękczynną „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. 
Godne polecenia są te modlitwy zwłaszcza jak kończy się dzień. 
Każdy dzień, każda noc, to zapowiedź śmierci i snu wiecznego. 
Każda noc nam zapowiada, że przyjdzie taki czas, że się już nie 
obudzimy ze snu. Będziemy z niego obudzeni dopiero w czasie 
zmartwychwstania i wtedy otworzymy oczy na wieczność.

Oddawanie Bogu chwały to jest wielka sprawa. To jest nasze 
najważniejsze zadanie. Po śmierci przez całą wieczność będzie-
my oddawać Bogu chwałę. Będziemy szczęśliwi. Dzisiaj też 
powiedzieliśmy „Chwała na wysokości Bogu”. To jest kolęda 
anielska wyśpiewana przez aniołów w noc Bożego Narodzenia. 
Zwróćmy uwagę na to, jaka ona jest mądra. Dalej mówi: „a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Kto oddaje Bogu chwałę ten 
otrzymuje pokój, a za pokojem tęskni każdy człowiek. Dzisiaj 
wyraźmy nasze skruszenie przed Panem Bogiem, który jest 
Jeden w Trzech Osobach.

Zamykamy ten wątek przypomnieniem, że mamy swoją mi-
łość w rodzinach, w sąsiedztwach kształtować na wzór miłości 
Trójcy Świętej. Miłość jest tak wielka, że staje się osobowa. 
Duch Święty jest miłością upersonifikowaną.

Cieszymy się, że nas Pan Bóg obdarza dobrymi ludźmi, 
którzy tęsknią za Bogiem. Chcą być blisko Niego, dlatego 
poddają się takim obrzędom, żeby mieć pełniejszą świado-
mość i powołanie do modlitwy, do pomagania. Za to co już 
jest za nami trzeba dziękować i przepraszać, bo nie wszystko 
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wyszło, a o to, co jeszcze jest przed nami, trzeba prosić, trzeba 
 wymodlić, by  życie, które jeszcze zostało, wypełnić czymś 
dobrym.

Zofia Kossak-Szczucka, której rocznicę śmierci obcho-
dzimy w tym roku, nie przyjęła w roku 1966 nagrody rządu 
komunistycznego, kiedy to była walka Gomułki z prymasem 
Wyszyńskim, gdy dowiedziała się, że zaaresztowali obraz ja-
snogórski, który peregrynował po Polsce. Powiedziała, że od 
takiego rządu nie przyjmie nagrody.

Jak była skazana na śmierć w Oświęcimiu i była pewna, 
że zginie, to przekazała gryps, który się zachował. W obliczu 
śmierci napisała w nim, że najważniejszy jest Bóg i człowiek. 
Człowiek jest do Boga podobny, bo ma rozum i wolę, dlatego 
co z Bogiem się łączy, to zawsze cenimy.

3. Wdowa konsekrowana darem dla Kościoła i świata

Za chwilę będziemy uczestniczyć w błogosławieństwie wdo-
wy. Pragnie ona naśladować te świętobliwe kobiety, które Pismo 
Święte pokazuje jako przykład poświęcenia się Bogu w rodzinie 
innym ludziom. Już w Starym Przymierzu Bóg objawił wartość 
wdowieństwa. Młoda i piękna wdowa Judyta, poświęcając 
całą siebie Bogu, stała się jak zauważa św. Hieronim, figurą 
Kościoła, który obcina głowę szatanowi. Ten błogosławiony 
orszak wdów dawnego Prawa zamyka Anna, prorokini, która 
przez całe swoje długie wdowieństwo służyła Bogu w jerozo-
limskiej świątyni w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przez 
to dostąpiła łaski, aby jako pierwsza z kobiet przyjąć w świą-
tyni Zbawiciela świata w osobie Dzieciątka Jezus. Cierpienia 
ewangelicznej wdowy z Naim, która przeżywała śmierć swojego 
syna, Chrystus odmienił w radość, wskrzeszając jej dziecko 
do życia. Czynem tym przywrócił jej nadzieję. Wszystkim 
wdowom pragnącym żyć dla swoich dzieci i wnuków dodał 
sił umacniając ich wiarę w Boże miłosierdzie. Uboga wdowa, 
która wrzuciła do skarbony świątynnej dwa pieniążki została 
pochwalona przez Chrystusa i ukazana wszystkim jako wzór 
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pełnego zaufania opatrzności Bożej i bezgranicznego poświęce-
nia. Od samego początku Kościół postępując zgodnie z regułą 
apostolską błogosławił wdowieństwo wybrane ze względu na 
Królestwo Boże, a czcigodni ojcowie jak św. Augustyn sławili 
wdowią wstrzemięźliwość jako dobro większe niż małżeńska 
skromność.

Zwracam się do ciebie droga wdowo Anno, która po śmierci 
swojego męża, za którego szczerze się modlisz, zapragnęłaś 
swoje życie poświęcić Bogu. Kościół chce przyjąć twoje 
oddanie i prosi pokornie Ojca Niebieskiego, aby napełnił cię 
Duchem Świętym. Zawierając sakramentalny związek małżeń-
ski otrzymałaś wtedy od Ducha Świętego łaskę uczestnictwa 
w oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Miłując męża 
miłowałaś w nim także samego Zbawiciela. Kiedy zaś twój 
mąż odszedł do Pana, sama pragniesz całkowicie oddać się 
Chrystusowi. Prosisz o nowe dary Ducha, dzięki czemu twój 
związek z Chrystusem jeszcze bardziej się umocni, a twoja 
służba Kościołowi będzie bardziej owocna. Naśladuj z całą 
gorliwością Maryję, która według tradycji po śmierci męża 
Józefa pozostała sama pod krzyżem na Golgocie przeżywając 
bolesną mękę i śmierć swego Syna. Wtedy przyjęła za swe 
dzieci wszystkich ludzi i stała się dla nich najlepszą Matką do 
końca swoich dni, aż do chwalebnego wniebowzięcia. Wiernie 
wypełniała zadania, które Bóg Jej powierzył w ostatnim etapie 
Jej ziemskiego życia. Wpatruj się w przykład prorokini Anny 
i trwaj na osobistej modlitwie, pamiętając o pouczeniu jakie 
dał św. Franciszek Salezy, że prawdziwa wdowa powinna być 
wdową nie tylko ciałem, ale i sercem zachowując niezłomną 
wolę pozostania w tym stanie aż do śmierci. Oddawaj chętnie 
potrzebującym swój wdowi grosz, którym jest nie tylko pomoc 
materialna, lecz także piękna służba rodzinie i wspierania apo-
stolskich dzieł Kościoła. Kiedy zaś nadejdzie czas szczególnego 
cierpienia, pamiętaj, że Chrystus, który wskrzesił z martwych 
syna ewangelicznej wdowy nie zostawi cię bez pomocy. Bę-
dzie przy tobie, aby umocnić twoje serce i zjednoczyć twoje 
cierpienia ze swoją zbawczą ofiarą krzyża.
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Wy, drodzy wierni, tu obecni, z miłością otaczający tę 
siostrę, która jest waszą krewną, lub znajomą. Wspierajcie ją 
swoją modlitwą i zawsze przychodźcie jej z pomocą, kiedy 
osamotniona w swoim wdowieństwie będzie jej potrzebowała. 
Niech w codziennym życiu doświadcza, że jest we wspólnocie 
miłujących się braci, aż nasz Pan Zbawiciel, któremu w nowy 
sposób oddaje swoje życie, zaprowadzi ją do swego Królestwa. 
Tam spotkamy tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wiecz-
ności i wraz z całą wspólnotą zbawionych będziemy na wieki 
wysławiać miłosierdzie Ojca.

Srebrne jubileuszowe kapłańskie święto
Wałbrzych, 28 maja 2018 r.

Msza św. z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Władysława Terpiłowskiego
Kościół pw. św. Barbary

1. Sens świętowania jubileuszu

Gdy obchodzimy jakikolwiek jubileusz, to musimy sobie 
przypomnieć, jaki jest sens obchodu jubileuszy, bo są tacy lu-
dzie, którzy są przeciwni obchodzeniu jubileuszy i mówią, że 
to jest tylko czas, żeby się pochwalić, żeby być zauważonym, 
żeby wskazać na swoje dokonania. Kościół przedstawia nam 
inną intencję, inny cel świętowania jubileuszu. Jubileusz świę-
tujemy, by popatrzeć w przeszłość i Panu Bogu podziękować 
za to, co otrzymaliśmy dotąd na drodze naszego życia. To jest 
główny cel jubileuszu, stanięcie przed Panem Bogiem i przy-
pomnienie sobie drogi życiowej, żeby Panu Bogu powiedzieć: 
„Dziękuję”. W to „dziękuję” księdza jubilata włącza się dzisiaj 
wspólnota parafialna i także wspólnota kapłańska – kapłani, 
których zaprosił ksiądz jubilat Władysław.

Ale jubileusz jest także po to, żeby pomyśleć o przyszłości, 
zwłaszcza, gdy chodzi o jubileusz srebrny, bo to nie jest jeszcze 
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jubileusz do odpoczynku, ale do pracy. Trwa posłanie, trwa 
misja kapłana i to jest tak mniej więcej pod połowę posługi 
kapłańskiej, a więc jeszcze przed jubilatem jest służba. Dlatego 
trzeba także wybiec w przyszłość, żeby dokonać korekty tego, 
co było, co powinno być skorygowane i żeby w świetle Bożego 
słowa tę przyszłość kształtować, by była lepsza niż przeszłość, 
którą mamy za sobą. Przeszłość jest nam znana i za chwilę sobie 
ją przypomnimy. Po co? Nie po to, żeby wskazywać tutaj na 
dokonania księdza jubilata, ale żebyśmy wiedzieli, za co Panu 
Bogu dzisiaj podziękujemy w tej Eucharystii jubileuszowej. 
Natomiast, gdy myślimy o przyszłości, to nawiążemy do Bożego 
słowa, bo Boże słowo po to jest ogłaszane, żebyśmy kształtowali 
nim teraźniejszość i przyszłość.

Zatem najpierw powróćmy do przeszłości, byśmy mogli 
potem powiedzieć Panu Bogu takie wdzięczne, radosne – dzię-
kujemy. Dziękujemy za księdza Władysława, za jego życie, za 
powołanie, które otrzymał i za to dobro, które Pan Bóg rozdał 
ludziom w ciągu dwudziestu pięciu lat posługi księdza jubilata, 
a potem, w drugiej części, wybiegniemy w przyszłość.

2. Droga jubilata od narodzin do święceń kapłańskich

Moi drodzy, wracamy do przeszłości księdza jubilata, bo 
o niego dzisiaj chodzi. Biegniemy naszą myślą do Dzierżo-
niowa. To miasto jest znane i jest jednym z większych miast 
naszej diecezji. Tam, w domu Zygmunta i Kazimiery z domu 
Brońskiej, 27 czerwca w 1966 roku urodził się nasz dzisiej-
szy ksiądz jubilat. Rok był znakomity. To był rok milenium 
chrztu Polski. Starsi pamiętają, że obchody milenijne były we 
wszystkich diecezjach. Centralne były na Jasnej Górze 2 maja, 
a zwłaszcza 3 maja 1966 roku. Na te uroczystości chciał przy-
jechać papież – błogosławiony Paweł VI, ale komuniści go 
nie wpuścili i papież wyznaczył swego legata, którym został 
kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski był witany na 
Jasnej Górze jako legat papieża Pawła VI. Nasze seminarium 
wrocławskie – bo nie było wtedy jeszcze diecezji świdnickiej 



238

– było tam obecne. Ksiądz arcybiskup Bolesław Kominek 
zobowiązał seminarzystów, żeby wzięli udział w tej centralnej 
uroczystości milenijnej. Ja z kolegami byłem wtedy na trzecim 
roku i pamiętam, że był wtedy bardzo pogodny, upalny dzień – 3 
maja 1966 roku. Wtedy naszego dzisiejszego jubilata jeszcze 
nie było, jeszcze był pod sercem mamy, ale już przybliżyła się 
chwila narodzin. Urodził się 27 czerwca, więc może dlatego 
rodzice wybrali mu imię Władysław, bo jeśli dobrze pamiętam, 
to wtedy są imieniny Władysława.

Moi drodzy, dom rodzinny, to pierwszy dom, przez który 
przechodzimy, to przeżycia, doświadczenia domu rodzinnego, 
które zostają zwykle w sercu człowieka na całe życie. Poeta 
napisał: „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czy-
sty, jak pierwsze kochanie”. Miał rację nasz wieszcz narodowy, 
bo z domu zazwyczaj wynosimy najważniejsze wiano, które 
niesiemy przez całe życie, do którego chętnie wracamy i Panu 
Bogu za nie dziękujemy. Myślę, że tym wianem, jakie wyniósł 
syn Władysław, dzisiejszy ksiądz jubilat, z domu rodzinnego, 
było dobre wychowanie.

W rodzinnej parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie pełnił 
posługę ministranta, potem posługę lektora i przyglądał się 
kapłańskiej służbie. Z pewnością był wewnętrznie ujęty przez 
postawę kapłanów, których spotykał, bo zwykle w takich 
sytuacjach rodzi się powołanie kapłańskie. Młody chłopiec 
patrzy na księdza i mówi: „Ja też chciałbym takim być, ja też 
chciałbym to robić, co ten ksiądz robi”. Tak to zwykle Pan Bóg 
obdarza powołaniem, w takim kontekście dobrej rodziny i także 
w kontekście życia parafialnego.

Moi drodzy, ksiądz jubilat jako uczeń był najpierw w szkole 
podstawowej w Dzierżoniowie, a potem uczęszczał do Zespołu 
Szkół Kolejowych w Jaworzynie Śląskiej i następnie do Techni-
kum Kolejowego w Jaworzynie. To w sumie była sześciolatka. 
Po ośmioklasowej szkole podstawowej była trzyletnia szkoła 
zawodowa i trzyletnie technikum kolejowe, gdzie otrzymał 
świadectwo dojrzałości w roku 1987. Przypomnijmy, to był rok, 
kiedy papież był po raz trzeci na naszej ojczystej ziemi. Wte-
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dy Polska była jeszcze komunistyczna, ale już się komunizm 
zachwiał, bo już było po powstaniu „Solidarności”. Wałbrzych 
pamięta te czasy, bo tu „Solidarność” była mocna.

Ostatnio w kurii otworzyliśmy bardzo ładną wystawę, któ-
rą przygotował ksiądz Tadeusz Faryś, który był misjonarzem 
dwanaście lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej, był też jakiś czas 
proboszczem w Belgii i wrócił do rodzimej diecezji świdnickiej. 
W kurii jest piękna wystawa, godna obejrzenia, jest tam bardzo 
ciekawy dział eksponatów z pracy misyjnej, ale jest też dział 
eksponatów z okresu „Solidarności Walczącej”. Jak ktoś przyj-
dzie do kurii, to warto zobaczyć. To był ten czas, kiedy narodził 
się zryw wolnościowy, na pewno pod wpływem podróży papie-
skiej, szczególnie pierwszej, bo rok po tej pierwszej wizycie, 
gdy papież przybył do Polski jeszcze mocno komunistycznej, 
narodziła się „Solidarność”, która zachwiała systemem komuni-
stycznym. Trzeba jeszcze było czekać prawie dziesięć lat, trzeba 
jeszcze było daru cierpienia, daru ofiary. Tym darem przede 
wszystkim była śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Często, 
jak patrzymy w historię, to takie wielkie dary były potrzebne, 
bo dar życia, męczeństwa, to jest wielki dar i złożył go nie kto 
inny, tylko kapłan katolicki na naszej ojczystej ziemi.

Moi drodzy, w latach 1987-1993 trwały studia seminaryjne 
księdza jubilata. Zaczynał, gdy rektorem był jeszcze ksiądz 
Józef Majka. Dzisiaj we Wrocławiu na Papieskim Wydziale 
Teologicznym jest wielki dzień wspomnienia księdza profesora 
Józefa Majki. Wśród czternastu prelegentów byłem także i ja, 
ponieważ byłem po nim siedem lat rektorem w Metropolital-
nym Wyższym Seminarium Duchownym, a ksiądz Majka był 
osiemnaście lat rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego 
i także Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. 
Przyjechali profesorowie z KUL-u, głównie społecznicy z za-
kresu katolickiej nauki społecznej, także z Warszawy, z Kra-
kowa, czyli towarzystwo wykładowców z głównych ośrodków 
myśli teologicznej z całej Polski. Dobrze, że ksiądz Władysław 
z kolegami spotkał się jeszcze z tym człowiekiem – księdzem 
profesorem Majką – bo to był wierny syn Kościoła i narodu, był 
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bardzo wymagający, ale można się było przy nim wiele nauczyć. 
Nie tylko klerycy się uczyli, ale też my, wychowawcy. Byłem 
dwa lata prefektem i cztery lata wicerektorem, czyli sześć lat, 
gdy on kierował seminarium. Nie było łatwo, ale rzeczywiście 
wiele mu zawdzięczamy, bo uczył nas ofiarnej posługi wobec 
naszych alumnów, którzy wtedy szli do kapłaństwa. I potem, 
po księdzu Majce, ksiądz kardynał włożył pałeczkę w moje 
ręce i tak się złożyło, że do święceń byliśmy razem z księdzem 
jubilatem w seminarium i przeżywaliśmy ważne wydarzenia 
w życiu Kościoła. To był czas Jesieni Ludów, kiedy Polska 
przekształcała się z Polski komunistycznej w Polskę solidarną, 
katolicką, demokratyczną. Wtedy była też wizytacja apostolska 
w seminarium i był podział diecezji. W 1992 roku powstała 
diecezja legnicka. Oni byli wtedy pod koniec piątego roku. I gdy 
byli święceni w 1993 roku, to już istniało wtedy seminarium 
duchowne w Legnicy.

Święcenia kapłańskie otrzymał ksiądz Władysław 22 maja 
1993 roku, a więc kilka dni temu minęło dokładnie dwadzieścia 
pięć lat. Święcenia były w archikatedrze wrocławskiej z rąk 
księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Moim obowiązkiem 
jako rektora było wtedy przedstawienie kandydatów do święceń 
i skierowanie do księdza kardynała prośby w imieniu Kościoła, 
żeby wyświęcił diakonów na kapłanów.

To, moi drodzy, takie wspomnienie tego czasu, kiedy ksiądz 
jubilat dochodził do kapłaństwa, powołany w domu rodzinnym 
przez Pana Jezusa wezwaniem: „Pójdź za Mną”. W seminarium 
przygotował się pod względem ascetycznym, teologicznym, 
odbył studia, napisał pracę magisterską i nabył także sztuki 
duszpasterzowania, bo seminarium zaczyna tej sztuki uczyć, 
a potem ksiądz musi się jej uczyć całe życie. Ksiądz biskup 
Latusek mówił nam, że duszpasterstwo to jest sztuka, a sztuka 
ma to do siebie, że trzeba się jej uczyć całe życie. Jak organi-
sta czy jakiś wirtuoz przestaje ćwiczyć grać, to przestaje być 
wirtuozem. Trzeba się całe życie uczyć i dobry kapłan uczy się 
sztuki duszpasterzowania całe życie na bazie tego, co zdobył 
w seminarium.
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3. Etapy kapłańskiej posługi

Moi drodzy, przejdźmy dalej. Jak wyglądała droga księdza 
jubilata w kapłaństwie? Dwadzieścia pięć lat było do kapłaństwa 
i dwadzieścia pięć lat w kapłaństwie. Najpierw były wikariaty, 
bo nie zostaje się od razu proboszczem, tylko trzeba się jeszcze 
wdrażać w duszpasterstwo pod okiem proboszcza. Zwykle 
ksiądz rektor proponuje parafię u takich proboszczów, którzy 
rzeczywiście potrafią młodego księdza wprowadzić w kapłań-
ską posługę. Tych wikariatów naliczyłem pięć. Najpierw był 
wikariat w parafii św. Walentego w Lubiążu, tam, gdzie się 
znajduje pocysterski obiekt. Tam był pięć lat, czyli dobra szkoła, 
bo jak ksiądz jest pięć lat to znaczy, że i proboszcz zadowolony 
i wikary zadowolony. Potem był wikariat w parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach, tam, gdzie jest 
Sanktuarium Matki Bożej i tam był trzy lata. Następne lata to 
był wikariat w parafii św. Franciszka z Asyżu w Namysłowie. 
Potem był czwarty wikariat w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Strzelinie. I ostatni wikariat, tylko roczny, w parafii 
św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Tam byłem 
wczoraj, bo było bierzmowanie i święto św. Floriana – patrona 
miasta. Wszystko wyglądało bardzo uroczyście. Był festyn na 
stadionie z udziałem przedstawicieli Czechów, Niemców i także 
kilku delegacji z terenów Polski.

Moi drodzy, to wikariaty, a potem ksiądz Władysław do-
czekał się proboszczowania. Zaczynał proboszczowanie od 
maleńkiej parafii w Kotlinie Kłodzkiej, od Wójtowic – parafia 
św. Marii Magdaleny. Tam posłałem księdza, który dzisiaj jest 
w Austrii. Otrzymał dekret i po dwóch czy trzech tygodniach 
przyjechał do mnie do kurii i mówi: „Ja tam nie mogę być”. 
Pytam: „Co się dzieje? Czy tam są wilki, czy nie ma co jeść?” 
A on mówi: „Tam jest taka kotlina, że widać tylko niebo i można 
iść tylko do przodu i do tyłu, bo wszędzie są góry”. I trzeba 
było go zwolnić.

W tej parafii zaczynał ksiądz Władysław i tam był krótko. 
Dłużej był w parafii św. Barbary w Pastuchowie, dlatego jest tu 
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ksiądz dziekan z Żarowa, bo to jest ten teren. Tam było dzie-
więć lat proboszczowania i w 2015 roku wylądował tutaj – 
u św. Barbary w Wałbrzychu. Widzę, że jest jakiś remont, coś 
się tu robi, bo proboszcz jest też odpowiedzialny i wspólnie 
z parafią troszczą się o mienie parafialne.

4. Realizacja kapłańskiego posługiwania

Moi drodzy, tak wyglądało duszpasterstwo. Zauważmy, że 
było ono wypełnione trzema czynnościami, które niemal każde-
go dnia ksiądz jubilat wypełniał, jak każdy kapłan to czyni. Naj-
pierw posługa słowa Bożego, nauczanie. To przede wszystkim 
kazania niedzielne, także głoszenie słowa w formie katechezy 
– nauczanie religii, przygotowanie do sakramentów świętych, 
gdzie też są pouczenia. To nauczanie, głoszenie Ewangelii, to 
nie jest obdarzanie ludzi swoją mądrością, nie polityką, nie 
jakimiś naukami społecznymi, tylko nauką Pana Jezusa, która 
jest w Ewangelii, która jest w Piśmie Świętym. I te dwadzieścia 
pięć lat było tym wypełnione, nawet jak się było na studiach, 
bo zapomniałem powiedzieć, że ksiądz jubilat zrobił doktorat 
w 2006 roku i dlatego został wykładowcą teologii moralnej 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej.

Moi drodzy, wróćmy do posługi kapłańskiej. Oprócz głosze-
nia słowa Bożego było sprawowanie liturgii, przede wszystkim 
Eucharystii. Eucharystia jest dla nas wszystkich – i dla was, 
i dla nas, a może dla nas w pierwszej kolejności – źródłem 
uświęcenia, bo uczymy się składać siebie w ofierze Panu Bogu 
wraz z Panem Jezusem. W Eucharystii uobecnia się zbawcze 
działo Pana Jezusa. Oczywiście słuchamy Bożego słowa, ale 
także otrzymujemy dar Bożego Chleba, który nam przynosi dary 
Ducha Świętego. Z tych darów kapłani korzystają i powinni 
je brać pełną garścią, pełną duszą, ale także wierni, którzy 
przychodzą. To jest też wielka przestrzeń działalności każdego 
kapłana – sprawowanie liturgii. Także konfesjonał – jaka to 
ważna posługa. Chcę powiedzieć z doświadczenia, bo na moim 
zegarze jest już czterdzieści dziewięć lat posługi kapłańskiej, 
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że konfesjonał buduje księdza wewnętrznie. Jeśli ksiądz lubi 
spowiadać, to jest to bardzo dobry ksiądz, a kto z księży uni-
ka konfesjonału, to jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Jeżeli 
spowiadamy, to się sami wewnętrznie rozwijamy. Moi drodzy, 
czasem nas penitenci zawstydzają. Wy sobie myślicie, że ksiądz 
się grzechami gorszy. Nie! Są tacy ludzie, u których się zauważa 
taką wielką troskę, żeby się Bogu podobać, by wypełniać Boże 
przykazania, by być dobrą matką, dobrą żoną, dobrym mężem 
i gdy ksiądz tego słucha i odkryje takie coś, to sam się buduje 
i staje się lepszym księdzem.

Moi drodzy, dalej jest sakrament chrztu, są śluby, jest troska 
o chorych, wiatyk, są także obrzędy pogrzebu chrześcijańskie-
go. To jest sprawowanie nabożeństw, liturgii. I też jest zadanie 
troski o biednych – odwiedzanie chorych, pomaganie duchowe 
i finansowe ludziom biednym, chorym, zagubionym. Ileż ich 
przychodzi do księży. Czasem księża się bronią, niesłusznie, 
bo trzeba być dla wszystkich. Ksiądz jest dla wszystkich, nie 
tylko dla wierzących, ale i dla ateuszy, dla tych, którzy na Ko-
ściół są pogniewani. Tacy też czasem przychodzą i trzeba mieć 
stalowe nerwy, żeby takich ludzi obsłużyć. Dlatego z waszej 
strony jest potrzebna modlitwa, żeby księża mogli tę posługę 
spełniać w ewangelicznym stylu.

Moi drodzy, zbieramy w całość to wszystko, co Pan Bóg 
dał ludziom przez księdza Władysława w konfesjonale, przy 
ołtarzu, gdy odprawiał Msze Święte, gdy głosił katechezę, gdy 
nauczał kleryków w seminarium i za to wszystko, co spełnił 
jako kapłan, Panu Bogu podziękujemy. To będzie właściwe 
świętowanie jubileuszu – podziękowanie Bogu za to, co za 
nim w kapłaństwie.

5. Nieznane drogi przyszłości

I jeszcze krótko na temat przyszłości, którą też trzeba jakoś 
zaplanować. My jej nie znamy, ona jest zakryta przed nami, 
widzi ją tylko Pan Bóg, ale możemy ją planować przez robienie 
postanowień, przez ukształtowanie sobie planu życia i też planu 
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pracy nad sobą, bo trzeba siebie kształtować do końca życia. 
Dlatego się spowiadamy – my kapłani również – i to jest bar-
dzo ważne, byśmy się dobrze spowiadali, bo wtedy jest szansa 
kształtowania swojego ducha, swojej postawy kapłańskiej.

Moi drodzy, musimy jeszcze zaglądnąć do Bożego słowa, 
które nam pomaga tę przyszłość kształtować. Słyszeliśmy, 
że w pierwszym czytaniu było wiele mowy o ofierze, którą 
składamy z siebie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Moi 
drodzy, życie w postawie daru, to jest coś fantastycznego. Jeżeli 
żona żyje w postawie daru dla męża, jeżeli mąż też nie myśli 
o sobie, ale żyje w postawie daru dla żony, żyje tak, żeby jej 
było dobrze, żeby dobrze się czuła w rodzinie jako żona, jako 
matka, to w takiej rodzinie po prostu chce się żyć, a nawet 
chce się cierpieć. Jak przyjdzie cierpienie, choroba i jak stoi 
przy mnie ktoś, kto mnie kocha, żeby mi podać rękę, żeby mi 
pomóc, dla kogo nie jestem zawadą, ciężarem, tylko siostrą, 
bratem, bliźnim, to jest to postawa daru.

Drodzy bracia kapłani, drodzy wierni, to jest program dla 
wszystkich – i dla was, i dla nas, a dla nas może nawet w pierw-
szej mierze, żebyśmy uczyli się na nowo od Pana Jezusa żyć 
w postawie ofiary, w postawie daru, w postawie służby dla 
drugich. To takie wskazanie dla księdza jubilata i przy okazji 
dla nas wszystkich na całe życie.

I jeszcze weźmiemy wskazanie z Ewangelii. Pan Jezus po-
kazuje nam drogę maksymalistyczną, bo minimalna droga, to 
jest zachowanie Bożych przykazań. Młodzieniec powiedział, że 
zachowuje wszystkie przykazania, a Jezus wtedy mówi: „Jedne-
go ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie” (Mk 10,21b). Tej poprzeczki 
nie przeszedł, bo miał dużo majętności i był do nich przywią-
zany. To jest ten maksymalizm. Nie bądźmy minimalistami. 
Jest bardzo źle, jak księża są minimalistami, tylko odfajkować, 
samochód i w drogę. „Eucharystia i wolność” – było takie hasło, 
które księża po swojemu interpretowali. A więc maksymalizm. 
Myślę, że to jest też ważne wskazanie na przyszłość dla nas 
wszystkich, żebyśmy nie byli minimalistami w sprawach, które 
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są między nami i Bogiem, w sprawach miłości, w sprawach 
oddania się drugiemu człowiekowi.

Dlatego to, co odnosimy do przyszłości, ma być związa-
ne ze słowem „proszę”. Wcześniej było „dziękuję” za to, co 
było. Ksiądz jubilat jeszcze przeprosi, jak ma na sumieniu 
jakieś niedociągnięcia, bo jest miejsca na słowo przepraszam 
na jubileuszu. Wszyscy włączymy się w to słowo „proszę”. 
Będziemy się modlić, żeby księdzu jubilatowi wyprosić po-
stawę daru, postawę służebną wobec wiernych, którzy są mu 
powierzeni i też żeby wyprosić postawę tego maksymalizmu, 
żeby nie zadowalać się dolną granicą, ale czymś więcej, tym, 
co piękniejsze, tym, co bardziej pachnie, tym, co się bardziej 
Panu Bogu podoba. A więc mamy te trzy słowa: „Panie Boże 
dziękujemy, przepraszamy za niedociągnięcia i prosimy”. Niech 
te trzy słowa będą dzisiaj obecne i niech będą dołączone do 
głosu księdza jubilata, by to „dziękujemy” nas wszystkich było 
mocniejsze, i by to „prosimy” było też mocne. Żeby to było 
nasze życzenie, jakie składamy i żeby poszło po linii otrzyma-
nia od Pana Boga tych wartości, które dzisiaj w słowie Bożym 
zostały ogłoszone. Amen.
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Wielu pierwszych będzie ostatnimi, 
a ostatnich pierwszymi

Świdnica 29 maja 2018 r.
Msza św. z racji XV Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

„Sercem pomaluj mój świat” 
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp
Drodzy bracia i siostry; kochani Niepełnosprawni i ich 

Opiekunowie, rozważmy słowa Pana Jezusa skierowane do 
nas w dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy głównie uwagę na dwa 
wątki: na potrzebę opuszczenia wszystkiego dla Pana Jezusa 
i na obietnicę otrzymania od Niego nagrody. Pomyślimy też, 
jak to praktycznie zrobić.

1. Za pójście za Jezusem – nagroda w tym i przyszłym 
życiu

Piotr Apostoł pewnego razu odważnie zapytał Jezusa: „Oto 
my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mk 10,28). 
Jezus za pójście za Nim obiecał nagrodę w tym i przyszłym 
życiu. Jeżeli coś oddajemy Bogu, jeśli z motywu miłości 
do Pana Boga rezygnujemy z jakiejś przyjemności, to Pan 
Bóg stokroć to nam potrafi wynagrodzić, często nie wtedy, 
gdy się tego spodziewamy, ale w sobie właściwy sposób, 
 często w  sposób  zaskakujący wynagradza nam to oddanie się 
Jemu.

Jak coś zrobimy, co nas kosztuje, jak się czemuś ochotnie 
poświęcimy, zwykle potem radujemy się, mamy satysfakcję, 
że wydarzyło się przez nas jakieś dobro, które nas może wiele 
kosztowało. Jest to nagroda, którą otrzymujemy jeszcze w tym 
życiu. Pan Jezus mówi także o nagrodzie w życiu przyszłym. 
Dlaczego? Dlatego, że na ziemi każda radość z uzyskanego 
dobra trwa tylko jakiś, zwykle krótki czas, a w niebie będzie 
to radość nieprzemijająca, trwała.
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Nasza pisarka Eliza Orzeszkowa w jednej ze swoich książek 
napisała: „W każdym ziemskim raju, na dnie wszystkich roz-
koszy i piękności muszą zawsze znaleźć się łzy...”. Ziemskie 
sukcesy, ziemska radość jest ograniczona i zwykle przemija-
jąca. Dlatego Chrystus przedłuża nagrodę dla swoich uczniów 
poza granice doczesności. Orzeszkowa pisze dalej: „Gdzieś 
daleko, poza światem tym, jest raj taki zgotowany wybranym, 
w którym cichną wszystkie smutki i niepokoje serca ludzkie-
go”. Tego raju, jego istnienia, ani istoty, nikt z żyjących nie 
sprawdził – ale nie mamy powodu, aby wątpić w prawdziwość 
słów Chrystusa, który cokolwiek mówi i przyrzeka, potwierdza 
własnym życiem i śmiercią.

2. Przestroga i obietnica w słowach Ewangelii

Moi drodzy, ciekawe i ważne są słowa Pana Jezusa wyrażone 
w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii: „Wielu pierwszych bę-
dzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi” (Mk 10,31). Najbardziej 
dramatycznie słowa te spełniły się na Judaszu i dobrym łotrze. 
Judasz na początku należał do pierwszych w Królestwie Bożym, 
gdyż został powołany do grona apostołów przez Jezusa. Łotr 
natomiast, który był bandytą, którego ukrzyżowano po prawej 
stronie Pana Jezusa, był wśród ludzi ostatni, bo nagminnie ła-
mał prawo Boże w sprawach bardzo ważnych; szedł prosto na 
potępienie wieczne. Jednakże to Judasz zagubił samego siebie, 
będąc pierwszy stał się ostatni, a dobry łotr w ostatniej chwili 
pozwolił się odnaleźć Panu Jezusowi; będąc ostatni, stał się 
pierwszy, poszedł do nieba.

Bądźmy jednak dokładni i zauważmy, że Chrystus nie 
powiedział, że wszyscy pierwsi będą ostatnimi, ani że wszy-
scy ostatni będą pierwszymi. Spośród dwunastu apostołów, 
aż jedenastu było i pozostało do końca pierwszymi. Podob-
nie łotr po lewicy – jako zbrodniarz był ostatni i pozostał 
ostatni; z przekleństwem na ustach zmarł. Chrystus więc 
w tych słowach przestrzega swoich przyjaciół przed zbyt-
nią pewnością siebie, a zarazem daje nadzieję największym 
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 grzesznikom na  zbawienie,  jeśli  wyznają grzech i będą zań 
żałować.

Przestrogą i nadzieją zawartą w słowach: „Wielu pierw-
szych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”, rozbrzmiewa 
cała Ewangelia. Wciąż czytamy o niedowiarstwie tych, którzy 
szczególnie byli do wiary powołani oraz o nawróceniach tych, 
którzy wydawali się nienawracalni, straconymi. Bardzo jaskra-
wo wyraził to Pan Jezus w słowach: „Zaprawdę powiadam 
wam: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego” (Mt 21,31).

3. „Sercem pomaluj mój świat” – wskazania 
dla niepełnosprawnych

Moi drodzy, tegorocznemu XV Diecezjalnemu Dniowi Osób 
Niepełnosprawnych towarzyszy hasło: „Sercem pomaluj mój 
świat”. Jest to wezwanie, abyśmy naszym bliźnim – zwłaszcza 
będącym w potrzebie – pomagali, czyli, abyśmy naszym sercem 
malowali im świat.

Z dzisiejszego przesłania Ewangelii wynika, że warto dla 
Chrystusa rezygnować z wszystkiego, z naszych przyjemności, 
z naszych wad i grzechów i warto iść za Nim i Go naśladować, 
to znaczy warto tak jak On żyć dla drugich, drugim malować 
naszym sercem ich świat. Wtedy możemy się spodziewać po-
dwójnej nagrody: w tym życiu i w życiu przyszłym.

Zatem nie przywiązujmy się zbytnio do rzeczy i spraw tego 
świata, gdyż to wszystko zostawimy i stąd odejdziemy. Przy-
wiążmy się jedynie mocno do Pana Jezusa. Taka jest droga do 
świętości, do której nas wzywa Bóg, dziś w przypomnianych 
słowach w Pierwszym Liście św. Piotra Apostoła: „Świętymi 
bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,16).

Zakończenie

Nabierajmy z tej Najświętszej Ofiary mocy do zawierzenia 
Chrystusowi, do ofiarowania Mu wszystkiego, módlmy się, 
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abyśmy za Nim zawsze szli, by otrzymać od Niego dary stokroć 
większe i trwalsze, abyśmy będąc czasem ostatnimi, stali się 
kiedyś pierwszymi. Amen.

Młodzi przyjaciele Ducha Świętego
Pieszyce, 29 maja 2018 r.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

1. Człowiek istota cielesno-duchowa

Św. Paweł dzisiaj, w drugim czytaniu, przypomniał nam kim 
jest człowiek. Wskazał na dwie części, które są w człowieku, na 
takie dwa składniki: ciało i duszę. Zauważył, że między ciałem 
i duszą są konflikty, nie ma zgody, nie zawsze jest współpraca. 
Wiemy, że ciało z duszą jest połączone bardzo mocno. Dusza 
przenika całe ciało, duch jest obecny w całym ciele i ciało 
uczestniczy w istnieniu duszy. Jak dusza odchodzi z człowie-
ka, to ciało też ginie i rozkłada się później w proch. Muszą 
być te dwa elementy, żeby był człowiek. I tak będzie później 
w wieczności. Wiemy, że nastąpi zmartwychwstanie. Pan Jezus 
zmartwychwstając, zapowiedział nasze zmartwychwstanie – że 
dusze odłączone od ciała, po śmierci powrócą. Podobno, jak 
zostają odłączone, to tęsknią za ciałem, które tu na ziemi oży-
wiają. Pan Jezus zapowiedział, że wszyscy ci, którzy w Niego 
wierzą, którzy Go naśladują, dostąpią łaski zmartwychwstania 
do życia wiecznego.

Na razie jesteśmy na ziemi i patrzymy na nas samych. Kim 
jesteśmy? Doświadczamy tego rozdwojenia w nas, o którym 
napisał św. Paweł Apostoł: „Ciało bowiem do czego innego 
dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma 
między nimi zgody” (Ga 5,17). Ta niezgoda polega na tym, że 
nie czynimy tego, co chcemy, tylko jest tak niekiedy, że czyni-
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my to, czego nie chcemy. Stajemy się po prostu niewolnikami 
jakiegoś złego przyzwyczajenia, nałogu.

Zauważmy, że struktura człowieka, w której jest ciało i du-
sza, potrzebuje podwójnego pokarmu. Potrzebujemy pokarmu 
biologicznego, żebyśmy mogli żyć cieleśnie, biologicznie, dla-
tego spożywamy codziennie posiłki, jest nam potrzebna woda 
do życia, jest potrzebne powietrze, jest także potrzebne ciepło. 
Skąd ten pokarm bierzemy? Ten biologiczny, to wiemy. Ziemia 
jest naszą karmicielką, matką, która nas karmi. Chleb i inne 
produkty żywnościowe biorą się z ziemi. Jeżeli jemy mięso, to 
wiemy, że zwierzęta też się karmią podobnym pożywieniem, 
jak ludzie. Uprawiamy ziemię, a ona nas karmi. Co roku mamy 
dożynki i dziękujemy Panu Bogu za plony, za zboże, które się 
urodziło, bo z niego będzie chleb, za ziemniaki, za owoce, za 
warzywa. To wszystko nie spada z nieba, tylko rodzi się na ziemi 
i to – jak mówimy – jest owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. To 
jest pokarm biologiczny.

Duch też potrzebuje pokarmu, potrzebuje wzmacniania, 
żeby żył, żeby wykonywał właściwe funkcje. Słyszeliśmy, że 
duch ma kierować ciałem: „Mając życie od Ducha, do Ducha 
się też stosujmy” (Ga 5,25). Duch ma kierować ciałem, a ciało 
ma swą pożądliwość. Apostoł wymienił tę pożądliwość. Może 
być wyrażona w trzech odmianach: jest pożądliwość ciała, 
pożądliwość oczu i tzw. pycha żywota.

Pożądliwość ciała, to ogólnie rzecz biorąc sfera seksualna. 
Jesteśmy przez Boga obdarzeni popędem seksualnym, który ma 
na celu zabezpieczenie trwałości i ciągłości rodzaju ludzkiego, 
przekazywanie życia. Ale ponieważ jest w nas duch, to on tą 
sferą biologiczną, pożądawczą ma kierować. Życie seksualne 
w człowieku ma być kierowane duchem i regułami, zasadami, 
normami, które Pan Bóg wskazał. Jeżeli je przekraczamy, to 
siebie niszczymy, ranimy i potem takie rany są trudne do za-
gojenia. Jak ktoś słucha ludzi opętanych przez szatana, a nie 
słucha Pana Boga, to się tak czasem porani, że potem nie może 
się pozbierać. Ważne jest, byśmy naszemu duchowi poddawali 
całą naszą biologię, całą naszą zmysłową pożądliwość, a duch, 
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żeby tę funkcję pełnił, żeby był zdolny do kierowania, musi być 
wsparty przez Pana Boga, przez Ducha Świętego – żebyśmy 
mieli siłę i potrafili mówić dobru „tak”, a złu „nie”.

Oprócz pożądliwości zmysłowej, biologicznej – o czym 
wspomnieliśmy – jest pożądliwość troszkę wyższa, ale która 
też musi być trzymana w ryzach i też kierowana duchem – 
pożądliwość mienia materialnego. Zobaczcie, jak ludzie chcą 
dzisiaj więcej „mieć” niż „być” i jest wojna o stanowiska, 
o kasę, żeby była większa, żeby więcej mieć na koncie, żeby 
dysponować zasobami materialnymi, mieszkaniem, samocho-
dami i różnymi urządzeniami. Jest to potrzebne, bo człowiek 
potrzebuje zabezpieczenia sobie warunków życiowych, ale 
często widzimy przesadne zatroskanie o to, co materialne. Pan 
Jezus przestrzega przed takim przesadnym przywiązaniem do 
dóbr materialnych. Zobaczcie, wszystkie wojny toczą się o do-
bra materialne, o posiadłości, o teren, o bogactwa mineralne. 
Te wartości materialne są konfliktowe, rodzą konflikty, a war-
tości duchowe nie rodzą takich konfliktów. Jak będziesz dobry, 
jak będziesz prawdomówny, jak będziesz pilny, jak będziesz 
uczciwy, to ci nikt nie będzie zazdrościł, ale jak będziesz miał 
więcej pieniędzy, będziesz bogatszy, to będą ci zazdrościć i ta 
nasza pazerność na dobra materialne powinna być trzymana 
w ryzach. Tutaj też duch powinien tą pożądliwością kierować.

I jest też pożądliwość władzy, znaczenia. Też się na tym 
przyłapujemy. Ona jest troszkę wyższa niż biologiczna, ale też 
jest nieuporządkowana i tu też jest nam potrzebna pomoc Boża, 
żeby ten nasz duch nie był słaby, żeby potrafił kierować tą sferą 
pożądawczą człowieka, i żeby potrafił podejmować decyzje, bo 
to duch wybiera. Nie mój palec, nie mój włos, tylko mój duch 
podejmuje wybory moralne. Albo idę w niedzielę do kościoła, 
albo nie idę – mogę, nie muszę. Ale jest też – powinienem. Su-
mienie mi mówi, że powinienem iść do kościoła i ja decyduję 
czy pójdę, czy nie pójdę. W tych decyzjach pomaga nam Duch 
Święty. Chodzi o to, żebyśmy podejmowali dobre decyzje i to 
wybierali, co Pan Bóg wskazuje, co jest autentycznie dobre, 
a zło od siebie oddalali.
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2. Duch Święty wspomaga ludzkiego ducha

Przypominamy sobie o naszych mechanizmach życiowych, 
które nie są nam obce, bo ich doświadczamy. To, o czym mó-
wię, każdy z was z pewnością doświadcza, ale chcemy to sobie 
uzasadnić i przekonać się, że jest potrzebna pomoc dla naszego 
ducha, która musi płynąć od czegoś wyższego, a tym kimś 
wyższym jest Bóg, który dzisiaj działa przez Ducha Świętego.

Jesteśmy po Niedzieli Trójcy Świętej i niektórzy mówią, że 
to były imieniny Pana Boga. Było przypomniane, że Bóg jest 
Troisty, jest jeden w Trójcy Osób. Taką wizję Boga mamy tylko 
my, chrześcijanie. Nawet Żydzi wierzą w Boga, który nie jest 
Troisty, tylko jest jednoosobowy. A skąd my to wiemy? Pan 
Bóg się nam przedstawił przez Jezusa, swojego Syna i Jezus 
nam powiedział – kim jest Bóg. Bóg Ojciec nas stworzył. Syn 
Boży nas odkupił, umarł za nas na krzyżu, więc z grzechów 
jesteśmy wyzwoleni przez drugą Osobę Boską. Jezus, to Bóg 
wcielony, który się narodził z Maryi Dziewicy, który podjął 
działalność publiczną, wypełniając misję swego Ojca. Celem 
tej misji było oddanie życia – ofiara przebłagalna z życia – za 
nasze grzechy, byśmy mieli grzechy odpuszczone i mogli być 
z Bogiem w wieczności. I jest Trzecia Osoba Boska – Duch 
Święty, który nas uświęca. Mówimy, że jest duszą Kościoła, że 
nas prowadzi, że Ojciec działa przez Syna w Duchu Świętym.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem najbardziej 
złączonym z Osobą Ducha Świętego. Duch Święty działa we 
wszystkich sakramentach, ale takie „ekstra” działanie Ducha 
Świętego jest w sakramencie bierzmowania.

Droga młodzieży, więcej nie chcę przekonywać, bo jak ktoś 
jest mądry, dysponuje dobrym doświadczeniem, ma w głowie 
dobrze poukładane, to sam się przekonuje, że ten nasz duch 
ludzki jest słaby, nie wszystko wie, nie na wszystkim się zna. 
Kto mówi, że wszystko najlepiej wie i najlepiej potrafi, to 
przyjmujemy to z przymrużeniem oka. Prawda jest taka, że 
nasz duch jest ograniczony w sferze poznawczej, ale jeszcze 
bardziej może w sferze pożądawczej, że czynimy to, czego nie 
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chcemy, że jakieś fatum nas ciągnie. Jak idziemy do spowie-
dzi, to robimy sobie rachunek sumienia i pytamy: „Po co ja to 
zrobiłem? Przecież ja tego nie chciałem, a coś się stało i nie 
wytrzymałem. Nie zdałem egzaminu, upadłem, popełniłem 
grzech”. I Pan Bóg przychodzi nam z pomocą.

Prorok Ezechiel zapowiadał, że Pan Bóg tchnie nowego 
ducha. Ten nowy duch, to Duch Święty. Pan Bóg tchnie nowe-
go Ducha w naszego ducha, w nasze wnętrze, żeby tego ducha 
wzmocnić, żebyśmy mieli nowe serce. Nie serce nieczułe, 
kamienne, które nie jest wrażliwe na biedę, na prawdę, które 
nie reaguje na dobro, tylko serce wrażliwe, serce z ciała. I to 
prorok mówił o Duchu Świętym, który dzisiaj szczególnie jest 
widoczny w działaniu Kościoła.

Moi drodzy, tego Ducha Świętego dzisiaj otrzymujecie, 
byście swojego ducha mieli silniejszego. Może jest to źle powie-
dziane, ale można tak niezgrabnie powiedzieć, że dary Ducha 
Świętego są naszym pokarmem, żeby ten duch żył, żeby był 
silniejszy, mądrzejszy, lepszy, żeby potrafił kierować ciałem, 
żeby umiał się przeciwstawić temu, co się Bogu nie podoba, 
kłamstwu, nienawiści, żeby nas prowadził drogami prawdy, 
drogami radości, drogami miłości.

3. Życie Ewangelią możliwe dzięki Duchowi Świętemu

Droga młodzieży, mamy też obowiązek pomyśleć jeszcze 
przez moment o dzisiejszym przesłaniu Pana Jezusa do nas. 
Piotr stanął przed Jezusem i powiedział: „Oto my opuściliśmy 
wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mk 10,28). Był odważny. To 
było śmiałe stwierdzenie, z takim podtekstem: „Co otrzymamy, 
co za to będziemy mieć? Pan Jezus nie uchylił się od odpowie-
dzi, ale dał odpowiedź: „Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10,29-31). Jest tu mowa 
o podwójnej nagrodzie. Jeżeli dla Jezusa opuszczamy jakieś 
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sprawy tego świata, rezygnujemy z dóbr tego świata, idziemy 
za Nim i czynimy to, co On nam proponujE, to za to Jezus 
obiecuje nagrodę i to nagrodę, która ma dwa wymiary – docze-
sny i wieczny. Doczesny. Przekonajcie się, że jak coś dobrego 
uczynimy, jak to czynienie dobra nas kosztuje, to czasem nawet 
łzy wylewamy, żeby przy tym dobru zostać, żeby dokończyć 
to dobre dzieło, które rozpoczęliśmy. Niektórzy zawracają, 
zniechęcają się i dają sobie spokój, a niektórzy do końca wy-
trwają i potem mają wielką radość. Ta radość, to jest nagroda, 
satysfakcja i Pan Bóg nam daje taką radość za wysiłek, za służbę 
drugiemu, za poświęcenie. Jak rodzice wychowują dzieci, to 
się namęczą, są noce nieprzespane, bo dzieci chorują i trzeba 
iść do lekarza, do szpitala; jest tyle kłopotów, jak nie chcą się 
uczyć, itd. Nie jest łatwo być rodzicem. Ale jak rodzice pilnują 
swoich dzieci, kochają je, upominają i im pomagają, to się nimi 
bardzo cieszą i to jest dla nich nagroda, że uczynili to, co się 
Bogu podoba. To jest tu, na ziemi. Ale wiemy, że ta nagroda 
ziemska w postaci radości, satysfakcji jest krótkotrwała, nie 
jest stabilna. przechodzi, jest fragmentaryczna, a człowiek ma 
zapotrzebowanie na radość pełną, na szczęście pełne. Dlatego 
nagroda za oddanie się Chrystusowi jest też przeniesiona do 
wieczności. W wieczności będziemy mieć nagrodę stabilną, 
która będzie nas cieszyć zawsze. Dlatego tak to Pan Jezus 
porozdzielał.

Oprócz obietnicy nagrody za pójście za Jezusem, którą Chry-
stus nam składa, jest także przestroga. Ta przestroga kryje się 
w ostatnim zdaniu: „Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, 
a ostatnich pierwszymi” (Mk 10,31). Żebyśmy nie byli tacy 
pewni: „Ja jestem taki dobry, że Pan Bóg nie może mnie nie 
wynagrodzić”. Musimy być pokorni w tym wszystkim czym 
jesteśmy.

„Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierw-
szymi” – wskażmy na konkrety. Judasz był na początku pierw-
szy, był powołany do grona apostołów, widział, co Jezus czynił, 
słyszał, co mówił i potem zdradził, potem wydał Chrystusa 
w ręce tych, którzy Go zabili. Był pierwszy, a stał się ostatni. 
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Patrzmy na łotra, tego po prawej stronie. Był ostatni, był ban-
dytą, zabijał drugich, czynił to, co się Bogu nie podobało. I oto 
Chrystus go odnalazł, bo tak się złożyło, że wisiał koło Jezusa, 
po prawej stronie. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa” (Łk 23,42). I odpowiedź Jezusa: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Był ostatni, a stał się pierwszy. 
Na pewno poszedł do nieba, bo to Jezus powiedział: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju”. Po takim życiu? Po takich zbrodniach? 
Jak to? Zostawmy to Bogu, to jest logika Bożego działania, ale 
jest taka prawidłowość, że z ostatniego można stać się pierw-
szym. Dlatego, jak jesteśmy pierwsi, to dbajmy o to, żeby być 
pierwszymi przy Panu Bogu. Ale też pamiętajmy, że ciągle grozi 
nam niebezpieczeństwo, żeby stać się ostatnim. Trzeba się pil-
nować i właśnie Duch Święty nas pilnuje. Zwróćmy uwagę, że 
Pan Jezus nie powiedział „wszyscy” tylko „wielu” pierwszych 
będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Pan Jezus zgromadził 
przy sobie apostołów, byli na początku pierwszymi i pozostali 
pierwszymi, tylko Judasz stał się ostatnim. I też nie wszyscy, 
którzy są draniami i są ostatnimi, potem stają się pierwszymi, 
bo łotr po lewicy umarł bluźniąc Bogu – był ostatni i pozostał 
ostatni. Ale Maria Magdalena była ostatnia, była grzesznicą 
i stała się pierwsza. Jej Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu 
jako pierwszej, otrzymała pierwszeństwo, bo Pan Jezus powie-
dział: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego” (Mt 21,31b). Tak może być. Dlatego, żebyśmy 
Ewangelię mogli wypełnić w naszym życiu, jest nam potrzebna 
mądrość Ducha Świętego.

Zakończenie

Kończąc to pouczenie chciejmy być przekonanymi, jak bar-
dzo jest ważne bierzmowanie, do którego przygotowywaliśmy 
się taki długi czas, wiele miesięcy. Jak ważne jest otrzymanie 
Ducha Świętego, by nasz duch był mądrzejszy, lepszy, żeby 
lepiej kierował ciałem, żeby dokonywał lepszych wyborów 
moralnych, żeby więcej miłował. Także, żeby nikt z nas nie 
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był leniem, człowiekiem, który mataczy, który kłamie, który 
kombinuje, który oszukuje, który innych krzywdzi przez ob-
gadywanie, który jest niewrażliwy na biedę, na głos rodziców. 
Żeby to się zmieniło jest potrzebna siła, która płynie od Pana 
Boga. Siła dla ciała płynie z materii, z jedzenia, z pokarmu ma-
terialnego, a siła dla ducha płynie od Ducha Świętego. Jest jeden 
Duch, który potrafi wspomagać ducha, który jest umieszczony 
w ciele. Cieszymy się, że tak jest i skorzystajmy z tej szansy, 
z tej wielkiej możliwości, którą Pan Bóg nam daje dzisiaj 
i potem jeszcze wiele razy w życiu. Bóg zawsze jest do naszej 
dyspozycji, nie straćmy Go z oczu i stańmy się przyjaciółmi 
Ducha Świętego. Amen.

Ojciec Mieczysław Rećko SSCC – 
Pater et Magister spiritualis

Stary Wielisław, 30 maja 2018 r.
Msza św. pogrzebowa o. Mieczysława Rećko SSCC (1938-2018)  

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Wstęp

Czcigodny ojcze prowincjale wraz z całą wspólnotą Zgro-
madzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,

Wszyscy czcigodni, obecni tu bracia kapłani,
Drodzy bracia klerycy,
Siostry zakonne i pozostałe osoby życia konsekrowanego,
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

W żałobnej homilii przypomnimy sobie curriculum vitae 
zmarłego ojca Mieczysława, poddamy charakterystyce jego 
duchowość kapłańską i przymioty jego osobowości, co pozwoli 
nam odpowiedzieć na pytanie: „Jakie przesłanie zostawia nam 
Bóg przez życie oraz posługę kapłańską i zakonną zmarłego”?
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1. Curriculum vitae ojca Mieczysława Rećko

Ojciec Mieczysław Rećko urodził się 28 listopada 1938 r. 
we wsi Kamionka Stara, powiat sokólski w domu rodziców 
Stanisława i Marianny z domu Żółtek. W latach 1946-1953 
uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. 
Następnie był uczniem liceum prowadzonego przez sale-
zjanów w Różanymstoku oraz Ogólnokształcącego Liceum 
Prywatnego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim, 
a także  Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Bia-
łymstoku.

19 października 1958 r. rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu 
Najświętszych Serc. 17 września 1963 r. w Klasztorze Chry-
stusa Króla w Polanicy Zdroju, złożył pierwsze śluby zakonne, 
a 18 września 1966 roku śluby wieczyste. Święcenia diakonatu 
przyjął 18 grudnia 1966 r. we Wrocławiu, zaś pół roku później, 
24 czerwca 1967 r. przyjął święcenia kapłańskich w katedrze 
wrocławskiej z rąk ks. arcybiskupa Bolesława Kominka.

Po święceniach przez rok był wikariuszem kooperatorem 
w parafii Chrystusa Króla w Sokołówce. W latach 1968-1972 
odbył studia specjalistyczne magisterskie na Wydziale Fi-
lozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, ukończone dyplomem magisterskim w zakresie 
psychologii. W latach 1971–1982 i 1991–1994 był radnym 
prowincjalnym, zaś w latach 1972–1979 – mistrzem nowicjatu, 
równocześnie pełniąc funkcję administratora parafii w Soko-
łówce i funkcję wikariusza prowincjalnego. W latach 1979-1988 
był przełożonym domu studiów we Wrocławiu i równocześnie 
magistrem kleryków we Wrocławiu. W latach 1980-1991 był 
spowiednikiem alumnów w Metropolitalnym Wyższym Semi-
narium Duchownym we Wrocławiu,

W roku 1982 zostaje wybrany na przełożonego Polskiej Qu-
asi-Prowincji, a w rok później, w roku 1983 zostaje pierwszym 
przełożonym prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Najświętszych Serc. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do roku 
1991.
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W latach 1985-1990 był członkiem Rady Kapłańskiej Ar-
chidiecezji Wrocławskiej, a w latach 1986-1991 pełnił funk-
cję kuratora Zakonu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. 
W latach 1991-1992 był przełożonym klasztoru „Christus 
Rex” w Polanicy-Zdroju oraz mistrzem nowicjatu. W roku 
1992 został mianowany superiorem domu studiów we Wro-
cławiu oraz magistrem kleryków. W latach 1994-1996 podjął 
pracę duszpasterską w parafii Dornbach w Austrii, a w latach 
1996-1997 sprawował opiekę duszpasterską w domu pomocy 
społecznej w Piasecznie. W latach 1997–2000 był ponownie 
przełożonym prowincjalnym, a potem od roku 2000 do 2013, 
przez 13 lat był proboszczem parafii pw. MB Wspomożenia 
Wiernych we Wrocławiu, będąc równocześnie egzorcystą 
w archidiecezji wrocławskiej,

Po krótkim pobycie jako rezydent w parafii Przemienienia 
Pańskiego w Mielniku w diecezji drohiczyńskiej, 1 grudnia 
2013 roku został mianowany administratorem parafii św. Woj-
ciecha w Cieszęcinie w diecezji kaliskiej, a po mianowaniu 
tam nowego proboszcza 30 czerwca 2014 roku, został tam jako 
rezydent, aktywnie włączając się w życie wspólnoty zakonnej 
i parafii. W ostatnim czasie znalazł się w szpitalu w Wieruszo-
wie, gdzie w sobotę, 26 maja 2018 roku, zaopatrzony świętymi 
sakramentami niespodzianie odszedł do Pana. Jego śmierć była 
nagła i niespodziewana, i głęboko dotknęła wspólnotę serca-
nów białych w kraju i za granicą. Odszedł do wieczności jako 
wieloletni prowincjał i ostatnio najstarszy współbrat Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 
Odszedł w 80 roku życia, w roku złotego jubileuszu swego 
kapłaństwa, przeżywszy w zakonie prawie 60 lat.

2. Kapłaństwo ojca Mieczysława w świetle 
kapłaństwa św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II, przed swoim złotym jubileuszem ka-
płaństwa, w roku 1996 napisał książkę pt. „Dar i tajemnica”. 
W tej książce, pełnej wzruszających wspomnień ze swojej 
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drogi kapłańskiego życia, wyłożył także teologię kapłaństwa, 
przedstawił w Chrystusie wzór kapłana, który sam realizował. 
Popatrzmy na kapłaństwo o. Mieczysława Rećki w świetle 
tego modelu kapłana, który prezentował w swoim nauczaniu 
i w stylu życia św. Jan Paweł II.

a) Kapłan ewangelizuje świat przez dawanie świadectwa 
o Chrystusie, prowadząc na co dzień święte życie

Najważniejszym elementem posługi kapłańskiej wedle 
św. Jana Pawła II jest wewnętrzny i osobisty związek z Jezusem. 
Powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości 
w tej formie, która wypływa z sakramentu kapłaństwa. W trak-
cie rekolekcji głoszonym kapłanom w 1984 r. przypomniał im, 
że każdy z nich musi być święty, bo inaczej daremne będą jego 
wysiłki wzywające braci do świętości.

Jan Paweł II był papieżem bardzo wymagającym. Ostrzegał 
przed kapłanami, którzy mogliby stać się źródłem kryzysu 
w samym Kościele. „Kościół najłatwiej jest pokonać przez 
kapłanów„ – mówił do polskich duchownych zgromadzonych 
na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku. Kapłan – zdaniem 
św. Jana Pawła II – nigdy nie może pełnić swoich obowiąz-
ków w poczuciu własnej doskonałości, wzywając innych do 
nawrócenia, sam musi się nieustannie nawracać. „Jeśli mamy 
innym pomagać do nawrócenia, musimy stale je podejmować 
w naszym życiu” – stwierdza w Liście do Kapłanów na Wielki 
Czwartek 1979 roku.

„Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! – mówił 
w Rzymie do polskich biskupów. – Tylko kapłan święty może 
stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym 
świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii (…). 
Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile 
stanie się autentycznym świadkiem”. Sukces apostolski Jana 
Pawła II pod każdą szerokością geograficzną sprowadzał się 
do tego, że człowiek ten zawsze był sobą – żywym świadkiem 
tego, co głosił. A współczesny świat, uodporniony na wszelki 
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język ideologiczny, wciąż wrażliwy jest na świadectwo. Papież 
doskonale zdawał sobie z tego sprawę i do równie wyrazistego 
świadectwa zachęcał współbraci w biskupstwie, kapłaństwie 
i całą wspólnotę Kościoła.

„Świadectwo waszego życia – mówił – życia autentycznie 
i bez reszty oddanego Bogu i braciom jest niezbędne, aby 
uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z jego Ewangelią do 
ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż 
nauczycieli i są bardziej wrażliwi na żywe przykłady niż słowa”.

Patrząc na życie i na posługę kapłańską o. Mieczysława, 
jesteśmy przekonani, że właśnie taki model kapłana realizował 
w swoim życiu.

b) Kapłan uwiarygadnia kapłaństwo przez życie wedle 
rad ewangelicznych

Święty Jan Paweł II wielokrotnie wyrażał swój niepokój 
przed utratą wiarygodności przez kapłanów w społeczeństwie, 
o ile nie będą wierni cnocie ubóstwa. „Jedynie ubóstwo jest 
gwarancją, że kapłan będzie gotowy udać się tam, gdzie jego 
praca jest bardziej pożyteczna i pilna, także kosztem wyrzeczeń 
osobistych. Jest ono nieodzownym warunkiem i przesłanką 
uległości apostolskiej wobec Ducha, który sprawia, że jest go-
towy «pójść», bez obciążeń i więzów, i spełniać jedynie wolę 
Mistrza” (PDV 27). Polskim kapłanom często zapominającym 
o tej cnocie papież kilkakrotnie tłumaczył: „Musicie być solidar-
ni z narodem. Stylem życia bliscy przeciętnej, owszem, raczej 
uboższej rodziny. (…) Z tego będzie was sądził Bóg i wasze 
sumienie” – mówił w Szczecinie w 1987 roku. Stwierdził 
ponadto, że „byłoby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja 
bytowa księży, wolność od wielu codziennych udręk, z którymi 
muszą borykać się często świeccy, stworzyły pomiędzy ducho-
wieństwem a wiernymi jakąś obcość.”

Papież przypominał kapłanom nieustannie o tzw. opcji 
preferencyjnej na rzecz ubogich, o obowiązku służby braciom 
najsłabszym: cierpiącym, niepełnosprawnym, napiętnowanym 
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i odrzuconym przez społeczeństwo. „Wolność wewnętrzna – 
stwierdzał – którą ubóstwo ewangeliczne chroni i podtrzymuje, 
sprawia, że kapłan potrafi stanąć u boku biednych, okazać so-
lidarność z ich wysiłkami na rzecz ustanowienia bardziej spra-
wiedliwego społeczeństwa, być wrażliwszym i lepiej rozumieć 
i rozróżniać zjawiska związane z ekonomicznym i społecznym 
aspektem życia, popierać opcję preferencyjną na rzecz ubogich.

c) Zakorzenieni w modlitwie

Wreszcie św. Jan Paweł II nawoływał kapłanów do zako-
rzenienia w modlitwie całego ich życia i misji. Sam był naj-
lepszym wzorem człowieka i kapłana, którego cała zewnętrzna 
działalność wypływała z modlitwy. Mimo, że był z pewnością 
jednym z najbardziej zajętych ludzi na świecie, to codziennie 
kilka godzin poświęcał na modlitwę. Każdy dzień w Watykanie 
rozpoczynał niemal dwugodzinną medytacją, w trakcie spra-
wowanej Eucharystii.

3. Słowo pożegnania

Drogi Przyjacielu, ojcze Mieczysławie, odchodzisz od nas 
upracowany. Nie znałeś tu na ziemi odpoczynku. Swoją żarliwą 
modlitwą i ofiarną posługą duszpasterską wydeptywałeś sobie 
drogę do świętości. Żegnamy Cię w tej świątyni, którą dobrze 
znasz. Żegnają Cię Twoi zakonni współbracia, żegnają cię wier-
ni tej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za Ciebie. Dziękujemy za 
każde dobro, które Pan Bóg przez Ciebie przekazał ludziom. 
Dziękujemy Tobie za wzór pracowitości i zatroskania o ludzi. 
Dziękujemy za posługę w konfesjonale, za bycie spowiednikiem 
i przewodnikiem duchowym dla tylu kleryków, księży i sióstr 
zakonnych.

Drogi Ojcze, umarłeś w wierze i miłości do Chrystusa, 
umarłeś w Panu. Odpocznij teraz od trudów tej ziemi, od trudów 
Twojej ziemskiej, kapłańskiej, zakonnej posługi. Niech Twoja 
wiara i uczynki miłości idą za Tobą do niebieskiego domu. 



262

Niech zdobią ten niebieski dom po wieczny czas. Spoczywaj 
w pokoju i w światłości wiekuistej. Amen.

Duch Święty pomaga rozumieć 
i wypełniać w życiu Ewangelię

Mieroszów, 30 maja 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Michała Archanioła

1. Słowo Boże a słowo ludzkie

Wybraliśmy takie czytania, jakie Kościół przeznaczył na 
dzisiejszy dzień, na środę VIII tygodnia Okresu Zwykłego. 
Jesteśmy po czasie wielkanocnym. W ostatnią niedzielę za-
trzymaliśmy się nad tajemnicą Trójcy Świętej i teraz jest czas 
zwykły aż do Adwentu, a więc do końca listopada. A jutro, jak 
ksiądz proboszcz przypomniał, jest uroczystość Bożego Ciała.

Moi drodzy, to, co słyszeliśmy z dwóch czytań, połączymy 
z Duchem Świętym, który dzisiaj zawita do waszych serc i zo-
stawi wam siedmiorakie dary – dar mądrości, dar rozumu, dar 
umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni 
Bożej. Jedne z tych darów wzmacniają naszego ducha w sferze 
poznawczej, tak że stajemy się mądrzejsi, jesteśmy bliżej praw-
dy, a inne dary – wśród tych siedmiu – wzmacniają naszą wolę, 
byśmy byli bardziej skłonni do dobrego niż do złego, byśmy 
dokonywali dobrych wyborów moralnych, nie wybierali tego, 
co się Bogu nie podoba, tylko to, co nam Bóg zalecił, co jest 
szczęściorodne – może trudne, wymagające wysiłku, niekiedy 
samozaparcia, ale jest dla nas korzystne duchowo.

Powróćmy do czytań biblijnych. We fragmencie Pierwszego 
Listu św. Piotra Apostoła słyszeliśmy myśli dotyczące Bożego 
słowa. Żeby zrozumieć, czym jest Boże słowo, to najpierw trze-
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ba sobie uświadomić, czym jest słowo ludzkie. Słowo ludzkie 
jest nam znane z doświadczenia. To jest środek komunikacji 
od momentu, gdy nauczymy się mówić w domu rodzinnym, 
w dzieciństwie. Zaczynamy zwykle od słowa „mamo”, „tato”, 
od pacierza, od podstawowych tekstów. Pytamy, co to jest? 
Rodzice nam objaśniają i tak się zaczyna nasze coraz lepsze, 
wyraźniejsze mówienie. Znajdujemy się wśród ludzi, którzy 
mówią i język jest środkiem komunikacji. Ale gdy nam przy-
chodzi ocenić mówienie, to odczuwamy niepokój. Wiemy, 
że słowa ludzkie, które przychodzą do nas, przynoszą nam 
niekiedy dobro, wsparcie duchowe, pomoc. Są tacy ludzie, 
którzy potrafią bardzo pomagać przez dobre rady, przez dobre 
mówienie, przez budzenie nadziei, przez pocieszanie. Ale wie-
my, że słowem ludzie też sobie dokuczają, zaczynają się kłócić 
i czasem pamiętają przykre słowa do końca życia. Mówią – on 
mi to powiedział, ona mi to powiedziała i ja tego nie zapomnę. 
Więc tak czasem bywa, że słowem można kogoś bardziej zranić 
niż jakimś narzędziem.

Popatrzmy na małżeństwa, które są rozwiedzione, a dzisiaj 
jest ich coraz więcej. Podobno jedna trzecia zawartych mał-
żeństw w ciągu pięciu lat się rozchodzi. Zwykle powodem jest 
raniące słowo, które boli. Człowiek wolałby czasem otrzymać 
policzek czy klapsa, aniżeli jakieś słowo, na które nie zasługu-
jemy, które jest krzywdzące, które boli.

Moi drodzy, tak bywa z ludzkim słowem. Trzeba to słowo 
ludzkie kształtować, kontrolować, żeby nie było środkiem 
ucisku, żeby nie było czymś, co niesie naszym bliźnim ból, bo 
można zadawać wielki ból słowem kłamliwym i nasyconym 
nienawiścią. O takim słowie dzisiaj też mówi św. Piotr Apostoł 
i porównuje go do trawy, która usycha: „Trawa uschła, a kwiat 
jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki” (1P 1,24b-25a). To już 
jest przejście do słowa Bożego, które jest zawsze prawdziwe 
i zawsze napełnione miłością do nas. Nawet, gdy nam niesie 
upomnienie, jest napełnione miłością, bo w tym upomnieniu 
chodzi o to, żebyśmy się opamiętali i czegoś nie robili, co się 
Bogu nie podoba.
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Zobaczcie, dzisiaj mamy zwielokrotnione środki przekazu 
ludzkiego słowa. Ileż jest tego mówienia w mediach, w radiu, 
tyle mamy programów w telewizji. Internet, portale internetowe 
i te wszystkie informacje. Wystukujemy w Google jakieś hasło 
i już mamy informacje o nim. Ileż tego jest. Ale też ile jest przy 
tym cierpienia. Zobaczcie, jak wygląda hejtowanie, komentarze. 
Dawniej tego nie było.

Kilkanaście dni temu w Irlandii rozluźniono ustawę anty-
aborcyjną. Katolicką Irlandię, która oprócz Francji była wierną 
córą Kościoła, opanowali lewacy, którzy dzisiaj czczą Mark-
sa. Słyszeliście, że w Trewirze, tam, gdzie dwieście lat temu 
urodził się Marks, była akademia, na którą pojechał Juncker, 
szef Komisji Europejskiej, czyli szef rządu Unii Europejskiej 
i wygłaszał peany na cześć Marksa, który dał początek totali-
taryzmowi komunistycznemu, który tyle wymordował ludzi, 
także Polaków w Katyniu, i na Sybirze, i w innych miejscach. 
A dzisiaj mówi się, że był wielkim Europejczykiem. Nas boli 
takie mówienie.

Tak jest, moi drodzy, ze słowem ludzkim. Ono ma niekiedy 
taką wartość jak trawa. Zobaczcie, czasem coś jest ważne, a za 
pięć dni już się o tym nie pamięta albo się to usuwa, nicuje 
i mówi się coś następnego i też jest podobnie, jak poprzednie-
go. „Trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na 
wieki”. Naszym zadaniem jest to, żeby słowo Boże dochodziło 
najpierw do nas, a przez nas także do ludzi, żebyśmy ułatwiali 
innym otwarcie się na Boże słowo, żeby ludzie zwrócili uwagę, 
że jeszcze jest ktoś, kto ma prawdziwą, pewną wiedzę, a nie 
podstępną, nie związaną z mataczeniem, z kombinowaniem.

Droga młodzieży, Duch Święty dzisiaj do was przyjdzie, 
żebyście na to zwrócili uwagę, żebyście nigdy nie kłamali, 
żebyście mówili pięknym językiem do mamy, do taty – teraz, 
jak jesteście jeszcze w domu – do siebie nawzajem, nawet do 
wrogów, którzy was atakują. Żeby nie przeklinać, tylko bło-
gosławić tak jak Pan Jezus mówił i brać do ręki Pismo Święte. 
Jak czytasz Ewangelię, bo jest ona najważniejszą cząstką Pisma 
Świętego, to stajesz się mądry, to wiesz po co żyjesz, to wiesz 
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dlaczego ludzie cierpią, to wiesz dlaczego trzeba być dobrym, 
to wiesz dlaczego warto być posłusznym, to wiesz dlaczego 
warto słuchać Pana Boga. Po to jest bierzmowanie, żebyście 
pokochali najpierw słowo Boże i abyście podjęli w życiu świad-
czenie o Jezusie Chrystusie. Św. Piotr też w tym liście mówił 
najpierw o Jezusie, wskazał, że On jest jedynym Zbawicielem 
świata, że warto za Nim iść i warto Go słuchać.

2. Program życia według Ewangelii

Moi drodzy, pomyślmy, co było jeszcze w dzisiejszej Ewan-
gelii, bo to jest słowo Pana Jezusa. Najpierw zauważmy, że 
Jezus udaje się do Jerozolimy. Wie o tym, że tam Go zabiją, że 
tam będzie cierpiał, chociaż wie też, że zmartwychwstanie, ale 
zanim będzie zmartwychwstanie, to będzie cierpienie. Jezus to 
wiedział i dlatego o tym mówił uczniom, ale oni nie chcieli tego 
słyszeć, nic sobie z tego nie robili, że Syn Człowieczy będzie 
cierpiał, będzie wydany i będzie zabity. Im to się w głowie nie 
mieściło. Dlaczego? Dlatego, bo mieli taką wizję Mesjasza, 
jaką mieli prawie wszyscy Żydzi, że Mesjasz to będzie wódz 
polityczny, który sprawi, że Izrael będzie najsilniejszym mo-
carstwem na świecie, że wypędzi Rzymian, którzy okupowali 
w tym czasie Palestynę i będzie wielkie państwo.

I dlatego Salome, mama dwóch apostołów – Jakuba i Jana – 
poszła do Jezusa i mówi: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie 
zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej 
Twej stronie” (Mt 20,21), czyli żeby byli najważniejszymi mini-
strami przy Jezusie jako Królu, jako Wodzu, o którego potędze 
już wiedziano, bo czynił cuda, bo chleb rozmnażał, bo uzdrawiał 
nieuleczalnie chorych, bo nawet wskrzeszał z martwych. To 
już wiedzieli i myśleli o potędze doczesnej, a Jezus zapytał: 
„Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? (Mt 20,22a). O co 
pytał? Czy podejmiecie cierpienie, któremu Ja będę poddany? 
Oni powiedzieli, że tak, ale chyba nie widzieli, co mówią. I Pan 
Jezus wyjaśniał: „Kielich mój pić będziecie” (Mt 20,23a), czyli 
też będziecie cierpieć. To się sprawdziło, bo potem cierpieli 
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i prawie wszyscy zginęli w sposób męczeński, ale nie zgodził 
się, nie zaakceptował tej prośby, żeby ich uczynić ministrami 
w takim znaczeniu doczesnym, politycznym. Jezus tutaj wy-
jaśnia na czym polega wielkość w Jego królestwie, które na 
ziemi założył. Nie na panowaniu, nie na rozkazywaniu, tylko na 
służbie – „Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech 
będzie waszym sługą. A kto chce być pierwszym między wami, 
niech będzie niewolnikiem waszym” (Mt 20,26-27).

Nikt tak dotąd nie mówił, żaden przywódca. Aleksander 
Wielki chciał zbudować potęgę Grecji na kulturze hellenistycz-
nej i zbudował, ale potem i tak się wszystko zawaliło. Żydzi też 
myśleli, że na Jezusie zbudują potęgę Izraela i przeliczyli się. 
Jezus owszem, zbudował królestwo, ale na pokorze, na służbie, 
na miłości i ono jest do dzisiaj. Dzisiaj Kościół przemawia we 
wszystkich językach świata, bo jest zadomowiony i obecny na 
wszystkich kontynentach. Chrześcijanie są na całym świecie 
i jest nas najwięcej. I pytanie do was: Czy wy się godzicie na to, 
żebyście takiemu Królowi służyli, żebyście takie wartości cenili 
i ich pragnęli, które On proponuje? Nie wartości tego świata, 
nie fałszywą ewangelię świata, która mówi o przyjemnościach, 
która mówi – rozpychaj się na lewo i prawo; nie bądź naiwny, 
bo do niczego nie dojdziesz; kombinuj; jak się da, to okradaj; 
jak się da, to okłamuj; bo jak będziesz prawdziwy i dobry, to 
do niczego nie dojdziesz. To jest polityka wielu ludzi.

Otrzymujecie Ducha Świętego, byście otwarli oczy na 
wartość Ewangelii – słowa Bożego, które Jezus przyniósł i na 
program życia, który On ogłosił, byście też zaakceptowali tę 
prawidłowość dzisiejszej Ewangelii, że stajemy się wielcy przez 
służbę, że stajemy się wielcy i jesteśmy pierwszymi wtedy, 
gdy służymy.

Rodzice pomyślcie, jak to jest u was w rodzinach. Jak roz-
kazujesz, jak chcesz, żeby koło ciebie tańczyli, to przegrywasz, 
a jak potrafisz służyć, jak pomagasz, jak potrafisz przyjąć jakieś 
upokorzenie i nie od razu zrywasz się do kłótni, tylko wes-
tchniesz do Pana Boga, pójdziesz przed figurę Matki Bożej lub 
przed Jej obraz i się pożalisz, to jesteś uzdrowiony, to wszystko 
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przechodzi i nie ma cichych dni w małżeństwie, nie ma kłótni. 
Warto? Warto obrać ten styl, który nam Pan Bóg proponuje.

Zakończenie

Moi drodzy, kończąc tę refleksję, jeszcze raz chcemy pod-
kreślić, że to, o czym mówimy, te wartości, które nam Pan Jezus 
wskazuje, żebyśmy stawali się wielcy przez służbę, przez mi-
łość, przez dobroć, możemy zaakceptować i ten program podjąć 
dzięki Bożej pomocy, dzięki Duchowi Świętemu, bo nasz duch 
jest słaby, nasz duch jest skłonny do kłótni, do kombinowania, 
do okłamywania, do zmiany poglądów, tak jak teraz w roku 
przedwyborczym.

Wczoraj był w Świdnicy XV Diecezjalny Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych. Przywieziono z całej diecezji kalekie dzieci, 
młodzieńców, dziewczyny, pokręcone, w wózkach i potem był 
przemarsz do Szkoły Specjalnej w Świdnicy. Szedłem jako 
biskup z niepełnosprawnymi przez całe miasto. Przyjechała 
orkiestra z Wałbrzycha i ładnie zagrała w czasie przemarszu. 
Ale co? Przyszli też posłowie. W tamtym roku ich nie było, dwa 
lata temu ich nie było, a teraz jest rok wyborczy i przyszli. Po 
co? Żeby sobie zdjęcie zrobić z biskupem. Dzisiaj mi mówią: 
„Gdzie się ksiądz biskup zadawał z posłankami, bo są zdjęcia na 
Świdnica24.pl?” Robili te zdjęcia, bo w razie czego chcą mieć 
legitymację, że są wierzący, a jak głosują w sprawie aborcji, 
to wiecie. Mamy przecież później wyniki kto i jak głosuje, 
a w kościołach chcą mieć pierwsze ławki, przynajmniej w roku 
wyborczym, żeby ich wybrać. To nie jest Ewangelia, tylko to 
jest kombinowanie.

Drodzy przyjaciele, prawość, uczciwość, rzetelność, pokora, 
służba, dobroć – to są wartości, którym warto służyć i Duch 
Święty nam pomaga, byśmy tego naszego ducha, który jest 
atakowany przez pożądliwość cielesną, mogli wzmocnić, by 
on kierował nami, by dawał nam mądrość i by nas umacniał 
duchowo, żebyśmy trwali na drogach prawdy, miłości i służby. 
Amen.
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Adoro te devote – powszechna pieśń 
eucharystyczna Kościoła

Świdnica, 31 maja 2018 r.
Msza św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia 
i siostry w powołaniu chrześcijańskim. Wypada mi dzisiaj w tej 
katedrze po raz piętnasty wypowiedzieć homilię w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. By uniknąć 
dokładnych powtórzeń z lat poprzednich, dzisiaj przedmiotem 
naszej refleksji będą słowa, znanej w całym Kościele po-
wszechnym pieśni eucharystycznej, którą w XIII wieku ułożył 
św. Tomasz z Akwinu, wybitny filozof i teolog, mistyk a także 
gorliwy czciciel Najświętszego Sakramentu. Napisał ją – rów-
nież inne wielkie dzieła teologiczne – w języku Kościoła, to 
jest w języku łacińskim. Nosi ona tytuł: „Adoro te devote” – po 
polsku: „Zbliżam się w pokorze”.

Przytoczymy tekst siedmiu zwrotek tej pieśni i przekonamy 
się, że pieśń ta stanowi doskonały komentarz do tajemnicy 
Eucharystii.

1. Zwrotka pierwsza: „Zbliżam się w pokorze 
i niskości swej; Wielbię Twój majestat skryty 
w Hostii tej; Tobie dziś w ofierze serce daję swe; 
O utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe”.

– Do Jezusa w Eucharystii zbliżamy się w pokorze i w uniże-
niu. Bóg zawsze kocha się w ludziach pokornych, a sprzeciwia 
się pysznym. Maryja wyznała u św. Elżbiety: „Rozproszył pysz-
niących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych” (Łk 2,51-52). Dlatego przed Jezusem 
Eucharystycznym zginamy kolana, klękamy. Wielbimy majestat 
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Boga skryty w białej Hostii i oddajemy Jezusowi nasze serca, 
ciągle proszą co wzmocnienie naszej wiary.

2. Zwrotka druga: „Mylą się, o Boże w Tobie wzrok 
i smak; Kto się im poddaje, temu wiary brak; 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę; Że w postaci 
Chleba utaiłeś się”.

– W tych słowach za św. Tomaszem wyznajemy, że w roz-
poznaniu obecności Boga w białej Hostii zawodzą nas zmysły: 
wzrok i smak. Z pomocą przychodzi nam nasza wiara. Obecność 
Jezusa w białej Hostii przyjmujemy wiarą, a nie zmysłami. 
Wiara jest jednak najpierw łaską, darem Boga, dlatego modlimy 
się o ten dar wiary dla nas i dla naszych bliskich, a także dla 
ludzi słabo wierzących i niewierzących.

3. Zwrotka trzecia: „Bóstwo swe na krzyżu skryłeś 
wobec nas; Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo 
wraz; Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam; 
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram”.

– W tej zwrotce wyznajemy, że w Eucharystii, w Chlebie 
Eucharystycznym jest obecny Jezus jako prawdziwy Bóg 
i prawdziwy człowiek. W konsekrowanym chlebie i winie jest 
ukryte bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. Na krzyżu ukryte było 
tylko bóstwo Jezusa, w Eucharystii i bóstwo i człowieczeństwo. 
Św. Tomasz wyznaje, że wiara w obecność Jezusa w Eucharystii 
z Jego bóstwem i człowieczeństwem jest drogą do nieba, tam 
dokąd Jezus przygarnął z krzyża nawróconego łotra. A więc 
Eucharystia jest naszą drogą do nieba.

4. Zwrotka czwarta: „Jak niewierny Tomasz, Twych 
nie szukam ran; Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój 
Bóg i Pan; Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą; 
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą”.
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– W wierze nie szukamy dowodów. Nie chcemy naślado-
wać Tomasza Apostoła, który chciał cud zmartwychwstania 
zweryfikować okiem i dotykiem. Wiara jest łaską. Nie można 
zmysłowo, empirycznie sprawdzić tego, w co się wierzy, dla-
tego kolejny raz ta eucharystyczna pieśń przypomina, że jest 
potrzebna modlitwa o łaskę wiary: „Pomóż wierze mojej, Jezu, 
łaską swą”.

5. Zwrotka piąta: „Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej 
czas; Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas; 
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał; 
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał”.

– W tych słowach za św. Tomaszem wyznajemy, że w Eu-
charystii jest upamiętniona śmierć Chrystusa i że Chleb Eucha-
rystyczny przyjmującym Go daje życie. Życie Boże czerpiemy 
z Jezusa, z Jego Chleba Eucharystycznego. Życie biologiczne 
podtrzymujemy pokarmem branym z ziemi. Ziemia jest naszą 
karmicielką w wymiarze biologicznym, zaś nasz duch potrze-
buje pokarmu nie tylko z ziemi, ale także z niebios.

6. Zwrotka szósta: „Ty, co jak pelikan, Krwią 
swą karmisz lud; Przywróć mi niewinność, 
oddal grzechów brud; Oczyść mię Krwią swoją, 
która wszystkich nas; Jedną kroplą może obmyć 
z win i zmaz”.

– Pelikan to ptak, który w momencie głodu, gdy nie zna-
lazł żadnego pokarmu, żeby ratować życie swoich maleństw, 
rozerwał żyłę i swoją krwią karmił swoje pisklęta, ratując je 
przed śmiercią. Często na ołtarzach, zwłaszcza dawnych, gdzie 
odprawiana była Msza św., artyści umieszczali figurę czy obraz 
pelikana, by uwydatnić prawdę, że Jezus karmiąc nas swoim 
Ciałem i swoją Krwią ratuje nas przed śmiercią wieczną. Jest 
tu też wyrażona prawda, iż Krew Jezusa obmywa nas z naszych 
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grzechów, gdyż na krzyżu została wylana Krew Jezusa na od-
puszczenie naszych grzechów.

7. Zwrotka siódma: „Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę 
Cię; Niech pragnienie serca kiedyś spełni się; Bym 
oblicze Twoje tam oglądać mógł; Gdzie wybranym 
miejsce przygotował Bóg”.

– W ostatniej zwrotce wyrażamy ze św. Tomaszem prawdę, 
że teraz Jezusa widzimy pod zasłoną, pod zasłoną chleba i wina. 
Mamy jednak nadzieję i modlimy się o jej spełnienie, abyśmy 
Oblicze Jezusa oglądali kiedyś bezpośrednio w niebie, „gdzie 
wybranym miejsce przygotował Bóg”.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, Eucharystia to największy skarb na 
ziemi. Jest dla nas na wyciągnięcie ręki. Przychodźmy, spo-
żywajmy i adorujmy. Dbajmy, by Jezus dzięki Eucharystii był 
zawsze obecny w nas i prośmy, aby przez nas chciał kochać 
i służyć naszym bliźnim. Amen.





Homilie czerwcowe
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Chrześcijanie posłani by iść pod prąd 
myśleniu świata
Świdnica, 2 czerwca 2018 r.

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

1. Kościół żyje i działa z mocy Bożego Ducha

W pierwszym czytaniu zostało nam przypomniane, jak wy-
glądało pierwsze bierzmowanie w Kościele. Było to zesłanie 
Ducha Świętego. Było przypomniane, że Pan Jezus ukazywał 
się czterdzieści dni po zmartwychwstaniu i nie kazał odchodzić 
uczniom z miasta, tylko czekać na dar z nieba. Mówiąc to miał 
na myśli Ducha Świętego, który miał być zesłany, żeby apo-
stołów, ciągle doświadczonych przez wydarzenia Wielkiego 
Tygodnia, zmobilizować do podjęcia działalności apostol-
skiej. I Duch Święty zstąpił. Pan Jezus mówił tak: „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). Tak klarownie Pan Jezus powiedział, 
jakie zobowiązanie podejmą apostołowie po otrzymaniu Ducha 
Świętego. Ale żeby mogli być świadkami Jezusa, Jego nauki 
i Jego cudów, żeby mieli energię, żeby dobrze rozumieli naukę, 
którą Jezus zostawił i by mogli przedłużać Jego misję zbawczą, 
to był potrzebny Duch Święty. Ta nauka nie była spisana, nikt 
jej nie nagrywał, zresztą Pan Jezus nie napisał żadnej książki. 
To były inne czasy, dlatego słowo było głównie przekazywane 
w sposób werbalny i bezpośredni. Apostołowie byli wezwani do 
tego, żeby stać się świadkami Jezusa i to „aż po krańce ziemi”. 
Wiadomo, że na krańce ziemi nie dotarli, bo ich życie było już 
po połowie i nie mogli wszędzie dotrzeć, bo nie było samolo-
tów, ale Pan Jezus powiedział, tak trochę na wyrost, mając na 
uwadze przyszłość, że Jego dzieło się rozszerzy z Jerozolimy 
na cały świat. I tak się stało. Dzisiaj Kościół jest zadomowiony 
we wszystkich narodach świata, na wszystkich kontynentach. 
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Oczywiście w różnym stopniu. W jednym narodzie mocniej 
i tam jest więcej chrześcijan, w innych jest bardzo mało, ale 
wszędzie jest i przemawia w tylu językach, którymi ludzie się 
posługują. Trudno zliczyć w ilu językach jest przekazywana 
Ewangelia Jezusa Chrystusa.

Droga młodzieży, dzisiaj wy dołączacie do tych ludzi, którzy 
zostają obdarzeni mocą niebieską, żeby unieść i wykonać to 
zobowiązanie, które Pan Jezus na was nakłada, żebyście byli 
świadkami Jezusa.

2. Współczesne trendy a chrześcijaństwo

Moi drodzy, dzisiaj nie jest sprzyjający czas dla Ewangelii, 
zwłaszcza w Europie. Europa stała się w tej chwili najbardziej 
zlaicyzowanym kontynentem na świecie. W średniowieczu 
i jeszcze w czasach nowożytnych chrześcijaństwo było najsil-
niejsze w Europie, bo z Europy rozszerzyło się do Ameryki, 
gdy pod koniec XV wieku Ameryka została odkryta. Także 
chrześcijaństwo wyruszyło w stronę Afryki; przynajmniej Afry-
ka Północna była szybko schrystianizowana. Najtrudniej szło 
w Azji, zwłaszcza w tej dalekiej Azji. Więc dzisiaj Kościół jest 
mocniejszy i aktywniejszy w Afryce, w Ameryce Południowej, 
nawet w Stanach Zjednoczonych, niż w Europie. Polska jeszcze 
jest zieloną wyspą pod względem katolicyzmu, ale polują na 
nas i szukają sposobu, żeby zgasić wiarę i entuzjazm Kościoła 
w Polsce. Ośmieszają kapłanów, raz po raz piszą o pedofilii 
i to wyolbrzymiają, jakby to zdarzało się tylko w Kościele, 
tylko wśród księży, a nigdzie indziej. Chrystus nie ma dzisiaj 
przyjaciół w wymiarze społecznym w Europie, a przecież całą 
kulturę europejską zbudowali chrześcijanie, głównie ludzie 
święci i męczennicy, a dzisiaj jest jakieś odwrócenie się. Moi 
drodzy, to jest królestwo szatana, które szatan – walcząc z Bo-
giem – ciągle zakłada i ciągle chce umacniać, ale jego wysiłek 
jest beznadziejny, bo nie wygra z Bogiem. Ta walka trwa i są 
ludzie, którzy służą szatanowi i dają się na ten lep złapać. 
Nie słuchają Pana Boga, ale szatana. Zobaczcie, w co idzie 
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najmocniejsze uderzenie? W rodzinę, żeby rodzinę rozwalić, 
żeby ją zniszczyć, np. związki partnerskie. To są poprawiacze 
Pana Boga. Rodzina jest starsza niż Kościół, a wszelcy po-
prawiacze Pana Boga sprowadzają na ziemię bałagan, wielkie 
nieszczęście i czasem ogromnie ludzi unieszczęśliwiają. Pan 
Bóg nas najlepiej zna i najbardziej nas kocha, dlatego jeśli dał 
nam przykazania to po to, żebyśmy życie sensownie przeżyli.

Wiemy, że naczelnym przykazaniem jest przykazanie miło-
ści, a nie nienawiści, a nie zabijania. Dziś zabija się ludzi nie 
tylko na wojnach. Dzisiaj nagminnie zabija się chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie, ale zabija się także ludzi jeszcze przed na-
rodzeniem. Słyszeliśmy o wyniku referendum w Irlandii, która 
wraz z Francją była wierną „córą Kościoła” przez tyle wieków, 
a teraz przegłosowano i rozszerzono prawo do aborcji w Irlan-
dii. Jest teraz wielka pokuta, bo chrześcijanie nie poddają się 
i podejmują pokutę. To, co kiedyś pisał do nich papież Benedykt 
XVI, że pokuta i zadośćuczynienie jest drogą do przeproszenia 
Pana Boga i do miłosierdzia Bożego.

Bracia i siostry, chciałbym wspomnieć też to, że odżywa 
dzisiaj w Europie marksizm. Skąd my to wiemy? Ostatni taki 
wyraźny sygnał był w Trewirze, gdzie czczono dwusetną rocz-
nicę narodzin Karola Marksa. Pojechał tam nawet szef Komisji 
Europejskiej, a więc szef rządu Unii Europejskiej – Jean-Claude 
Juncker – i wychwalał Karola Marksa, że był wielkim Euro-
pejczykiem. A my wiemy, jakie tezy głosił Marks. Skąd się 
narodził komunizm sowiecki, który mordował narody? Katyń, 
gułagi, zsyłki syberyjskie – nie wiemy, co to znaczy? Skąd to 
się wzięło? Kto dał impuls do tego? To nie było bez przyczyny. 
Narodziła się ideologia szatańska, z której to wyrosło. To Marks. 
A pół wieku później Nietzsche głosił – Bóg umarł, myśmy Go 
zabili, jesteśmy wolni, róbmy, co chcemy, co nam się podoba. 
Z tego narodziła się ideologia hitlerowska, niemiecki faszyzm, 
a czym był, i co spowodował w Europie, to wiemy. To są te 
ciemności, które falami ogarniają świat. Jeżeli nie chcemy 
powtórki z historii, to się brońmy, to miejmy oczy otwarte i szu-
kajmy światłości, a światłość to prawda, światłość to miłość.
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Dzisiaj jest zagrożona rodzina. Podobno pięć lat po ślubie 
jedna trzecia małżeństw się rozwiązuje. A dzieci? Czy nie mają 
prawa do godnego przejścia przez życie ziemskie? Jak nie ma 
taty czy nie ma mamy, to jakie jest to wychowanie?

Nie wiem czy słuchaliście dzisiaj rano Mszy Świętej tran-
smitowanej z Torunia, z Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, w czasie której ojciec 
Zbigniew homilię poświęcił rodzinie. To jest ksiądz zakonny, 
redemptorysta, który wiele lat był na Wschodzie i tam w bar-
dzo ciężkich warunkach prowadził duszpasterstwo, a teraz jest 
w Toruniu. Opowiadał o katechezie, którą prowadził. W czasie 
katechezy kazał napisać uczniom pytanie: „Kim chciałbyś zo-
stać w życiu?” Uczniowie napisali i oczywiście podpisali się na 
tych karteczkach. On to wziął, przejrzał i na jednej kartce było 
napisane: „Chciałabym zostać pieskiem”. Ksiądz był ciekawy, 
za jakiś czas poprosił tę dziewczynkę na rozmowę i zapytał: 
„Dlaczego napisałaś, że chciałabyś być pieskiem, a nie człowie-
kiem, nie piosenkarką czy artystką, czy dobrą mamą?” A ona 
odpowiedziała: „Proszę ojca, tak jest w naszej rodzinie, że jak 
przychodzę ze szkoły, to coś zjem i potem patrzę, że tato siedzi 
w fotelu, patrzy w telewizor, a koło niego leży piesek i tato go 
głaszcze. Jak ja przyjdę do niego i o coś zapytam, to mówi: – 
Daj spokój, idź odrabiaj lekcje, powtórz słówka na angielski”. 
Podobne podejście miała też mama. Dlatego dziecko napisało, 
że chciałoby być pieskiem, bo piesek jest czasem ważniejszy 
niż dziecko.

Zobaczcie, że dzisiaj ekolodzy potrafią bronić zwierząt, a nie 
bronią ludzi. W imię nie wiadomo jakiego postępu ważniejsze 
są zwierzęta, których będą bronić. Czasem nie pozwolą robić 
autostrad czy innych dróg, bo trzeba chronić przyrodę. A bez-
bronne dzieci wolno zabijać przed narodzeniem. Coś tu nie gra 
i nie trzeba być mędrcem, żeby zauważyć, że jest zachwiana 
i poplątana hierarchia wartości. Człowiek jest na ziemi przed-
stawicielem Pana Boga, bo otrzymał ducha i ma w sobie jakby 
kawałek Pana Boga. Jest przedstawicielem Pana Boga na ziemi 
wśród całego stworzenia, bo myśli, bo jest wolny, bo może 
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mówić – „ja wiem”, „ja mogę”, „nie muszę”, „powinienem”. 
To są słowa, które wychodzą tylko z ust ludzkich i świadczą 
o naszym duchu. Jesteśmy też przedstawicielami całego stwo-
rzenia wobec Pana Boga, bo tylko my mamy religię. Nie mają 
jej konie, słonie, bociany. Jesteśmy do Pana Boga podobni.

I dlatego, moi drodzy, trzeba bronić życia. W małżeństwie 
została dzisiaj oddzielona seksualność od płodności. Zobaczcie, 
co się dzieje! Dziecko to wróg, a prymas, kardynał Wyszyński 
mówił, że dziecko to skarb narodu.

Jest nad czym myśleć, jest nad czym się zastanawiać. Nie 
o wszystkim mówią i piszą w mediach. Czasem może usłyszycie 
w kościele lub wyczytacie w prasie katolickiej, ale też są różne 
tendencje, bo wszędzie obowiązuje jakaś poprawność, jeśli nie 
polityczna, to medialna. Miejmy oczy otwarte, a żeby mieć oczy 
otwarte i wiedzieć, co jest w życiu najważniejsze i co się dzieje, 
jesteśmy zdani na pomoc ze strony Ducha Świętego. Nasz duch 
jest słaby i w sferze poznawczej, i w sferze wyborów moralnych.

Dlatego, droga młodzieży, cieszcie się, że otrzymujecie 
dary Ducha Świętego i szukajcie takich miejsc, takich działań 
i czynności religijno-modlitewnych, gdzie Duch Święty nas 
odnawia i na nowo ubogaca. To jest czytanie Pisma Świętego, 
to jest niedzielna Eucharystia, to jest branie udziału w grupach 
modlitewnych, w pielgrzymkach.

Weźcie do ręki dzisiejszy „Nasz Dziennik”. Jest tam kazanie 
księdza kardynała Saraha, które niedawno wygłosił – 21 maja 
– w Chartres. W tym kazaniu jest wołanie o ratowanie Europy, 
ratowanie cywilizacji łacińskiej, bo jest zagrożona przez islam. 
Europa dwa tysiące lat była chrześcijańska i mamy ją przekazać 
islamowi? Nie walczymy z ludźmi na ziemi jako chrześcijanie, 
tylko walczymy z ideologią, która jest fałszywa, i której hołdują 
ci ludzie, którzy się zaprzedali diabłu.

Moi drodzy, chcę też dzisiaj was troszkę przestrzec. Prze-
czytałem artykuł w formie wywiadu na temat komórek, którymi 
się posługujemy. Lekarze twierdzą, że kto ponad pół godziny 
w ciągu dnia używa komórki, to jest to zagrożenie dla organi-
zmu. Ja nie jestem lekarzem i może ktoś tak napisał „na wiwat”, 
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ale coraz częściej takie opinie się pojawiają. Podobno jedną 
z przyczyn nowotworów mózgu jest pole magnetyczne z róż-
nych urządzeń. Nie chodzi o to, żeby zakazywać, tylko wziąć 
pod rozwagę, żebyśmy nie przesadzali. Jak czasami wypada 
mi gdzieś lecieć, jestem na lotnisku i oczekuję na samolot, to 
nie ma podróżnego, który nie siedziałby i nie patrzył się w ko-
mórkę, grając w gry, czy czytając jakieś wiadomości. Dawniej 
były rozmowy, ludzie rozmawiali ze sobą, a dzisiaj każdy jest 
zapatrzony w to pudełeczko. To są drobiazgi, ale warto na nie 
zwracać uwagę.

Zakończenie

Moi drodzy, kończąc to pouczenie, chciałbym przekonać 
młodzież, jak ważne jest nasze otwarcie się na Ducha Świętego, 
żebyśmy byli w światłości, a nie w ciemności, żebyśmy czasem 
mieli siłę iść pod prąd. Zobaczcie, że tylko ryby martwe, płyną 
z prądem, a żywe ryby pod prąd. Nie wolno iść z prądem, ale 
trzeba się często przedzierać pod prąd. Papież Jan Paweł II 
mówił, że jak chce się dojść do źródła, to trzeba iść do góry, 
pod prąd. Duch Święty jest do dyspozycji. Dlatego pilnujmy 
tego miejsca przy Panu Bogu, napełniajmy się darami Ducha 
Świętego, odnawiajmy je przez regularny udział w Eucharystii, 
przez modlitwę, przez lekturę Pisma Świętego, żebyśmy byli 
synami światłości, żebyśmy się Bogu podobali. Amen.
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Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Bratoszów (parafia Piskorzów), 2 czerwca 2018 r.

Msza św. z okazji konsekracji kościoła 
Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP

Wstęp

Nasuwa nam się temat dzisiejszej homilii, który brzmi: „Jak 
miła, Panie, jest świątynia Twoja”. Jest wezwanie biblijne, które 
czasem śpiewamy przy takiej okazji, jak dzisiejsza: „Jak miła, 
Panie, jest świątynia Twoja”. Skupimy naszą uwagę na świątyni, 
także na ołtarzu i na Matce Bożej z tego tytułu, że poświęcamy 
ten kościół w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy czcimy Niepoka-
lane Serce Maryi, a wiemy, że Maryja była pierwszą świątynią 
dla Pana Boga i nosiła w sobie Jezusa.

1. Różne znaczenia świątyni

Zaczynamy od refleksji nad świątynią. Moi drodzy, świątynia 
może być różnie rozumiana. Możemy wyróżnić przynajmniej 
cztery czy pięć znaczeń świątyni. Świątynią jest cały świat. To 
jest dom Boży. Bóg go zbudował, Bóg go powołał do istnienia. 
Niebo i ziemia, to jest świątynia Pana Boga.

Świątynią – w drugim znaczeniu – są budowle, które ludzie 
wznoszą dla Pana Boga. Wiemy, że taką budowlą, wzniesioną 
dla Pana Boga, była świątynia w Jerozolimie, która doczekała 
jeszcze czasów Chrystusowych. Wzniesiona w X wieku p.n.e. 
przez króla Salomona, syna króla Dawida. Należała do siedmiu 
cudów ówczesnego świata. Była kilkakrotnie burzona i odbudo-
wywana, ale przetrwała około 1000 lat. Rzymianie zniszczyli ją 
w roku 70 po Chrystusie. Tam było centrum kultu Narodu Wy-
branego. Do tego miejsca, były pielgrzymki każdego roku, aż do 
czasów Jezusa. Mamy taki szczegół ewangeliczny, mówiący że 
Jezus pewnego roku zagubił się w tej świątyni. W tej świątyni 
Pan Jezus był przedstawiony, ofiarowany czterdziestego dnia 
po narodzeniu. Z tej świątyni Jezus przepędził kupców, którzy 
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zbezcześcili dom Boży. Dzisiaj po tej świątyni mamy tzw. 
„Mur Płaczu” – ściana zachodnia tej świątyni. Tam przychodzą 
ortodoksyjni Żydzi, wspominając swoją religijną przeszłość.

Moi drodzy, świątynia jerozolimska legła w gruzach, ale 
na jej miejsce powstały świątynie chrześcijańskie, zwłaszcza 
od początku IV wieku, gdy Konstantyn Wielki wydał „Edykt 
mediolański” i dał równouprawnienie religii chrześcijańskiej. 
Wtedy można było budować świątynie. Jedna z najstarszych 
stoi w Betlejem na miejscu narodzenia Pana Jezusa.

Świątynie mamy rozsiane po całym świecie. Są w różnych 
stylach, bo powstawały w różnych epokach: w stylu romańskim, 
w stylu gotyckim, w stylu renesansowym, w stylu barokowymi 
i w stylu współczesnym. Te dwie pierwsze świątynie są mate-
rialne – świat i świątynie, które wznoszą ludzie.

Słuchając dzisiaj pierwszego czytania możemy od razu 
powiedzieć, że w świątyni jest głoszone Boże słowo, które jest 
zawsze aktualne i które pochodzi od Boga. To jest Boża mą-
drość. Biskupi, kapłani i diakoni głoszą to Boże słowo. Ale jest 
ono także głoszone i czytane przez ludzi świeckich w ramach 
katechezy, w ramach różnych spotkań religijnych i modlitew-
nych. W świątyni, właściwie od początków chrześcijaństwa, 
sprawujemy też sakramenty święte, na czele z Eucharystią. 
Przez sakramenty święte oddajemy Bogu uwielbienie, oddajemy 
chwałę i przez to oddawanie Bogu chwały, Bóg nas napełnia 
swoją mocą i łaską. Jak jesteśmy otwarci na to, co płynie od 
Boga, jak się nie zamykamy, to następuje nasze uświęcenie, 
nasz wzrost duchowy.

„Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”. Świątynie, to 
najważniejsze budowle w naszych wioskach, w miastach. To 
miejsce, do którego przychodzą ludzie, by być przed Bogiem, 
by z Bogiem rozmawiać, by Boga wielbić, Bogu dziękować 
i Pana Boga prosić. Świątynie są miejscem naszego duchowego 
oczyszczenia, bo Boże miłosierdzie przyjmujemy przeważnie 
w świątyniach, gdy idziemy do konfesjonału. Całe życie jest 
złączone ze świątynią – od chrztu aż do pogrzebu. To jest świą-
tynia z kamieni materialnych lub z cegieł.
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Moi drodzy, ale są jeszcze dwie inne świątynie, które mają 
charakter personalny. Św. Paweł powiada: „Świątynia Boga 
jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,17b). Jesteście świą-
tynią Ducha Świętego. Każdy człowiek jest miejscem, gdzie 
chce przebywać Bóg. Pan Bóg chce, żeby każdy człowiek był 
dla Niego świątynią, żeby był w Jego sercu, a jest wtedy, gdy 
wierzymy i kochamy Pana Boga. Tak jak dbamy o piękny wy-
strój świątyń, żeby były ładne, tak wy zadbaliście, żeby wasz 
kościół był godny Pana Boga, godny świątyni i dlatego ładnie 
go urządziliście, są ładne witraże i poszczególne elementy są tak 
ładnie ukształtowane. I taka sama troska winna być o tę żywą 
świątynię, którą my jesteśmy, żeby nie była brudna, żeby nie 
była zaśmiecona grzechami, słabościami i jakimś rozgardiaszem 
duchowym – „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. 
Zapominamy czasem kim jesteśmy, a to jest wielkie wezwanie, 
wielkie wyróżnienie, żeby być świątynią dla Boga.

Moi drodzy, świątynią w takim znaczeniu bardzo zasadni-
czym jest Kościół, jest lud Boży, który oddaje Bogu chwałę, 
który wierzy w Jezusa Chrystusa – Boga Wcielonego i uznaje 
Go za Zbawiciela. Ten lud Boży jest taką budowlą z żywych 
kamieni. W Piśmie Świętym znajdujemy różne obrazy. Ko-
ściół jest nazywany „winnicą Pańską”, „Bożą budowlą”, „rolą 
uprawną”. Takie są biblijne nazwy. A najlepiej powiedzieć, że 
jest to Kościół Chrystusowy, który składa się z żywych kamieni, 
czyli po prostu z nas.

W Kościele – jako tym żywym organizmie – działa Bóg 
przez Chrystusa w Duchu Świętym. To było dzisiaj przypo-
mniane w czytaniach, a zwłaszcza w Ewangelii. „Ty jesteś Piotr, 
czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18a). 
Pan Jezus nie myślał o kościele materialnym, ale o Kościele 
żywym, o wspólnocie. „I tobie dam klucze królestwa niebieskie-
go” (Mt 16,19a). To była zapowiedź obdarzenia Piotra władzą 
prymatu. Pan Jezus tę obietnicę spełnił po zmartwychwstaniu, 
nadając Piotrowi prymat, żeby był widzialnym znakiem jedności 
Kościoła – „Paś baranki moje! Paś owce moje!” (J 21,15c.16c). 
Kościół, to miejsce działania Boga na ziemi. „A bramy pie-
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kielne go nie przemogą” (Mt 16,18b) – te słowa usłyszał Piotr. 
Zobaczcie, ile razy dzwonili na pogrzeb Kościołowi. Kto zna 
historię Europy, świata, a nawet naszego kraju to wie, ilu było 
śmiałków, którzy podnieśli rękę na Pana Boga i na Jego dzieło, 
jakim jest Kościół. Chcieli Kościół wypędzić z życia publicz-
nego, z ziemi, ale to im się nie udało i się nie uda. „Miejcie 
odwagę, Jam zwyciężył świat” (J 16,33b).

2. Ołtarz Chrystusowy

Za chwilę będziemy go konsekrować. Czym jest ołtarz? 
Najpierw, czym był w czasach Starego Testamentu. Był miej-
scem, gdzie składano ofiary ze zwierząt, zwykle z baranków. 
To składanie było zwłaszcza w ważnych dniach rocznicowych. 
Szczególnie, jak wiemy z historii Izraela, czczono pamiąt-
kę wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej i na tę 
pamiątkę zabijano baranka, i kropiono jego krwią odrzwia. 
A potem przyszedł czas, kiedy na ziemi stanął Syn Boży i On 
sam złożył siebie w ofierze, dał się zniewolić, przyjął wyrok 
śmierci i oddał życie wtedy, kiedy chciał i dlatego, że chciał. 
Dlaczego? Dlatego, bo ukochał ludzi, ukochał nas, żebyśmy 
byli uwolnieni z grzechów. I dlatego tak kochamy Jezusa, wiel-
bimy Jego krzyż, bo to jest znak miłości, to dzieło zbawienia 
jest dla nas.

Moi drodzy, krzyż był tym nowym ołtarzem. O tej godzi-
nie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, po południu w piątek, 
w przeddzień szabatu, arcykapłan zabijał baranki w świątyni 
jerozolimskiej. A Jezus stał się nowym barankiem – Barankiem 
Bożym – który złożył swoje życie. Ta ofiara Chrystusa trwa 
i jest składana na ołtarzach w naszych świątyniach. Ołtarz jest 
miejscem składania ofiary Panu Bogu, którą składa sam Jezus 
Chrystus. Ta ofiara krzyżowa, którą Jezus złożył, uobecnia się, 
staje się dostępna wtedy, gdy sprawujemy Eucharystię – Mszę 
Świętą i jesteśmy wezwani, by do tej ofiary dołożyć naszą ofiarę. 
Tu nie chodzi o składkę, o tacę, ale chodzi o to, żebyśmy dali 
coś z siebie, coś, co dla nas jest drogie. a Panu Bogu najbardziej 
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się podoba nasza gotowość na pełnienie każdej woli Bożej – nie 
naszej, tylko woli Bożej.

Moi drodzy, kto rozumie chrześcijaństwo, to zawsze przy-
chodzi na Eucharystię z czymś i wie, co dzisiaj Panu Bogu 
ofiaruje – moje troski, moje potknięcia, moje krzyże, które mnie 
spotkały, ale także moją radość. Wszystko dla Pana Boga, bo 
Bóg jest najważniejszy. Mamy okazję, by dołączyć te wszystkie 
nasze dary duchowe do ofiary Pana Jezusa, żeby się okazało, że 
wszystko dla Boga. Tak jak czytamy u Apostoła: „Jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla 
Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8).

Zwróćmy uwagę, bo czasem jesteśmy tak mechanicznie 
przyzwyczajeni, że przed prefacją kapłan mówi: „Módlcie się, 
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”. 
„Moją i waszą”. I wtedy trzeba wiedzieć, co chcemy Bogu 
ofiarować. Najlepiej nas samych: Panie Boże, wszystko kim 
jestem, całe moje życie, moich przyjaciół, wszystko dla Ciebie.

Powtórzmy, ołtarz w świątyni jest miejscem najważniej-
szym, bo na nim jest składana Najświętsza Ofiara. Jezus 
Chrystus składa ją przez kapłanów, których uzdolnił do tego 
w święceniach, mówiąc: „To czyńcie na moją pamiątkę” 
(Łk 22,19b). Ale na ołtarzu Pańskim jest także to miejsce, 
z którego czerpiemy pokarm eucharystyczny, byśmy nie ustali 
w drodze. Ciało Pańskie otrzymujemy z ołtarza Chrystusowego 
podczas Eucharystii i dlatego ołtarz Pański jest źródłem naszej 
mocy, żebyśmy potrafili wypełniać każdą wolę Bożą, którą 
otrzymujemy.

Zobaczcie, jak teraz atakują nas nowotwory. Umierają mło-
dzi ludzie i medycyna rozkłada ręce. Mamy komputery, mamy 
taką doskonałą technikę, która poszła bardzo szybko naprzód. 
Dzisiaj komputery kierują samolotami, samochodami i różnymi 
urządzeniami, a gdy przychodzą choroby, tu jesteśmy bezsilni. 
Może kiedyś nastąpi jakiś postęp, ale ciągle będzie coś, czego 
nie potrafimy sami zrobić, z czym sobie sami nie poradzimy. 
Mimo rozwoju nauki, techniki, zawsze jakaś działka zostanie. 
Dlatego, moi drodzy, kto wierzy i chodzi do kościoła, to żyje 
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inaczej, bo z Bogiem się inaczej żyje. Gdy Mu się oddajemy, 
gdy Mu się ofiarujemy, to Pan Bóg nas nagradza i otrzymujemy 
od Niego błogosławieństwo. Dlatego mówcie tym ludziom, 
którzy do kościoła nie chodzą i opuszczają Mszę Świętą, że 
pozbawiają się takich skarbów, za które się nie płaci, które 
Bóg daje nam otwartą ręką. To jest nasze zadanie, byśmy byli 
na to przygotowani.

Moi drodzy, ołtarz jest miejscem skąd czerpiemy pokarm dla 
ducha. Dla naszego organizmu biologicznego pokarm czerpie-
my z ziemi. Są zboża, są rośliny okopowe i potem widzimy to 
przygotowane na stole do spożycia posiłku. Ziemia jest naszą 
karmicielką. I gdybyśmy byli tylko zwierzęciem, to mogłoby 
wystarczyć takie pożywienie, ale my mamy ducha, mamy coś 
z Pana Boga, bo duch, to jest jakby cząstka Pana Boga w nas, 
i on też potrzebuje pokarmu. Tu nie wystarczy materia, nie 
wystarczy zwykły chleb czy woda do picia, ale jest potrzebny 
pokarm duchowy, pokarm prawdy i miłości. Oprócz słowa 
Bożego, które jest pokarmem dla ducha, także Eucharystia jest 
pokarmem dla ducha. To jest pokarm z nieba dany przez Chry-
stusa. Oczywiście Pan Jezus nie spuszcza go w sposób cudowny, 
tylko wiemy, że on powstaje z chleba, który pochodzi z ziemi, 
ale musi być przemieniony, żeby być pokarmem niebieskim. 
Chleb to jest owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, ale Pan Jezus dał 
taką władzę wybranym ludziom, żeby przemieniali ten chleb 
i wino w Ciało i Krew Pańską. Nie zapominajmy, że to jest 
pokarm na życie doczesne i na życie wieczne.

3. Pierwsza sobota miesiąca i Niepokalane Serce Maryi

Moi drodzy, zostaje nam jeszcze krótki trzeci punkt naszej 
homilii, a mianowicie spojrzenie na Maryję. Dzisiaj pierwsza 
sobota miesiąca. Przypomina się Fatima. Matka Boża wielokrot-
nie prosiła dzieci, żeby w pierwszą sobotę trwało wynagradzanie 
Panu Bogu za nasze grzechy, za nasze przewinienia i sama 
odsłoniła Łucji swoje serce, które jest zasmucone. Pokazała 
też serce Pana Jezusa, które jest zranione naszymi grzechami.
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Moi drodzy, dzisiaj Kościół przypomina nam orędzie Matki 
Bożej z Fatimy. Chodzi o pierwsze soboty miesiąca. Dzisiaj 
możemy rozpocząć taki obchód pięciu sobót miesiąca i jeżeli 
jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to możemy Matce Bożej 
sprawić radość.

Zauważmy jeszcze, zanim powiemy o Fatimie, że Matka 
Boża jest Świątynią w podwójnym znaczeniu. Najpierw nosiła 
w swoim sercu wiarę i miłość do Pana Boga, a po drugie nosiła 
przez dziewięć miesięcy Jezusa, Jezus mieszkał w Niej i dlatego 
może być nazwana Świątynią. Zanim Jezus jest dzisiaj z nami 
we wspólnocie Kościoła i jest pod postacią Chleba w taberna-
kulum, to pierwszą Świątynią dla Jezusa na ziemi była Maryja. 
Maryja jest pierwszą Świątynią, którą Bóg wybrał i ozdobił 
Niepokalanym Poczęciem, żeby Jezus mógł się narodzić z Nie-
wiasty bezgrzesznej i dlatego od początku do końca napełnił 
Maryję pełnią łaski.

Moi drodzy, przypomnę, że jest pięć pierwszych sobót, 
które Maryja wskazywała. Najpierw mamy wynagradzać za 
grzechy i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu. 
To można uczynić dzisiaj. Potem, w pierwszą sobotę lipca, 
mamy wynagradzać za grzechy przeciwko Dziewictwu, które 
jest czasem ośmieszane u Matki Bożej. Także te osoby, które 
dzisiaj chcą naśladować Maryję, są ośmieszane. W sierpniu 
będzie potrzeba wynagradzania za grzechy przeciw Boskiemu 
Macierzyństwu, czyli że Maryja jest Matką nie tylko człowieka, 
ale i Boga. W pierwszą sobotę września będzie wynagrodzenie 
za grzechy przeciwko obojętności, pogardzie i nienawiści wobec 
Niepokalanej Matki. I wreszcie piąta pierwsza sobota w paź-
dzierniku, to jest przeproszenie za urąganie Jej świętym wize-
runkom. Wiemy, że są czasem profanacje świętych obrazów. 
Tak się zdarzyło, że mieszkaniec Świdnicy znieważył kiedyś 
Jasnogórski Obraz. Są też kradzieże koron. A w Dzierżoniowie 
była ostatnio znieważona świątynia, ale na szczęście nic złego 
się nie stało. Więc złych ludzi nie brakuje i diabeł ma swoich 
wysłanników, ale Maryja powiedziała: Moje Niepokalane Serce 
zwycięży.
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Zakończenie

Cieszymy się, że oddajecie dzisiaj tę świątynię Panu Bogu 
w ten uroczysty sposób, w dzień maryjny, w pierwszą sobotę 
miesiąca, kiedy wpatrujemy się w Serce Matki Bożej, które jest 
odbiciem Serca Pana Jezusa. Dlatego cieszcie się, że Pan Bóg 
was obdarzył taką łaską wybudowania świątyni. My się z wami 
cieszymy i wam gratulujemy. Dziękujemy waszemu pasterzowi 
i wam, że tutaj w Bratoszowie jest dom wybudowany dla Pana 
Boga. Tu się będą działy wielkie sprawy między wami a Bo-
giem, o których mówiliśmy przed chwilą. Dlatego cieszmy się 
i Bogu dziękujmy za dar nowej świątyni i prośmy, żeby była 
magnesem dla tutejszych mieszkańców, żeby była zauważalna, 
żeby ludzie tęsknili za przychodzeniem tutaj, zwłaszcza młode 
pokolenie.

Drogie panie, drodzy panowie, bracia i siostry, przekazujcie 
młodemu pokoleniu wiarę i miłość do Pana Boga, do Chrystusa, 
do Maryi, bo widzimy, co się dzieje. Nasze miejsce jest przy 
Bogu i na ziemi, i w wieczności, dlatego róbmy co możemy 
i prośmy Boga o wsparcie, żebyśmy mogli przekazać dar wiary, 
dar miłości do Pana Boga, żeby nasze świątynie nie opustoszały, 
żeby nie trzeba było kiedyś ich rozbierać, jak to jest na Zacho-
dzie, żeby były potrzebne, żeby ludzie znajdowali pokój Boży, 
żeby znajdowali moc do zachowania Bożego prawa. „Jak miła, 
Panie, jest świątynia Twoja”. Amen.
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Duch Święty promotorem odrodzenia 
duchowego i nowej ewangelizacji

Dobromierz, 4 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła

Wstęp

Homilia, którą biskup wygłasza podczas Mszy Świętej, 
kiedy jest udzielany sakrament bierzmowania, powinna być 
bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia daru Ducha Świę-
tego. W tym bezpośrednim przygotowaniu do godnego przyję-
cia daru Ducha Świętego pomaga nam słowo Boże, które jest 
ogłoszone w Liturgii Słowa. Dzisiaj też wysłuchaliśmy trzech 
czytań, zatem szukamy w słowie Bożym natchnienia, by sobie 
wyjaśnić, dlaczego sakrament bierzmowania jest tak ważny 
i potrzebny, byśmy go przyjmowali.

1. Kościół jako dzierżawca Bożej własności

Zacznijmy od Ewangelii. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii 
przytacza nam przypowieść o dzierżawcach, która ilustruje 
sytuację między nami a Bogiem. Przypomnijmy, co to jest 
dzierżawa. Młodzież może tak nie bardzo wie, ale starsi wie-
dzą. To jest pewna umowa, która polega na tym, że właściciel 
majątku, jeśli ten majątek ma duży i sam nie jest w stanie go 
obrobić, część tego majątku daje w dzierżawę komuś, kto ma 
możliwości, żeby zadbać o majątek dzierżawiony. Majątkiem 
może być pole, może być łąka, może być las, może być ogród, 
może być młyn – jak to dawniej było – czy jakiś dom wynajęty, 
żeby prowadzić hotel. Zwykle gospodarz umawia się z dzier-
żawcą, że ten będzie miał w używaniu daną posiadłość – pole, 
łąkę czy dom – i będzie czerpał dochody z tej posiadłości, ale 
będzie zobowiązany, by co pewien czas głównemu właścicie-
lowi płacić czynsz, płacić dzierżawę.
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Pan Jezus tym obrazem ilustruje – jak wspomniałem – naszą 
więź z Panem Bogiem. Właścicielem wszystkiego – w pierw-
szym znaczeniu – jest Bóg, a my jesteśmy tylko dzierżawcami 
i Pan Bóg zawarł z nami umowę, że będziemy Bogu uiszczać 
zapłatę za to, co nam Pan Bóg dał w dzierżawę. Zapłatą jest 
zwykle wierność Bożym przykazaniom, jest liczenie się z tym, 
co Pan Bóg nam powiedział. A jeżeli tej zapłaty z naszej strony 
nie uiszczamy, to tak jak w przypowieści, grozi nam pewna kara. 
Pan Jezus, mówiąc tę przypowieść, miał na myśli ziemię Izraela 
i wypomniał faryzeuszom, że Bóg wysyłał tylu proroków, żeby 
lud upominali, a naród tych proroków znieważał, a niektórych 
nawet zabił. W końcu do tych dzierżawców, do ludzi, został 
przysłany sam syn właściciela. Pan Jezus, mówiąc to, miał na 
myśli samego siebie i też powiedział, że ten Syn będzie zabity, 
który przyszedł do dzierżawców, by ich upomnieć, by Pana 
Boga słuchali. I tak to się stało – Jezus został powieszony na 
drzewie krzyża. Ale w tej przypowieści jest zapowiedź ukara-
nia. Mówiąc o karze, prawdopodobnie Pan Jezus miał na myśli 
zburzenie Jerozolimy, które nastąpiło w 70 roku po narodzeniu 
Jezusa. Zniszczono świątynię, która do dzisiaj nie została od-
budowana, pozostały tylko gruzy.

Moi drodzy, ta dzierżawa została zabrana Izraelowi i prze-
kazana Kościołowi. Dzisiaj można powiedzieć, że Kościół jest 
posiadaczem darów, obiektów dzierżawionych od Pana Boga. 
My jesteśmy dzierżawcami i też jesteśmy upominani, żebyśmy 
dobrze gospodarowali dla naszego pożytku, ale także, byśmy 
pamiętali kto jest właścicielem, kto jest głównym gospodarzem 
na ziemi, na której jesteśmy. Głównym gospodarzem jest Pan 
Bóg. Żebyśmy to rozumieli, żebyśmy Panu Bogu spłacali naszą 
powinność w postaci dobrego postępowania, dobrego myślenia, 
mówienia i działania. Do tego potrzebujemy pomocy ze strony 
samego Boga. Tą pomocą jest Duch Święty, który wspomaga 
naszego ducha.

Przypomnijmy sobie, że prorok Ezechiel – którego fragment 
księgi czytaliśmy – mówił, że będzie zesłany Duch, który 
wzmocni naszego ducha, że Bóg da nam nowe serce, zabierze 
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nam serce z kamienia – nieczułe, niewrażliwe i da nam serce 
nowe, kochające. Mówiąc o tym przez proroka, miał na myśli 
wylanie Ducha Świętego na uczniów Chrystusowych i to ze-
słanie Ducha Świętego stało się rzeczywistością.

Św. Paweł w Liście do Galatów przypomniał nam dzisiaj, 
że mamy postępować nie według ciała, ale według ducha. Żeby 
postępować według ducha, żeby być zdolnym do zachowania 
przykazań, a więc do miłości, do przebaczenia, do służenia 
drugim, do życia w postawie daru dla drugiego, to duch musi 
być mocny, duch musi być wspomagany przez Ducha Świętego. 
Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe.

2. Duch Święty niezbędny w mądrym korzystaniu 
z Bożych darów

Droga młodzieży, dlatego możemy powiedzieć, że tak bar-
dzo potrzebujemy pomocy ze strony Ducha Świętego, by nasz 
duch potrafił odkrywać prawdę, poszukiwać prawdy, głosić 
prawdę, prawdy się domagać i prawdy bronić. Jak nie mamy 
Ducha Świętego, to nam na tym nie zależy, a to jest bardzo waż-
ne. Podobnie potrzebujemy Ducha Świętego w sferze działania, 
by być pilnym, by nie kraść, by nie kłamać, by usunąć w nas 
nienawiść do kogoś, by komuś przebaczyć. Bez pomocy Ducha 
Świętego jest to niemożliwe.

Dlatego, droga młodzieży, widzicie, jak bardzo jest ważne, 
byśmy Ducha Świętego przyjmowali i to nie tylko dzisiaj, ale 
także potem, bo nie można przyjąć Ducha Świętego na całe 
życie. Dary Ducha Świętego trzeba ciągle uzupełniać w nas. 
Dlatego są potrzebne te miejsca i te sytuacje, kiedy dary Ducha 
Świętego są nam dodawane; gdy czytamy Pismo Święte, gdy 
sprawujemy niedzielną Eucharystię, to zawsze otrzymujemy 
Ducha Świętego. Dlatego uczyliście się na przygotowaniu do 
bierzmowania, że po bierzmowaniu mamy być eleganckimi 
świadkami Chrystusa, którzy modlą się wspierani przez Ducha 
Świętego, którzy idą na Mszę Świętą w niedzielę, którzy noszą 
w sobie Ducha Świętego, a nie ducha złego.
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Nie wiem czy widzieliście ludzi opętanych. W naszej kurii 
w poniedziałki przyjmuje egzorcysta i widziałem dziś, jak długa 
była kolejka do tego kapłana, który pomaga ludziom uwolnić 
się od ducha złego, od diabła, a tych ludzi jest coraz więcej. 
Są ludzie, którzy wypędzili ze swojego serca Ducha Świętego 
i wprowadzili tam ducha złego, a duch zły nienawidzi Pana 
Boga, duch zły nakłania do kłamstwa, do kradzieży, do oszu-
kiwania, do nienawiści.

Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj nasz kontynent europejski, 
na którym zawiązała się Unia Europejska, a 1 maja 2004 roku 
my weszliśmy jako państwo do wspólnoty Unii Europejskiej. 
Widzimy, że jest z Europy wypędzany Chrystus. On jest w Ko-
ściele, ale Europejczycy, zwłaszcza na Zachodzie, nie chcą mieć 
nic wspólnego z Chrystusem. Zapomnieli, że Europę zbudowali 
chrześcijanie, że najpiękniejsze pomniki kultury europejskiej, 
które podziwiamy w Europie, wyrosły z gleby Ewangelii, 
z gleby chrześcijańskiej. Nie chcemy oddać Europy w ręce nie-
wiernych, w ręce wyznawców Mahometa czy w ręce ateistów.

Kilkanaście dni temu, gdy wyszedłem po Koronce do Bo-
żego Miłosierdzia z katedry świdnickiej, natrafiłem na dwoje 
ludzi. Okazało się, że jest to małżeństwo z Niemiec. Zapytali 
mnie jak dojść do Kościoła Pokoju. Wytłumaczyłem im i przy 
okazji zapytałem, czy są katolikami, czy ewangelikami? A oni 
mówią, że są ateistami i mieszkają w Dreźnie. Skojarzyłem, 
że byli przez wiele lat w reżimie komunistycznym – dawnym 
NRD. Rzeczywiście jest bardzo dużo ateistów i w Berlinie, 
i w Dreźnie, i w innych miastach Niemiec Wschodnich.

Drodzy jest wielka potrzeba, żeby do ducha tych ludzi 
wstąpił Duch Święty, żeby przywędrowała wiara chrześcijań-
ska, żeby ci ludzie stali się chrześcijanami. Jest tu potrzebna 
nasza modlitwa i nasze działanie. Najpierw musimy obronić 
to, z czego chcą nas okraść dzisiaj – z wiary, z praktyk religij-
nych, z postawy ludzi wierzących, z ewangelicznego działania. 
Przecież wyśmiewają etykę chrześcijańską, że to jest powrót 
do średniowiecza, a dzisiaj musimy być wyzwoleni. Słyszeli-
ście, jak uczczono dwusetną rocznicę urodzin Karola Marksa 
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w Trewirze. Pojechał tam sam Jean-Claude Juncker – szef 
Komisji Europejskiej – i wychwalał tego myśliciela, z którego 
idei narodził się marksizm i komunizm. Czyż nie wiemy, ile 
spowodował zła? Ilu ludzi wymordowano za Stalina, także 
naszych rodaków, w Katyniu i w innych miejscach? A z czego 
wywiódł się hitleryzm? Też z filozofii ateistycznej Fryderyka 
Nietzschego.

Moi drodzy, jeżeli ktoś zabija Boga, to celuje w człowieka. 
Niszczyciele Pana Boga stają się niszczycielami człowieka. 
Pilnujmy naszej wiary, pilnujmy swojego miejsca przy Panu 
Bogu. Kończę powiedzeniem, które często powtarzał papież 
Benedykt XVI: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Zapa-
miętajmy to! Amen.

Pokorna wdzięczność i prośba 
przed Panem Żniwa

Wrocław, 5 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich  

księży wyświęconych w 1978 roku 
Katedra pw. św. Jana Chrzciciela

1. Jubileuszowy powrót do początków

Tak to jest w naszym życiu, że lubimy wracać do miejsc 
naszego początku. Najważniejszym początkiem, do którego 
chętnie wracamy, jest nasz dom rodzinny, tam gdzie ujrzeliśmy 
światło dzienne, gdzie nas mama urodziła, gdzie otrzymaliśmy 
wychowanie, skąd wynieśliśmy wiano, które sobie cenimy przez 
całe życie, wiano wyniesiono z gniazda rodzinnego. Póki żyją 
rodzice mówimy, że jest dom rodzinny. Wracamy często do 
mamy, do taty w odwiedziny. Przychodzi jednak czas, kiedy 
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rodziców trzeba pożegnać do wieczności, ale nawet wtedy, gdy 
nie ma już rodziców, to też lubimy wracać do rodzinnych stron, 
do rodzinnego domu.

Ale są także inne ważne początki w naszym życiu. Dla nas 
takim początkiem nowego etapu życiowego był dzień święceń 
kapłańskich, kiedy narodziliśmy się do kapłaństwa. Dzisiaj 
przybywamy na to miejsce naszych narodzin do kapłaństwa, 
do archikatedry wrocławskiej. Już tyle sług Bożych narodziło 
się tu do kapłaństwa i wśród nich także my. Przybywamy jakby 
do domu matki, do tej katedry, żeby tutaj, będąc razem, wy-
powiedzieć Panu Bogu te trzy słowa, które znamy od księdza 
biskupa Józefa Pazdura – dziękuję, przepraszam, proszę. To są 
słowa bardzo ważne, właściwe na każdy jubileusz, ale także 
słowa, które powinny być wypowiadane często w naszych do-
mach, w naszych rodzinach. One świadczą o naszej duchowej 
kulturze, o naszej elegancji duchowej, jak potrafimy dziękować, 
jak stać nas na przeproszenie i jak umiemy prosić, bo prośba 
jest wyrazem naszej pokory, jest sygnałem, że nie wszystko 
sami możemy. Dlatego przede wszystkim do Pana Boga trzeba 
wyciągać rękę z prośbą o pomoc, ale także niekiedy do ludzi. 
Dzisiaj przybyliśmy do domu naszych narodzin do kapłaństwa, 
by te słowa wspólnie Panu Bogu wypowiedzieć.

Moi drodzy, żebyśmy mogli wypowiedzieć słowa: „dzię-
kuję” i „przepraszam”, które już zostały powiedziane na po-
czątku Eucharystii, to trzeba wrócić do przeszłości, żeby sobie 
uświadomić, jak dobry jest Bóg, ile nam wyświadczył dobra 
na drogach naszego życia. A żeby wypowiedzieć słowo proszę, 
to warto powrócić do Bożego słowa, które było ogłoszone, bo 
ono nam wytycza dalszą drogę i sprawia, że nasze serca kierują 
się ku Panu Bogu, żeby nam pomógł to zrealizować, co nam 
przekazał w swoim słowie.

2. Seminaryjna droga do święceń kapłańskich

Najpierw wracamy do naszej przeszłości, którą mamy za 
sobą, do tej wspólnej przeszłości, bo przez pierwsze osiemna-
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ście lat naszego życia mieliśmy przeszłość rozsianą po różnych 
miejscach, tam gdzie były nasze domy rodzinne. Ale przyszedł 
rok 1972, kiedy, idąc za głosem powołania, spotkaliście się 
w murach Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchowne-
go we Wrocławiu. To powołanie może wyprosiła mama, babcia 
czy ktoś z rodzeństwa. Wiemy, że ono jest wielkim darem. 
Papież, gdy wspominał swoje wybranie do kapłaństwa nazwał 
je darem i tajemnicą. Powołanie kapłańskie jest wielkim darem 
i jest tajemnicą, bo nigdy nie odpowiemy na pytanie, dlaczego 
to nas, a nie kogoś innego wybrał Chrystus do kapłaństwa. Dar 
i tajemnica.

Wracamy do roku naszego spotkania w gronie rocznika, 
który podjął drogę do kapłaństwa, odkrywając w sobie dar 
powołania. Rok 1972 był bardzo ważny w naszej powojennej 
historii, także w wymiarze życia kościelnego, zwłaszcza tu, na 
Ziemiach Zachodnich. Papież Paweł VI, dzisiaj błogosławiony, 
uregulował diecezje na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
dlatego, że tu nie było właściwych diecezji, tylko były admi-
nistracje apostolskie. Diecezja wrocławska miała inne granice 
na mapach watykańskich. Gdy został zawarty traktat pokojowy 
w roku 1970 między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republi-
ką Federalną Niemiec, wtedy można było te granice uregulo-
wać i w czerwcu 1972 roku powstała metropolia wrocławska. 
Arcybiskup Bolesław Kominek otrzymał tytuł metropolity 
wrocławskiego, a wcześniej takiego tytułu nie używał. To był 
rok, kiedy przyszliście do seminarium.

Drodzy bracia, rubinowi jubilaci, w roku 1973 są do odno-
towania trzy wydarzenia. Otrzymanie godności kardynalskiej 
przez księdza arcybiskupa Bolesława Kominka. Potem śmierć 
biskupa Pawła Latuska 11 lutego w 1973 roku, który był 
wspaniałym rektorem, wspaniałym wychowawcą i troskliwym 
pasterzem powołań kapłańskich. I także w tym roku, 27 grudnia, 
były święcenia biskupie księdza Józefa Marka.

W roku 1974 byliście w seminarium i pamiętacie wielką 
boleść na Dolnym Śląsku, bo 10 marca zmarł kardynał Bolesław 
Kominek, pierwszy powojenny metropolita wrocławski. Byli-
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śmy na pogrzebie, na który przyjechali kardynałowie. Był też 
prymas kardynał Wyszyński i tu, w tej katedrze powiedział, że 
to, czego dokonał kardynał Kominek, to dokonał jako człowiek 
Kościoła i mocami Kościoła. W tym także roku, 29 sierpnia, 
zmarł biskup Andrzej Wronka.

Rok 1975. Wtedy diecezją zarządzał biskup Wincenty 
Urban, którego też bardzo ceniliśmy. Był wikariuszem kapi-
tulnym. Długo archidiecezja wrocławska czekała na nowego 
pasterza i oto 15 grudnia 1975 roku papież Paweł VI podpisał 
dekret, przenoszący biskupa z Białegostoku – Henryka Gulbi-
nowicza – na stolicę metropolitalną archidiecezji wrocławskiej. 
Kanoniczne objęcie tej stolicy nastąpiło 12 stycznia 1976 roku, 
a 2 lutego, w godzinach wieczornych, na Matki Bożej Grom-
nicznej, odbył się ingres nowego księdza arcybiskupa – Henryka 
Gulbinowicza. Płomienne kazanie głosił biskup Wilhelm Pluta, 
ordynariusz z Gorzowa. Byłem wtedy studentem KUL-u i sta-
łem tutaj, w tym miejscu, przed ołtarzem Matki Bożej, a wyście 
byli wtedy klerykami. Pewnie pamiętacie ten ingres, tak długo 
oczekiwany. To był rok 1976.

Idźmy dalej ku waszym święceniom. W 1977 roku braliście 
z pewnością udział w sakrze biskupiej księdza wicerektora Ta-
deusza Rybaka. To było w tej katedrze, 24 czerwca 1977 roku.

Potem mamy rok 1978, rok waszych święceń. Tak by wy-
glądała ta droga seminaryjna. Była szczególna z tego tytułu, 
że umarło wtedy trzech biskupów – biskup Latusek, kardynał 
Kominek i biskup Wronka, a pojawił się tylko jeden – ksiądz 
biskup Józef Marek. To jest czas waszego klerykatu w semi-
narium i potem święcenia 20 maja 1978 roku. Ta katedra stała 
się miejscem waszego narodzenia się do kapłaństwa. Wiemy, 
że rok waszych święceń był ważny w Kościele, bo 6 sierpnia 
zmarł papież Paweł VI. 26 sierpnia wybrano Jana Pawła I, który 
kierował Kościołem tylko trzydzieści trzy dni i 28 września 
odszedł do wieczności. A 16 października 1978 roku kardyna-
łowie wybrali naszego polskiego kardynała Karola Wojtyłę na 
papieża. To był czas, kiedy rozpoczynaliście posługę kapłańską 
jako neoprezbiterzy.
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3. Rubinowy staż kapłańskiej posługi

Drodzy bracia, wasze czterdzieści lat drogi w kapłaństwie 
można podzielić na cztery dziesięciolecia. Nie będziemy 
wchodzić w szczegóły, ale może warto, tak jak to biskup Paz-
dur mówił „per capita”, czyli tylko w punktach przypomnieć, 
co się wydarzyło najważniejszego w Kościele powszechnym 
i polskim.

Pierwsze dziesięciolecie – 1978 do 1988. Mamy tu trzy 
pielgrzymki papieża w latach 1979, 1983 i 1987. Wspaniałe 
pielgrzymki, wszystkie jeszcze do Polski komunistycznej, 
ale wiemy, że te pielgrzymki spowodowały powiew wolności 
w naszym kraju. W tym dziesięcioleciu mieliśmy jeszcze świę-
cenia biskupie księdza Józefa Pazdura – 12 stycznia 1985 roku. 
A 25 maja 1985 roku ksiądz arcybiskup Gulbinowicz otrzymał 
purpurę kardynalską.

Idziemy do drugiego dziesięciolecia – 1988 do 1998. Bar-
dzo dużo tu się wydarzyło. 5 listopada 1988 roku pojawił się 
biskup Jan Tyrawa. Szybko nastąpiła Jesień Ludów, rozpadł się 
Związek Radziecki i upadł mur berliński. Potem była pierwsza 
pielgrzymka papieża, a czwarta z kolei, już do wolnej Polski. 
W 1991 roku papież był dwa razy. Najpierw był w czerw-
cu, a potem przyjechał w połowie sierpnia na VI Światowe 
Dni Młodzieży na Jasną Górę. Potem mamy bardzo ważny 
rok 1992. Pojawiła się nowa mapa administracyjna Kościoła 
w Polsce. Na Dolnym Śląsku, 25 marca 1992 roku, wyłoniła 
się diecezja legnicka. Odnotujmy też kolejną wizytę papieża 
w maju 1995 roku. W tym roku – 6 stycznia – były też świę-
cenia biskupie ks. Stefana Regmunta. A rok później święcenia 
biskupie księdza Edwarda Janiaka. To był listopad 1996 roku. 
I wreszcie pod koniec tego drugiego dziesięciolecia waszego 
kapłaństwa, było wielkie światowe wydarzenie we Wrocławiu – 
46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny i kolejna wizyta 
Ojca Świętego. Ta szósta z kolei pielgrzymka zaczęła się tutaj 
we Wrocławiu, gdy kończył się Kongres Eucharystyczny, to 
wielkie wydarzenie w świecie, a szczególnie na Dolnym Śląsku.
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Idźmy dalej. Mamy trzecie dziesięciolecie – 1998 do 2008. 
Jest kolejna wizyta papieża. To już siódma z kolei w 1999 roku. 
I następnie rok 2000. Dwa tysiące lat od narodzin Pana Jezu-
sa. Papież zapraszał różne stany do Watykanu na spotkania. 
Byliśmy też jako pielgrzymka narodowa w Rzymie w lipcu 
2000 roku. A Wrocław dołączył jeszcze millennium swojej 
diecezji. Było świętowane tysiąclecie archidiecezji wrocław-
skiej. I potem przyszła ostatnia pielgrzymka naszego papieża 
na ziemię ojczystą w sierpniu 2002 roku. To było pożegnanie 
z ojczyzną i te słynne słowa, które papież powiedział przed 
wejściem do samolotu: „Żal odjeżdżać”. Miał świadomość, że 
to chyba ostatni raz i tak się stało. „Żal odjeżdżać” z rodzinne-
go domu, z rodzinnej Ojczyzny. Potem następuje utworzenie 
diecezji świdnickiej, to marzec 2004 roku, a we Wrocławiu na 
początku kwietnia kardynał Gulbinowicz odchodzi na emery-
turę i przychodzi nowy metropolita – ksiądz arcybiskup Marian 
Gołębiewski. Rok później, 2 kwietnia 2005 roku, po długim 
pontyfikacie, który trwał dwadzieścia sześć lat i kilka miesięcy, 
odchodzi do wieczności Jan Paweł II. To był trzeci, co do długo-
ści pontyfikat w dziejach Kościoła, po św. Piotrze i po Piusie IX, 
który kierował Kościołem w XIX wieku ponad trzydzieści jeden 
lat. Potem był wybór Benedykta XVI – 19 kwietnia 2005 roku 
i jego pielgrzymka w następnym roku do naszej ojczyzny 
w maju 2006 roku. Warto jeszcze odnotować, że w 2005 roku 
w Legnicy była zmiana, bo po odejściu na emeryturę księdza 
biskupa Tadeusza Rybaka, biskup Stefan Cichy został drugim 
biskupem legnickim.

I czwarte dziesięciolecie – 2008 do obecnego roku. W tym 
czasie mamy święcenia biskupie księdza Adama Bałabucha. 
W Kościele też są ważne wydarzenia. 28 lutego 2013 roku 
abdykuje papież Benedykt XVI i 13 marca tegoż roku zostaje 
wybrany kardynał Bergoglio i mamy Ojca Świętego Franciszka. 
Potem w Polsce odbywają się Światowe Dni Młodzieży. To 
lipiec 2016 roku.

Drodzy bracia, byliśmy świadkami tych wydarzeń jako ka-
płani, najpierw jako wikariusze, a potem jako  proboszczowie. 
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Prowadziliśmy nasze owczarnie w różnych miejscach, tam, 
gdzie nas Kościół posłał. Podziękujmy Panu Bogu tutaj, 
w matce kościołów dolnośląskich, w miejscu narodzin nas do 
kapłaństwa. Podziękujmy za to, że Pan Bóg nas obdarzył po-
wołaniem i pozwolił nam uczestniczyć w takich wydarzeniach. 
Jako powołani sialiśmy ziarno Ewangelii. Dzisiaj w modlitwie 
było, że ta siejba Boża winna być mężna i pokorna. Z pewnością 
o tym pamiętaliśmy.

Moi drodzy, to jest wspomnienie drogi, którą przybyliście 
najpierw wspólnie w seminarium jako wspólnota rokowa 
i później po święceniach kapłańskich. Było was podobno 
wyświęconych dziewiętnastu. To ta czterdziestoletnia droga 
w kapłaństwie, a czterdzieści, to ważna cyfra w Piśmie Świętym. 
Czterdzieści lat Naród Wybrany wędrował z niewoli egipskiej 
do Ziemi Obiecanej. Czterdzieści dni Pan Jezus pościł na pu-
styni. Czterdzieści dni Pan Jezu ukazywał się po zmartwych-
wstaniu zanim wstąpił do nieba. Te czterdziestki są ważne 
i wasza czterdziestka też jest ważna, a jak mówią i śpiewają 
ludzie – życie zaczyna się po czterdziestce. Wasze kapłaństwo 
też jeszcze się nie kończy, ale jest tylko na pewnym słupie, 
jeszcze nie granicznym, ale takim, który na zegarze waszego 
kapłańskiego życia odmierza liczbę czterdzieści.

4. Nieznana, ale ufna droga w przyszłość

I przechodzimy jeszcze na moment do przyszłości, która jest 
zakryta przed nami i tutaj trzeba wmontować to słowo „proszę”. 
Będziemy się modlić, dziękując Bogu za to, co za nami, żeby 
ta droga, którą z Bożej łaski mamy jeszcze przeżyć na winnicy 
Pańskiej, w służbie kapłańskiej, była błogosławiona, żebyśmy 
donieśli do mety naszą wiarę, naszą gorliwość kapłańską, 
naszą dobroć, naszą postawę służebną, bo czasem ta energia 
się wytraca, wchodzi w grę rutyna i jest dla nas zagrożeniem. 
I dlatego takie spotkania jubileuszowe są wspaniałą okazją, by 
ocenić to, co za nami i dokonać korekty, by ten odcinek, który 
nam pozostał, był dobry i podobający się Bogu. Będziemy się 
o to modlić.
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Moi drodzy, jakie piękne były dzisiaj słowa św. Piotr, który 
mówił nam o nowym niebie i nowej ziemi: „Oczekujemy jed-
nak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi” (2 P 3,13a). 
To ważna perspektywa, o której nie wolno nigdy zapominać. 
W Psalmie jest dzisiaj takie przypomnienie: „Miarą naszych 
lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiem-
dziesiąt” (Ps 90,10a). Ten psalmista, który to pisał, nie miał 
takiej wyobraźni, bo dzisiaj ludzie żyją i do dziewięćdziesiątki, 
a ksiądz kardynał w tym roku będzie miał dziewięćdziesiąt 
lat. Tego nawet nie przewidział psalmista, tylko powiedział: 
„Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy 
mocni, osiemdziesiąt”, a Pan Bóg dodaje dzisiaj niektórym 
jeszcze więcej. I psalmista dodaje: „A większość z nich to trud 
i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy” (Ps 90,10b). 
Szybko minęła czterdziestka? Szybko. Tak jakby wczoraj, 
czy parę dni temu, były święcenia. Tak to patrzymy na drogę, 
którą przebyliśmy. „Nasyć nas z rana swoją łaskawością, aby-
śmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć” 
(Ps 90,14). Uczyńmy to przedmiotem naszej prośby. Panie 
Boże, prosimy Cię, byśmy byli nasyceni Twoją łaską, abyśmy 
przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Będzie 
z pewnością więcej problemów zdrowotnych, bo przychodzi 
drugi okres życia w kapłaństwie, a za jakiś czas przyjdzie jesień 
życia. Dlatego, jakże jest nam potrzebna radość i cieszenie się 
nawet wtedy, gdy coś boli, gdy niedomagamy. Będziemy o to 
dzisiaj prosić.

I są jeszcze ważne słowa u św. Piotra: „Wzrastajcie zaś 
w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa!” (2P 3,18a). Wzrastajmy w łasce! Jeszcze niewystarczająco 
Pana Boga kochamy, jeszcze niewystarczająco Go znamy. To 
jest sprawa całego naszego życia. Dlatego w każdym kolejnym 
dniu naszego życia trzeba śpiewać Panu pieśń nową, kochać 
Go nową miłością i nową gorliwością posługiwać ludziom na 
różnych odcinkach. W sektorze głoszenia Ewangelii, jak było 
wspomniane, żeby było ono mężne i pokorne, a więc odważne 
i pokorne. Odważne, bo to nie jest nasza mądrość, tylko to 
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jest Boże słowo, Boża mądrość, która przez nasze usta tylko 
przechodzi, ale i pokorne, bo to słowo Boże czasem głoszą 
nieudacznicy, czasem grzeszni słudzy Boży, słudzy ołtarza. 
Dlatego pokora też jest potrzebna. Drugi sektor to posługa 
sakramentalna. Proszę księży – konfesjonał i ołtarz Pański, to 
szczególne miejsca naszej posługi i Pan Bóg tu jest najważ-
niejszy. Nie zasłaniajmy sobą tego, który działa, tego, który 
przebacza, tego, który umacnia. Ta moc płynie nie z nas, tylko 
z Boga. Zawsze pamiętajmy, że służąc przy Pańskich ołtarzach, 
jesteśmy tylko kruchym naczyniem. I trzeci sektor, to troska 
o ubogich, diakonia, czyli służba tym, którzy są w potrzebie – 
chorym, ubogim. Ona weryfikuje jakość naszej posługi słowa 
i sakramentu. Ona sprawdza się w szacunku i w służbie czło-
wiekowi w potrzebie.

Módlmy się, żeby Pan Bóg nam pobłogosławił, byśmy 
ten czas, który nam jeszcze został do przeżycia w posłudze 
kapłańskiej, wypełnili taką gorliwą, pasterską posługą, zna-
czoną  Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Najświętszej. 
Amen.

Mądrość jako dar Ducha Świętego 
dla dobrego życia
Złoty Stok, 5 czerwca 2018 r.

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

1. Wieczernik i pierwsze bierzmowanie

Tak zawsze bywa, że podczas udzielania sakramentu bierz-
mowania, gdy otrzymujemy dar Ducha Świętego, przypomi-
namy sobie pierwsze wylanie Ducha Świętego, jakby pierwsze 
bierzmowanie w Kościele, które miało miejsce pięćdziesiątego 
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dnia po zmartwychwstaniu, w czasie Zielonych Świąt. Już 
mamy je za sobą. To wydarzenie jest rozważane, wspominane 
i wiemy, że ono się powtarza. Wiele wydarzeń w Kościele się 
powtarza. Codziennie powtarzamy Eucharystię, a to jest jedna 
ofiara Pana Jezusa, która raz została odprawiona podczas Ostat-
niej Wieczerzy i potem w sposób krwawy została złożona na 
krzyżu z życia. Pan Jezus oddał za nas życie na krzyżu, abyśmy 
mieli grzechy odpuszczone. Raz się to dokonało, ale się uobec-
nia wiele razy, w wielu miejscach na świecie, tam, gdzie kapłani 
sprawują, jak mówimy, wielką tajemnicę wiary. I podobnie 
wydarzenie z pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu, które 
nazywamy zesłaniem Ducha Świętego, uobecnia się i niejako 
powtarza podczas sakramentu bierzmowania, gdy biskupi 
przyjeżdżają do wspólnot parafialnych i sprawują Najświętszą 
Ofiarę, podczas której jest liturgia sakramentu bierzmowania.

W pierwszym czytaniu zostało nam dzisiaj przypomniane 
to pierwsze bierzmowanie. Zapisał je św. Łukasz w Dziejach 
Apostolskich. Ono było w Wieczerniku, w Jerozolimie. Jezus je 
zapowiedział. Poprosił uczniów, żeby nie rozchodzili się jeszcze 
w świat, bo otrzymają dar z wysoka, żeby byli pojętni, żeby 
lepiej rozumieli to, co usłyszeli od Jezusa – Ewangelię, żeby 
lepiej rozumieli Jego cudowne znaki, które uczynił i mieli też 
więcej odwagi, więcej energii. I tak się stało. Jak Duch Święty 
zstąpił, to Piotr wygłosił wspaniałe kazanie. Temat tego kazania 
był jeden. Mówił o Jezusie, który przyszedł z nieba, został wy-
słany przez Ojca, żeby przynieść prawdę o naszym zbawieniu, 
czyli Ewangelię, żeby powiedzieć ludziom, że Ojciec Niebie-
ski wszystkich nas kocha, że bardzo pragnie, by wszyscy po 
ziemskim życiu mogli trafić do nieba i na końcu dobrowolnie 
oddał życie na drzewie krzyża. Stał się Barankiem ofiarnym, 
ofiarował swoje życie, nie za siebie, bo był niewinny, nie miał 
grzechu, tylko za nas. Ta śmierć była za nas na odpuszczenie 
grzechów. O tym mówił Piotr i wielu ludzi przekonał. Autor 
Dziejów Apostolskich mówi, że po tym kazaniu w dzień zesłania 
Ducha Świętego około trzy tysiące osób przyjęło chrzest, stało 
się uczniami Chrystusa, wyznawcami nowej religii.
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Moi drodzy, potem apostołowie szli, nauczali, udzielali 
chrztu i także umacniali ochrzczonych darami Ducha Świę-
tego, żeby byli świadkami Pana Jezusa. To umacnianie ludzi 
ochrzczonych trwa do dzisiaj i będzie trwało w Kościele do 
końca świata. Bierzmowanie, to jest takie dopełnienie sakra-
mentu chrztu.

2. Mądrość – pierwszy dar Ducha Świętego

Moi drodzy, mówimy, że w czasie bierzmowania przyjmu-
jemy dary Ducha Świętego. Tych darów jest siedem, tak jak 
jest siedem sakramentów świętych, które z pewnością znacie. 
Wśród siedem sakramentów świętych najważniejszy jest pierw-
szy – chrzest, bo bez chrztu nie można przyjąć żadnego innego 
sakramentu. Jak chcemy przyjąć sakrament małżeństwa, to 
żądają od nas metryki chrztu, że jesteśmy ochrzczeni. Jak idzie-
my do seminarium, żeby zostać księdzem i przyjąć sakrament 
kapłaństwa, to też pokazujemy metrykę chrztu. Jak idziemy 
do I Komunii Świętej, to też księża pytają czy uczniowie są 
ochrzczeni i wtedy, jak się to udokumentuje, można przyjmować 
następne sakramenty.

Gdy chodzi o dary Ducha Świętego, to też mamy ich siedem 
i ten, który jest pierwszy wymieniony, jest najważniejszy. To jest 
dar mądrości. Tak jak wśród sakramentów jest najważniejszy 
chrzest, a najświętszy jest Eucharystia. Wymieniając sakramen-
ty mówimy Najświętszy Sakrament. Zatem najważniejszy jest 
chrzest, a najświętszy to jest Eucharystia. Jeszcze raz powtórz-
my, że w gronie darów Ducha Świętego na pierwszym miejscu 
mamy wymienioną mądrość.

Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka zdań na temat mądrości 
jako daru Ducha Świętego. Niektórzy utożsamiają, zrównują 
mądrość z wiedzą, z uczonością. To jest błąd, bo nie wszyscy 
uczeni są mądrzy. Czasem ludzie, którzy nie potrafią czytać 
i pisać, posiadają wielką mądrość. Mówimy o kimś, że to jest 
mądry człowiek, to jest mądry góral, mądra góralka. Apostoło-
wie też nie mieli skończonych uniwersytetów, a były już szkoły 
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w czasach Pana Jezusa. W Grecji była Akademia Platońska. 
Tam do Greków, do Aten trafił św. Paweł. W Aleksandrii były 
szkoły w ważniejszych miastach, gdzie się uczono. Ale wiedza 
to nie jest to samo, co mądrość. Można mieć Nagrodę Nobla 
w jakiejś dziedzinie nauki, a nie posiadać mądrości. Można mieć 
tytuły naukowe – profesora, doktora i też nie mieć mądrości. 
Można być wielkim politykiem i też nie mieć mądrości. Czy 
np. Stalina czy drugiego zbrodniarza nazwiemy człowiekiem 
mądrym? Widzimy więc, że mądrość jest czymś więcej i czymś 
innym niż wiedza. Wy się uczycie w szkole różnych przedmio-
tów i na tych przedmiotach przyjmujecie informacje. Dzisiaj 
szukamy też tych informacji w Internecie. Wystarczy wystukać 
w Google jakieś hasło i od razu mamy informacje na temat, 
który nas interesuje.

To jest dostęp do wiedzy, a mądrość jest czymś więcej niż 
wiedza. Człowiek mądry wie po co żyje. Człowiek mądry wie, 
że trzeba być dobrym, że nie wolno kraść, że nie wolno kłamać. 
Uczeni też kłamią, uczeni też uchwalają prawa antyludzkie. 
Jeżeli parlamenty europejskie uchwalają dzisiaj prawo do 
aborcji, do zabijania niewinnych, bezbronnych dzieci, to czy to 
jest mądrość? W niektórych krajach europejskich parlamenty 
uchwalają prawo do eutanazji, do uśmiercania nie tylko tych 
ludzi, którzy chcieliby już umrzeć, czy którzy nie są już pro-
duktywni. Eutanazję niekiedy wykonują tam, gdzie umierający 
nie prosi o przyspieszenie śmierci, ale z innych powodów, gdy 
np. rodzina naciska, bo ktoś jest tak niepełnosprawny, że tylko 
jest ciężarem dla rodziny. Wtedy uchwalamy ustawę i takiego 
człowieka można uśpić. To tak, jakbyśmy starego konia, czy 
niedołężnego już psa dawali do uśpienia. Dzisiaj podobnie 
ludzi próbuje się w niektórych krajach usypiać i czy to jest 
mądrość? Jeżeli w jakimś parlamencie uchwalają nową definicję 
małżeństwa, że małżeństwo mogą zawrzeć dwaj panowie, że 
małżeństwo mogą zawrzeć dwie panie, to czy oni chcą poprawić 
Pana Boga? Pan Bóg inaczej powiedział.

Widzicie więc, że wiedza i to, co jest obecne w parlamentach 
czy w rządach, nie zawsze jest mądre, chociaż oparte na jakiejś 
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wiedzy. Wiedza może być fałszywa, może być podstępna, a mą-
drość nie jest fałszywa, mądrość jest zawsze nasycona prawdą. 
Tylko mądrość jest darem Ducha Świętego, darem Bożym, a nie 
wiedza. My wiedzę zdobywamy i nie zawsze jest ona prawdzi-
wa, natomiast mądrość w pierwszym rzędzie otrzymujemy od 
Pana Boga i dlatego trzeba się o mądrość modlić, bo to, co jest 
darem, to wymaga z naszej strony modlitwy.

Tak jak darem jest wiara: „Apostołowie prosili Pana: Przy-
mnóż nam wiary!” (Łk 17,5). Możemy wiarę pogłębiać przez 
czytanie Pisma Świętego, przez czytanie pobożnych książek, 
przez słuchanie kazań, przez uczestniczenie w rekolekcjach. 
Zapraszamy czasem takich znakomitych kaznodziejów. Wczoraj 
wieczorem w Radiu Maryja ksiądz kustosz z sanktuarium maryj-
nego w Krzeszowie – ksiądz Marian Kopko – zapowiedział, że 
do Szczawna-Zdroju przyjedzie ks. Bashobora, kapłan, chary-
zmatyk. Słyszeliście pewnie jego nazwisko. Są takie dwa znane 
nazwiska – ks. Bashobora i o. Manjackal – kapłani z dalekiego 
świata, do których garną się ludzie. Można wiarę pogłębić, jak 
spotkamy takich charyzmatyków, ale na pierwszym miejscu 
wiara jest darem i dlatego mówimy, że wiara jest dana, czyli 
jest darem i jest zadana.

Tak samo miłość jest dana, jest zadomowiona w naszym ser-
cu, ale jest też zadana. Zobaczcie, nowożeńcy otrzymują miłość, 
która przychodzi nie wiadomo skąd i jest taka impulsywna, taka 
wielka. Niektórzy mówią, że takiej miłości już nikt nie przeży-
wa. A czasem minie rok czy dwa i ta miłość gdzieś odpłynie, 
zniknie albo się wypali. Tak to jest. A więc dar i zadanie.

Mądrość, jest podstawowym darem Ducha Świętego. Dlate-
go trzeba się o nią modlić. Dzisiaj za darmo otrzymujecie ten dar 
mądrości, ale trzeba go przyjąć i trzeba z nim współpracować. 
Nie można przyjąć mądrości i oprawić jej sobie w ramki lub 
powiesić na ścianie albo jak medal na szyi. To nie jest tak, że 
się raz otrzyma mądrość i całe życie jest się mądrym. To nie 
jest tak, że się raz uwierzy i całe życie wierzymy. Widzicie, że 
wielu młodych ludzi traci wiarę. Wynoszą z domu rodzinnego 
dobre wychowanie, chodzą do kościoła, modlą się, przystępują 
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do sakramentów, a potem gdzieś na studiach spotykają różnych 
ludzi i dają się okraść z wiary, nawet nie wiedzą kiedy.

Wczoraj we Wrocławiu odbył się pogrzeb księdza infułata 
Adama Drwięgi. Ksiądz kardynał mówił, że ksiądz Drwięga 
był znany w Europie Zachodniej, bo założył hełmy na wieżę 
katedry w we Wrocławiu. Zakładam, że we Wrocławiu byli-
ście i widzieliście te hełmy na katedrze. Są tam od 1991 roku. 
W czasie wojny były strącone, zniszczone, a ksiądz proboszcz 
Drwięga miał taki talent i wynalazł ludzi, którzy mu pomogli 
hełmy pokryte blachą miedzianą przygotować i potem założyć 
na wieże. To był niezwykły kunszt. Na jego pogrzeb przyje-
chało stu osiemdziesięciu księży. Nawet na pogrzeb biskupa 
czasem tylu nie przyjeżdża. To był mądry ksiądz. Nie miał 
doktoratu, miał tylko magisterium, a był bardzo mądry. To był 
mądry duszpasterz. Tutaj u was też musiał być, bo wczoraj 
na pogrzebie mówiono, że jako wizytator gospodarczy znał 
wszystkie kościoły Dolnego Śląska. Jak są wizytacje bisku-
pie, to najpierw przyjeżdża ekonom diecezjalny i sprawdza 
stan obiektów sakralnych, czyli kościoła, plebanii, cmentarza. 
Chodzi po strychu, sprawdza, jaka jest elewacja w kościele, jaki 
jest stan figur, obrazów. To jest przedmiotem wizytacji i ksiądz 
Drwięga przez kilkadziesiąt lat był takim wizytatorem. Dlatego 
powiedziano wczoraj, że jako ekonom diecezjalny zwizytował 
i poznał wszystkie kościoły Dolnego Śląska, dzisiaj trzech 
diecezji – wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej.

Tytuł mądrego przypisujemy różnym ludziom, i księdzu, i bi-
skupowi, i politykowi, i także profesorowi, ale nie wszystkim. 
Wy też może macie mądre mamusie czy tatusiów. Moja mama 
nie była uczona, a mogę powiedzieć, że była bardzo mądra.

Wczoraj też – jak mówiono o życiu księdza Drwięgi – to 
jeden z księży, który przemawiał, zacytował, że ksiądz Drwię-
ga wyznał, że w domu rodzinnym nauczył się dwóch rzeczy. 
Jakich? Od mamy modlitwy, a od taty pracowitości. Mama 
go nauczyła modlitwy i miłości do Pana Boga, a ojciec, który 
też był wierzący, nauczył go pracowitości. To byli mądrzy 
rodzice i ta mądrość przeszła na syna. Potem ten syn – ksiądz 
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pracował i trzy kościoły, które są przy katedrze, pięknie wy-
remontował.

Zakończenie

Kończąc, chciałem wam powiedzieć w dzisiejszej homilii 
o darze mądrości, bo dzisiaj ten dar mądrości otrzymujecie na 
bierzmowaniu. Będziemy się modlić, żebyście byli mądrzy, 
żebyście tego daru nie zgubili, żebyście się nie dali okraść z tego 
daru, żebyście całe życie byli napełnieni mądrością Ducha Świę-
tego, bo wtedy wygracie życie i doczesne, i wieczne. Amen.

Świątynia nadzwyczajnym miejscem 
na ziemi

Wałbrzych, 10 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji poświęcenia kościoła 

Kościół pw. Świętej Rodziny

1. Świątynia miejscem oddania chwały Bogu

W homilii mszalnej, podczas której jest uroczyste poświę-
cenie nowej świątyni, powinniśmy odnieść się do ogłoszonego 
Bożego słowa i także wyjaśnić najważniejsze obrzędy, które są 
podejmowane w akcie uroczystego poświęcenia.

Moi drodzy, w słowie Bożym, specjalnie dobranym na dzi-
siejszą okazję poświęcenia nowej świątyni, była mowa o dwóch 
świątyniach – o świątyni kamiennej i o świątyni żywej.

O świątyni kamiennej mówiło pierwsze czytanie, wzięte 
z proroka Ezechiela. Dowiedzieliśmy się czy przypomnieliśmy 
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sobie, że świątynia jest miejscem, gdzie oddaje się Bogu chwałę. 
Jest to miejsce, do którego ludzie przychodzą, gdzie się groma-
dzą, by oddawać Bogu chwałę i każda świątynia jest wypełniana 
Bożą chwałą, która płynie z serc ludzi wierzących, którzy mają 
w niebie Ojca i wiedzą, że Jemu zawdzięczają swoje życie, swo-
je istnienie i wiedzą, że do Niego wędrują, że kiedyś dotrą do 
tego pierwszego domu, którym jest niebo. Dlatego przychodzą, 
żeby Boga wielbić, żeby Bogu dziękować i żeby także prosić 
o dar Jego błogosławieństwa, bo wszyscy mieszkańcy ziemi 
są ograniczeni i w wymiarze cielesnym, i w sferze duchowej. 
W wymiarze cielesnym widać to wtedy, gdy chorujemy. Nie 
mamy takiej władzy nad naszym organizmem biologicznym, 
żeby on zawsze poprawnie funkcjonował, ale jeszcze większe 
ograniczenia doświadczamy w sferze duchowej, jak np. popa-
damy w nałogi i nie możemy zerwać z alkoholem, z papierosem 
czy młodzież z narkotykami, a także, jak nie potrafimy przeba-
czyć, jak jesteśmy zazdrośni i jak jest w nas mało życzliwość. 
To jest doświadczenie naszych ograniczeń duchowych i dlatego 
wyciągamy rękę do Pana Boga, żeby nam pomógł być podob-
nym do Niego w miłowaniu, w przebaczaniu, w byciu dobrym. 
I to się dokonuje w świątyni. W świątyni jesteśmy przed Panem 
Bogiem i w świątyni zawsze Pan Bóg jest dla nas bliższy. Tam 
mamy pełniejsze doświadczenie Jego obecności na ziemi, ani-
żeli w innych miejscach.

Pierwsze czytanie kończyło się dzisiaj słowami: „Miejsce 
podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izra-
elitów” (Ez 43,7b). To są słowa Pana Boga. Bóg chce na wieki 
mieszkać pośród synów Izraela. Dzisiaj my jesteśmy „nowym 
Izraelem”. Ten „stary Izrael” odrzucił Mesjasza, dlatego w jego 
miejsce przyszedł Kościół. Ci, którzy przyjęli Jezusa jako Syna 
Bożego, jako Boga wcielonego, w Niego uwierzyli, na Niego 
postawili i Jego słuchają. Jeżeli chcemy Boga doświadczyć peł-
niej, to zawsze winniśmy przyjść do świątyni, bo Bóg obiecał, 
że w każdej świątyni będzie obecny i da to ludziom odczuć, że 
jest naprawdę obecny, że przyjmuje od ludzi chwałę, dziękczy-
nienie i że ludziom pomaga.



309

2. Ołtarz szczególnym miejsce świątyni

Moi drodzy, w każdej świątyni najważniejsze miejsce, to 
ołtarz. Mamy tutaj jeszcze ołtarz nienakryty, bo będzie za 
chwilę konsekrowany, poświęcony. Ołtarz, to miejsce składania 
ofiary. Taki ołtarz był w Świątyni Jerozolimskiej, gdzie kapłani 
składali ofiary ze zwierząt, zabijali baranki, ale z chwilą, gdy 
Świątynia Jerozolimska została zburzona w roku 70 po Chry-
stusie przez Rzymian – jak to Jezus sam zapowiedział – wtedy 
zniknął ołtarz, skończyły się ofiary krwawe ze zwierząt i też 
skończyło się kapłaństwo Starego Testamentu. W to miejsce na-
rodziły się świątynie chrześcijańskie. Przez pierwsze trzy wieki 
chrześcijanie nie mieli świątyń i gromadzili się po domach lub 
w podziemnych cmentarzach, które nazywamy katakumbami. 
Tam był Bóg chwalony, tam była sprawowana Eucharystia, 
a gdy cesarz Konstantyn Wielki wydał „edykt mediolański” 
w roku 313 i dał uprawnienie nowej religii chrześcijańskiej, 
wtedy rozpoczęto budować świątynie i dzisiaj cały świat jest 
tymi świątyniami wypełniony. Były budowane w różnym cza-
sie, dlatego jak zwiedzamy starożytne miasta w Europie, czy 
na Bliskim Wschodzie, widzimy różnorodność tych świątyń. 
Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem czy Bazylika Santa 
Maria Maggiore w Rzymie, to są najstarsze świątynie wybudo-
wane jeszcze w czasach późnej starożytności. Średniowiecze 
nam dostarczyło wspaniałe świątynie gotyckie, ze strzelistymi 
wieżami i oknami, a potem były świątynie barokowe i aż do 
współczesnych.

Moi drodzy, w świątyni – jeszcze raz to powtórzmy – szcze-
gólnym miejscem jest ołtarz, na którym dzisiaj jest składana 
nowa ofiara, nie ze zwierząt, tylko ofiara Jezusa Chrystusa. Jezus 
złożył ją w sposób krwawy jeden raz. Cierpiał, umarł, został po-
grzebany i zmartwychwstał jeden raz, ale to Jego dzieło zostało 
utrwalone w Eucharystii. W tej Eucharystii, którą sprawował 
w Wielki Czwartek, kiedy powiedział: „To czyńcie na moją 
pamiątkę” (Łk 22,19b). I dzisiaj to dzieło zbawcze Jezusa staje 
się dla nas dostępne na ołtarzu, ono jest aktualne i my na ołtarzu 
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możemy z Jezusem składać nas samych w ofierze Panu Bogu. 
Wszystko kim jesteśmy, nasze bóle, nasze osiągnięcia, nasze 
porażki. Wszystko dla Pana Boga. Nawet grzechy przekazujemy 
Panu Bogu. Po co? Po to, by je wymazał, by je zniszczył, bo ma 
taką władzę, a my takiej władzy nie mamy. Wszystko dla Pana 
Boga. Ołtarz Chrystusowy to miejsce naszego ofiarowania, czy 
lepiej powiedzieć współofiarowania z Jezusem Chrystusem, bo 
Jezus Chrystus nam udostępnia – można byłoby tak powiedzieć 
– swoją Najświętszą Ofiarę, którą złożył jako sprawiedliwy, za 
nas niesprawiedliwych. To my powinniśmy umrzeć, a Jezus 
umarł za nas, żebyśmy żyli i to na wieki.

Moi drodzy, ołtarz zatem uczy nas składać siebie w ofierze 
dla Pana Boga, ale także dla drugich ludzi. To jest coś pięk-
nego, jak potrafimy żyć w postawie ofiary, inaczej w postawie 
służby dla drugich. Małżeństwo, rodzina jest tą szczególną 
przestrzenią, gdzie jesteśmy zobowiązani żyć dla drugich, a nie 
dla siebie, żeby w moim sercu było jak najwięcej „ty”, a jak 
najmniej „ja”. Jak tak jest, to jest to miłość ewangeliczna, a nie 
światowa, nie zafałszowana. Uczmy się składać nas Panu Bogu 
w ofierze, ale także – wezwani przez Pana – chcemy tę ofiarę 
z nas składać za drugich.

Moi drodzy, po drugie, ołtarz Chrystusowy jest miejscem 
naszego pokarmu duchowego, jest miejscem, skąd przyjmujemy 
Chleb Eucharystyczny. Wiadomo, żeby życie biologiczne trwa-
ło, żeby było podtrzymywane, potrzebujemy pokarmu, który jest 
z ziemi. Ziemia jest naszą karmicielką. To sobie przypominamy 
zawsze na dożynkach sierpniowych czy wrześniowych. Ale nie 
jesteśmy tylko organizmem biologicznym, bo jest w nas duch, 
który ma wyższe potrzeby, który tęskni za prawdą, za dobrem, 
za miłością, za szczęściem, za sprawiedliwością. Tu jest nam 
potrzebny pokarm dla ducha i tym pokarmem w pierwszym 
znaczeniu jest Eucharystia. Pan Jezus dał ten pokarm i on rodzi 
się na ołtarzu. Dlatego, ten ołtarz będzie uroczyście konsekro-
wany, żeby rzeczywiście był dla nas miejscem składania ofiary 
z Jezusem Chrystusem i był także miejscem, które jest źródłem 
mocy Bożej, która jest nam dawana, byśmy mogli wypełniać 
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nasze powołanie, byśmy mogli wypełniać Bożą wolę na wzór 
samego Jezusa Chrystusa.

Moi drodzy, jeszcze może o tej świątyni materialnej. Świą-
tynia materialna jest związana z całym naszym życiem, od 
chrztu, poprzez I Komunię Świętą, bierzmowanie, poprzez 
uroczystości, które przeżywamy i przede wszystkim poprzez 
coniedzielną Eucharystię. To jest ten dom naszego spotkania 
z Panem Bogiem. I wiemy, że do świątyni przychodzimy 
także przy różnych okazjach, przynosimy wieńce żniwne, by 
Panu Bogu podziękować za pokarm, który nam ziemia przy-
sporzyła i w świątyni oczyszczamy się z naszych z grzechów. 
W wielu świątyniach są także odprawiane pogrzeby, bo zwykle 
 zmarłych żegnamy w świątyniach albo w kaplicach cmentar-
nych.

Przypomnijmy sobie, że ze świątyń wyruszali na wojnę 
nasi praojcowie, a gdy wracali z wojny jako zwycięzcy czy 
pokonani, też przychodzili do świątyni. Gdy wybuchł stan 
wojenny, to gdzie szliśmy? Do świątyń! Wtedy świątynie były 
pełne. Pamiętacie, tak było też w Wałbrzychu. Dzisiaj troszkę te 
świątynie się opróżniły z ludzi; wtedy było nas o wiele więcej. 
Gdy papież zmarł, gdzie szliśmy? Do świątyń! Śpiewaliśmy: 
„Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię”. To chwalenie ma 
miejsce tu, w świątyni.

Wczoraj wróciliśmy z 379 Konferencji Episkopatu. Zor-
ganizowane była przez diecezję siedlecką na samej prawie 
granicy między Polską a Białorusią w Janowie Podlaskim. 
W piątek, przedwczoraj, po zakończonych obradach, poje-
chaliśmy do Pratulina. To jest miejscowość tuż nad Bugiem. 
Dlaczego tam pojechaliśmy? Chcieliśmy się zapoznać z tymi 
męczennikami, którzy 24 stycznia 1874 roku zginęli. Było ich 
trzynastu, a wśród nich taki główny dowodzący, który nazywał 
się Wincenty Lewoniuk. Wyszli jako unici z kościoła, broniąc 
swojej wiary i broniąc swojej przynależności do Kościoła 
Rzymskiego. Wprawdzie mieli swoją liturgię wschodnią, ale 
chcieli, by papież, biskup Rzymu, był ich pasterzem, by byli 
w jedności, w owczarni, którą prowadzi papież. I Kozacy, 
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przeciwnicy jedności Kościoła, zastrzelili ich. W głównym 
ołtarzu, w tym drewnianym kościółku, jest krzyż, który trzymał 
jeden z trzynastu zabitych, który jako pierwszy padł za wiarę 
w Chrystusa, za jedność Kościoła. Tamtejszy kustosz, który nam 
pokazał film, opowiedział o mężczyźnie w sile wieku, który 
zapadł na chorobę nowotworową, na raka prostaty i to był rak 
złośliwy. Lekarze orzekli, że był w takim stanie, że zostało mu 
jeszcze trzy tygodnie życia. Akurat w tym czasie dowiedział 
się o męczennikach z Pratulina. I co zrobił? Jak już wszystkie 
medykamenty i wszystkie metody leczenia zawiodły, wysłał 
żonę do Pratulina i prosił, żeby przywiozła mu ziemi. Tam ludzie 
widzieli dokładnie i wiedzą do dzisiaj, gdzie miało miejsce to 
męczeństwo i gdzie ci męczennicy zostali pochowani. Żona 
wykonała polecenie i przywiozła ziemię, bo zwykle prośby 
ludzi chorych się spełnia, jak są możliwe do spełnienia. I on 
codziennie dokładał sobie do herbaty pół łyżeczki tej ziemi, 
zamiast cukru. Tak nam ten ksiądz opowiadał, ja tylko powta-
rzam. I zamiast żyć trzy tygodnie, żył jeszcze parę lat. Wyszedł 
z choroby i potem poszedł o własnych siłach tam, skąd żona 
mu tej ziemi przyniosła. Miał wielką wiarę w tę pomoc, która 
płynie z niebios od naszych przyjaciół, męczenników.

Dzisiaj rano, gdy przygotowywałem się do tej homilii, 
wyczytałem, że ksiądz biskup Ryczan, biskup kielecki, który 
niedawno zmarł, był kiedyś w Kazachstanie i tam dowiedział 
się o parafii, w której był punkt modlitewny dla Polaków, do 
którego ludzie przyjeżdżali z odległości tysiąca kilometrów, 
by się wyspowiadać. I przywozili też ze sobą worki z ziemią, 
żeby ksiądz je poświęcił, bo chcieli je zabrać ze sobą na czas 
swojego pogrzebu.

Dzisiaj także w pierwszym programie telewizji była trans-
misja Mszy Świętej z Łagiewnik i ksiądz kustosz sanktuarium 
maryjnego w Rokitnie z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
mówił o takim wydarzeniu, jak to w jednej parafii na Wscho-
dzie zmarł ksiądz. Rano ludzie przyszli do kościoła i była 
informacja, że zmarł ich proboszcz. Nie było Mszy św., bo nie 
było w pobliżu księdza. Ludzie ustawili się do konfesjonału. 



313

Kościelny postawił krzyż w konfesjonale, a oni podchodzili 
i się spowiadali.

Zakończenie

Moi drodzy, jeśli takie wydarzenia sobie przytaczamy to po 
to, żeby potwierdzić nasze przekonanie, jak ważna jest świątynia 
Pańska. Chwała wam za to, żeście tę świątynię wybudowali. 
Tak jak powiedziałem w słowie wstępnym – my odejdziemy, 
bo kiedyś trzeba będzie odejść, a świątynia zostanie i tu inni 
przyjdą, i będą coś podobnego robić, jak my. Parafia ma we-
zwanie Świętej Rodziny. To jest wielkie wezwanie dla rodzin, 
które tu mieszkają, żeby pięknie prowadzić życie rodzinne, 
a tego się nie da bez cierpienia, bez krzyża, bez przebaczenia, 
bez cierpliwości, bez tolerancji.

Moi drodzy, to może tyle, bo jeszcze jest długa liturgia 
i już nie będziemy mówić o tej świątyni z żywych kamieni, 
o czym była mowa na początku. Jak Pan Jezus mówił: Ty jesteś 
Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18), to mówił o nas jako 
o wspólnocie w żywym Kościele, z żywych kamieni. Mamy 
zapewnienie, że „bramy piekielne go nie przemogą”. Tyle razy 
dzwoniono na pogrzeb Kościołowi, a Kościół jest i trwa, a kto 
z Bogiem wojuje, ten nigdy nie wygra. Zobaczcie, na Zacho-
dzie świątynie rozbierają, a my jeszcze budujemy. Obyśmy nie 
musieli ich kiedyś rozbierać. Dlatego jest potrzebna modlitwa, 
żebyśmy przekazali wiarę naszemu młodemu pokoleniu, że-
byśmy pozostali wierni naszej narodowej tradycji, bo najważ-
niejszy jest naród. Nie jest ważna partia, nie jest ważny rząd, 
nie jest ważny prezydent, ile jest ważny naród, który wierzy 
w Boga, który uważa, że Bóg jest najważniejszy, że Bóg jest 
gospodarzem nieba i ziemi.

Dlatego jako cząstka naszego polskiego narodu chcemy 
troszczyć się, żeby ten naród pozostał wierny, żebyśmy się nie 
dali okraść z wiary, z wartości religijnych i patriotycznych, 
bo złodzieje ciągle przychodzą. To są wysłannicy diabła, któ-
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rzy tylko czekają, żeby ktoś się dał okraść. My należymy do 
Chrystusa, mamy piękną, ponadtysiącletnią tradycję narodową, 
katolicką i chrześcijańską, i tego się trzymajmy. Amen.

Św. Barnaba uczy nas być apostołem
Wambierzyce, 11 czerwca 2018 r.

Msza św. podczas dnia skupienia i konferencji księży dziekanów  
diecezji świdnickiej 

Bazylika wambierzycka
Wstęp

Drodzy księża dziekani i inni kapłani, bracia i siostry 
w Chrystusie, czytania mszalne wybrane przez Kościół na 
dzień liturgicznego wspomnienia św. Barnaby, informują nas 
o ewangelizacji w apostolskim Kościele. Dowiadujemy się 
z nich, że zanim apostołowie i ich uczniowie zostali posłani 
na głoszenie Ewangelii, byli wcześniej formowani, przecho-
dzili przez odpowiednie przygotowanie. Można powiedzieć, 
że taka praktyka, podjęta w Kościele apostolskim, została 
wytyczona Kościołowi wszystkich wieków, także Kościołowi 
naszego czasu, a więc i nam. Ewangelizacja może być skuteczna 
i owocna, jeśli chrześcijanie, zwłaszcza z urzędu powołani do 
ewangelizacji, podejmują ustawiczną formację i preparację do 
otrzymanej misji apostolskiej. W homilii obecnej, tutaj, przed 
Matką Bożą Wambierzycką, noszącą tytuł Królowej Rodzin, 
zastanowimy się, jak powinno wyglądać nasze przygotowy-
wanie się i wypełnianie misji ewangelizacyjnej, która jest 
jednym z najważniejszych zadań, wynikających z z przyjętego 
sakramentu święceń.

1. Napełnienie Duchem Świętym owocuje w wierze 
i dobroci – formacja do ewangelizacji

Autor Dziejów Apostolskich mówi dziś o Barnabie, że 
„był człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i  wiary” 
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(Dz 11,24). Trzeba przyjąć, że te przymioty ukształtował 
w sobie w gminie jerozolimskiej wśród apostołów. Tak zresztą 
kształtowali się duchowo u Chrystusa pierwsi, powołani przez 
Niego, uczniowie. Przygotowywali się do przyszłej misji słu-
chając Jego nauki, patrząc na Jego cuda, a potem przeżywając 
Jego uniżenie w męce i śmierci krzyżowej oraz wywyższenie 
w zmartwychwstaniu. Zatem apostołowie, w tym także ich 
uczeń św. Barnaba, zanim usłyszeli od Jezusa słowa „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody (...). Idźcie i głoście: Bliskie jest 
królestwo niebieskie”, najpierw przy Chrystusie umacniali się 
w wierze.

Barnaba „był człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Święte-
go i wiary” (Dz 11,24). Takie właśnie przymioty potrzebne są 
nam wszystkim. Większość z nas wyniosła te przymioty z domu 
rodzinnego. Jednakże wiemy dobrze, że przymioty duchowe 
jak i wartości materialne nie są dane raz na zawsze. Mogą być 
utracone. Stąd też troska o nie i praca nad nimi winna rozciągać 
się na całe nasze życie. Aby mieć w sobie Ducha Świętego, 
potrzebna jest nam stała lektura Pisma Świętego, zwłaszcza 
Nowego Testamentu. Potrzebna nam jest codzienna modlitwa, 
w tym medytacja i pobożna książka. Wiara i dobroć, które zdo-
biły Barnabę wypływały z jego otwarcia się na Ducha Świętego.

Drodzy bracia, tak często przypominamy naszym wiernym, że 
są świątynią Ducha Świętego. Żeby dobrze i skutecznie ewange-
lizować winniśmy mieć ustawiczny kontakt z Duchem Świętym.

Maryja patrzy na nas z nieba przez swoją omodloną w tym 
sanktuarium figurę i dobrze wie, w jakim stopniu jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym. Zapragnijmy być podobnymi do 
Maryi, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym i byli – tak 
jak św. Barnaba – pasterzami pełnymi wiary i dobroci.

2. Przygotowanie do ewangelizacji: modlitwa i post; 
formy ewangelizacji

Drodzy bracia, zauważmy, że Barnaba przed wyruszeniem 
na działalność apostolską podjął, wraz z innymi uczniami, post 
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i modlitwę. Oto przed chwilą słyszeliśmy: „Gdy odprawiali pu-
bliczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie 
Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». 
Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wy-
prawił ich” (Dz 13.2-3). Św. Jan Paweł II napisał w poemacie 
„Stanisław”: „Słowo nie nawróciło, nawróciła krew”.

Drodzy bracia, dzisiejsze słowa Pana Jezusa skierowane 
kiedyś do apostołów, odnoszą się dziś do nas: „Idźcie i głoście: 
Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7). Drodzy bracia, 
winniśmy sobie często przypominać, że to, co otrzymujemy 
od Ducha Świętego: prawdę, dobro, wiarę, miłość, uczci-
wość, prawość, jest nie tylko dla nas, to jest do podziału, do 
podzielenia się z innymi. Są dwie główne formy dzielenia się 
prawdą i dobrem: słowo i czyn; słowo prawdy i czyn miłości. 
Trzeba te formy traktować integralnie, gdyż wzajemnie się 
dopełniają.

a) Ewangelia słowa

Ciągle jest aktualne pytanie o nasze przygotowanie do gło-
szenia słowa Bożego. Ciągle sobie przypominamy, że nasze 
słowo powinno być odważne i pokorne; odważne, bo powinno 
pochodzić od Boga. Ma to być Boże słowo, Boża myśl, zachę-
ta, upomnienie, a nie nasze. Winno być pokorne, wszak jest 
przekazywane przez kruche naczynie, jakimi często jesteśmy. 
Czasem brakuje nam odwagi, by upomnieć kogoś z miłością; 
także księdza, wiernych świeckich. Pamiętajmy, że broniąc 
prawa Bożego, bronimy człowieka. Jednakże samo mówienie 
nie wystarczy. Za słowem winien iść czyn, przykład życia.

b) Ewangelia czynu

Ewangelizacja przez dobry czyn zwykle jest skuteczniejsza. 
Stare powiedzenie głosi: „Verba docent, exempla trahunt” – 
„Słowa pouczają, przykłady pociągają”. Bł. papież Paweł VI, 
a za nim jego następcy, podkreślali, że ludzie dzisiaj słuchają 
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bardziej świadków aniżeli nauczycieli. Jeśli zaś słuchają na-
uczycieli, to dlatego, że są oni świadkami. Wiemy, że z tym 
świadectwem bywa różnie. Wiemy, że niektórzy ochrzczeni 
i wybierzmowani chrześcijanie, którzy są rodzicami, przestali 
być skutecznymi ewangelizatorami swoich dzieci, gdyż wygasła 
w nich wiara, zanikł udział w niedzielnej Mszy św.

Opowiadał mi ostatnio ksiądz z większego miasta, że był 
bardzo zbulwersowany zachowaniem niektórych rodziców dzie-
ci pierwszokomunijnych, gdy w białym tygodniu podwozili je 
do kościoła na Mszę św., a sami zostawali w samochodzie, albo 
nawet w tym czasie szli na zakupy. Potem wracali i po Mszy 
św. zabierali dziecko do domu. To jest kiepska ewangelizacja, 
czasem nawet jest to antyewangelizacja.

3. Ubogimi środkami głosić Ewangelię pokoju

Pan Jezus we wskazaniach, które zostawił nam przez apo-
stołów, powiedział: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie 
zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. 
Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, 
ani laski” (Mt 10,8b-10a).

Tak często dziś pada pytanie: kto za to zapłaci? Skąd na to 
wziąć pieniądze? Brat Albert poszedł do bezdomnych z pustą 
kieszenią. Oprócz gorącego serca nie miał nic. Wszystko potem 
się znalazło.

Drodzy bracia, w dzisiejszej Ewangelii mamy też przekaza-
ne polecenie Pana Jezusa, abyśmy dla ludzi byli zwiastunami 
pokoju: „Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowie-
niem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój 
wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz wróci do was” 
(Mt 10,12-13). Bądźmy zatem zwiastunami Bożego pokoju. 
Nie siejmy strachu, beznadziejności. Pamiętamy jak przed 
Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie straszono nas 
atakiem terrorystycznym. Podobno niektórzy rodzice zabronili 
swoim młodocianym dzieciom wyjazdu do Krakowa. Budźmy 
wiarę w Bożą Opatrzność. Ojciec św. Jan Paweł II tak często 
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nam powtarzał: „Nie lękajcie się!”. Dlatego zawierzmy Bogu 
i bądźmy nie apostołami strachu, ale zwiastunami pokoju.

Zakończenie

Matce Bożej Wambierzyckiej powierzmy wszystkie ważne 
sprawy naszego życia osobistego, rodzinnego, parafialnego 
i narodowego. Prośmy pokornie, abyśmy umocnieni w tym 
sanktuarium w wierze, udali się potem na świadczenie ewan-
gelicznej prawdzie i miłości. Módlmy się także, abyśmy byli 
dla drugich zwiastunami prawdziwego pokoju. Amen.

Dar rozumu i jego znaczenie w życiu
Walim, 11 czerwca 2018 r.

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

1. Sakramenty w życiu chrześcijańskim

Droga młodzieży, sakrament bierzmowania, który za chwi-
lę przyjmiecie, jest drugim na liście siedmiu sakramentów. 
Znamy tę listę: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, 
namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Siedem 
świętych znaków, przez które Pan Bóg działa, przychodzi do 
nas z pomocą, obdarza nas swoją niebieską łaską i swoim wspo-
możeniem. Natomiast, gdy idzie o kolejność przyjmowania, 
to bierzmowanie jest sakramentem czwartym, bo na początku 
życia, w okresie niemowlęctwa – taka jest od wieków praktyka 
Kościoła łacińskiego – przyjmujemy sakrament chrztu. To jest 
sakrament najważniejszy, który nas czyni dziećmi Bożymi, 
wprowadza nas do wspólnoty żywego Kościoła i oczywiście 
mamy też wtedy zgładzony grzech pierworodny. Dlatego 
chrzest, to jest ta brama, która wiedzie do życia sakramental-
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nego w Kościele. Potem, w wieku dziecięcym, przyjmujemy 
sakrament pokuty i sakrament Eucharystii, a więc dwa kolejne 
sakramenty. Pierwsza spowiedź i I Komunia Święta, to wielkie 
wydarzenia w życiu dzieci, które są w szkole podstawowej. 
I teraz kolej na czwarty sakrament, czyli sakrament bierzmo-
wania – dopełnienie sakramentu chrztu. Potem jeszcze przyjdą 
dwa sakramenty, które będą do wyboru. Jedni przyjmą sakra-
ment małżeństwa, czyli wejdą w związki małżeńskie, a ktoś 
z chłopców pójdzie może do seminarium albo jakaś dziewczyna 
wstąpi do zakonu. Wtedy nie będzie sakramentu małżeństwa, 
tylko sakrament święceń albo konsekracja zakonna. A jeśli ktoś 
pozostanie singlem, nie wyjdzie za mąż lub się nie ożeni, to 
tych sakramentów już nie przyjmuje. I jest jeszcze sakrament 
chorych, którego udzielamy wtedy, gdy dopadnie nas choroba. 
To nie jest sakrament ostatniego namaszczenia, tylko sakrament 
chorych, którego udzielamy takim ludziom, którzy zapadają 
na zdrowiu, a potem do zdrowia wracają i jeszcze długo żyją.

2. Rozum – dar Ducha Świętego

Moi drodzy, gdy udzielamy sakramentu bierzmowania, 
to zwykle wybieramy czytanie z Pisma Świętego, które nam 
opowiada o pierwszym wielkim bierzmowaniu, jakie miało 
miejsce w Kościele jeszcze za czasów apostolskich. Pan Je-
zus po zmartwychwstaniu wstąpił już do nieba, ale zostawił 
obietnicę uczniom i powiedział, żeby czekali, aż otrzymają 
dar z wysoka, że Duch Święty zstąpi na nich i otrzymają 
zrozumienie tej nauki, którą słyszeli od Jezusa i będą mieć 
moc, żeby iść i głosić Ewangelię. Ta zapowiedź sprawdziła się 
pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu i nastąpiło wylanie 
Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą. Można to 
nazwać takim pierwszym, wielkim bierzmowaniem w Kościele 
i od tamtego czasu ten sakrament jest udzielany każdemu poko-
leniu. Ta praktyka się przyjęła i udzielamy go młodzieży, gdy 
wchodzi w dorosłość, ponieważ następuje czas wyborów dróg 
życiowych, studiów, zawodu, pracy, męża, żony i dlatego taki 
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młody człowiek potrzebuje światła i mocy Ducha Świętego, 
który wspomaga naszego ducha.

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy siedem darów. 
Tak jak było siedem sakramentów, tak jest siedem darów Ducha 
Świętego. Cyfra siedem jest szczególna w Piśmie Świętym, 
w dziejach zbawienia. Przypomnijmy sobie z katechezy, że jest: 
dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejęt-
ności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Teraz, jak udzielamy 
sakramentu bierzmowania, to omawiam poszczególne dary. 
Dzisiaj dla was wypada dar rozumu, więc powiemy o tym da-
rze rozumu, który jest bardzo ważny. Łączy się z wszystkimi 
wyliczonymi darami, a najbardziej łączy się z darem mądrości. 
Dar rozumu ma swoją specyfikę i w naszej homilii spróbujemy 
sobie tę specyfikę uwydatnić.

Moi drodzy, czym jest rozum? Rozum to nie jest mózg. 
Mamy w głowie mózg, tak jak mamy oczy, jak mamy palce 
i jest w nas duch. Dzięki obecności ducha mówimy: ja oddy-
cham, ja jem, ja odczuwam ból, ja się cieszę, ja się smucę, ja 
się denerwuję, ja się boję. Ale także mówimy: ja rozumiem, 
ja chcę, ja mogę, ja wierzę, ja mam nadzieję, ja kocham, ja 
medytuję, ja jestem odpowiedzialny. Wszystko, co biologicz-
ne, co  psychiczne i co duchowe, nazywam w skrócie zaimkiem 
„ja”.

W strukturze człowieka odnajdujemy władze poznawcze 
i pożądawcze. Poznawcze to są najpierw władze zmysłowe 
– przez oczy widzimy, przez uszy słyszymy, mamy też zmysł 
smaku, powonienia, dotyku i to są narzędzia poznawania świata, 
który nas otacza. Ale człowiek ma jeszcze wyższe mechanizmy, 
narzędzia, które służą mu do poznawania. Właśnie rozum, 
intelekt, jest tym narzędziem wyższym, które nas upodabnia 
do samego Pana Boga. Można powiedzieć, że intelekt, rozum 
jest częścią naszego ducha, tego „ja”. Są dwie takie wyraźne 
części – rozum i wola. Przez rozum poznajemy. Np. tabliczkę 
mnożenia przyjmujemy rozumowo. Uczymy się historii Pol-
ski, historii Kościoła, geografii, języka obcego i wszystko ma 
związek z rozumem.
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Zobaczcie, dzięki rozumowi mamy też to, co nazywamy 
kulturą. Jest nauka, jest etyka, czyli postępowanie według 
pewnych reguł moralnych, jest sztuka, bo widzimy obrazy 
i słyszymy utwory muzyczne, które się gra z nut, mamy rzeźbę, 
mamy architekturę. To jest właśnie sztuka, a częścią sztuki jest 
też technika. Jakże dzisiaj jest technika rozwinięta. Wystarczy 
wymienić słowo komputer czy komórka, którą mamy prawie 
wszyscy. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że człowiek 
jest istotą rozumną, dlatego ma kulturę i tworzy naukę. Od 
przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę 
średnią i studia wyższe zdobywamy wiedzę o świecie, o czło-
wieku i o Bogu.

Gdy idzie o nasze postępowanie, to jest ono kierowane 
naszym sumieniem i zasadami moralnymi, które Pan Bóg nam 
dał. To jest Dekalog. Przykład! Przychodzi niedziela i mamy 
takie możliwości albo idę do kościoła na Mszę Świętą, albo 
jadę do Zagórza, żeby się wykąpać lub się poopalać. I wybie-
rasz. Sumienie ci mówi – najpierw idź do kościoła, bo jesteś 
ochrzczony, bo jesteś katolikiem, a Bóg powiedział: „Pamiętaj, 
abyś dzień święty świecił”, ale kolega cię namówi, powie że nic 
się nie stanie, jak raz nie pójdziesz do kościoła i pojedziesz na 
basen, czy udajesz się na wycieczkę rowerową. To jest właśnie 
postępowanie moralne i jest ono albo dobre, albo złe. Tego nie 
mają bociany, tego nie mają psy, bo tylko człowiek ma sumienie 
i przeżywa powinność – mogę, nie muszę, powinienem. Albo 
idzie biedny człowiek, przewrócił się i mówi ci – pomóż, podaj 
rękę – a Ty możesz podać, a możesz pójść dalej i powiedzieć 
– co mnie to obchodzi.

To wszystko jest dzięki temu, że jesteśmy rozumni, ale nasz 
rozum jest trochę niedoskonały i Pan Bóg pomyślał o tym, żeby 
ten nasz rozum mógł być wzmacniany przez Ducha Święte-
go. I właśnie wśród darów Ducha Świętego jest dar rozumu, 
żebyśmy rozumieli życie, rozumieli sens wydarzeń, żebyśmy 
wiedzieli po co żyjemy i żyli rozumie, a nie nierozumnie.

Dzisiaj, jak patrzymy na to, co nam serwują media, to bardzo 
wiele spotykamy nierozumności i pytamy: „Jak on mógł napisać 
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taki tekst? Przecież to jest bzdura, to jest absurd!” A piszą to 
w Internecie na różnych portalach. Więc, żeby być człowiekiem 
rozumnym, żeby wiedzieć kto kłamie, kto mówi prawdę, żeby 
potrafić odróżnić prawdę od kłamstwa, trzeba mieć dar Ducha 
Świętego.

Przypomnijmy sobie scenę biblijną, która się wydarzyła po 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W pierwszy dzień tygodnia, 
czyli w niedzielę po południu, dwaj uczniowie byli w drodze 
do Emaus. Albo uciekali z Jerozolimy, bo bali się, żeby ich nie 
spotkało to samo, co Jezusa, albo po prostu załamani tym, co 
się wydarzyło w mieście, wracali do swojej wioski do Emaus 
i byli zrozpaczeni. W drodze dołączył do nich Jezus Zmar-
twychwstały, którego nie poznali i podjęli z Nim rozmowę. 
Żalili się do tego towarzysza, który się dołączył, jak to się 
mogło stać, bo spodziewali się, że Mesjasz, który przejdzie, 
odbuduje Izrael, że będzie wodzem, że doprowadzi państwo 
do potęgi, a Jego zabili na krzyżu. A w dodatku niektórzy mó-
wią, że On podobno żyje, że Go widzieli, ale dokładnie tego 
nie wiemy. Mniej więcej taki był temat rozmowy w drodze do 
Emaus. I Pan Jezus zaczyna z nimi rozmawiać, przypomina 
im historię Izraela, przytacza teksty, które mówią o Mesjaszu 
i przekonuje o tym, że Mesjasz musiał cierpieć, że taka była 
wola Boża, że dokona zbawienia przez oddanie życia za ludzi, 
ale zmartwychwstanie, zwycięży śmierć i przez to zapowie 
zmartwychwstanie wszystkich ludzi do życia wiecznego. I co 
się stało? Otrzymali dar rozumu od Ducha Świętego i przez to 
potrafili przyjąć za prawdę to, co mówił ten, który się do nich 
dołączył i którego rozpoznali w gospodzie. Tam rozpoznali, 
że to jest Chrystus – ten, którego znali, który nauczał, który 
umarł na krzyżu, który zmartwychwstał i żyje. I co więcej, szedł 
z nimi, rozmawiał, a w gospodzie spożył posiłek i poznali Go 
przy łamaniu chleba. To jest przykład na dar rozumu, który 
otrzymali uczniowie. A dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, jak 
Pan Jezus powiedział do apostołów, że Duch Święty, który 
przybędzie, przypomni czego ich nauczono i da zrozumienie 
tego, co słyszeli. I tak się też stało.
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Moi drodzy, jest potrzeba, byśmy rozumnie żyli, żebyśmy 
tworzyli piękną kulturę, żebyśmy ładnie uprawiali naukę, żeby-
śmy podejmowali dobre wybory moralne, żebyśmy żyli według 
zasad, które Bóg nam dał. To jest Dziesięć Przykazań i wszyst-
kie są ważne, i wszystkie trzeba zachowywać, żebyśmy postę-
powali moralnie, i żeby nasze postępowanie podobało się Bogu.

Zwierzęta nie postępują moralnie, tylko według instynktu. 
Tam nie ma kategorii dobra czy zła. Mówimy wprawdzie zły 
pies lub dobry pies. Jak nas pies słucha, to mówimy dobry pies, 
a jak nas gryzie i nie słucha, to mówimy głupi pies, ale to są 
nasze nazwania. Pies jest taki, jaki jest i można go tylko wytreso-
wać, natomiast człowieka można wychować. Jedni wychowują 
się w stronę ludzi szlachetnych, bohaterów, prowadzą się bardzo 
dobrze w sensie moralnym i na każdym kroku słuchają Pana 
Boga. Inni stają się złoczyńcami, tzn. kradną, piją, napadają, 
oszukują i kłamią.

Podobnie, jak jesteśmy rozumni, to tworzymy ładne dzieła 
sztuki, to malujemy piękne obrazy, tworzymy piękne rzeźby, 
bo w sztuce najwyższą wartością jest piękno, w moralności 
dobro, a w nauce prawda.

3. Dar rozumu w życiu religijnym

Jest jeszcze czwarta dziedzina kultury, która wskazuje na 
naszą rozumność – to jest religia. Konie nie mają religii, szpaki 
ani kosy też nie mają religii, węże też nie, tylko my, ludzie. Nasz 
jest fenomen religii. Dzięki czemu? Dzięki rozumowi! Ale nasz 
rozum może pobłądzić. Co się stało z Hitlerem? Co się stało ze 
Stalinem? Co się stało z tymi, którzy zadali takie wielkie rany 
narodom świata? Uczycie się z historii, ilu niewinnych Polaków 
wymordowano. A Żołnierze Wyklęci? A czas „Solidarności”, 
kiedy zamykali ludzi, którzy chcieli naprawiać Polskę, którzy 
żądali prawdy, wolności słowa. Więc co się okazuje? Że ludzie 
mogą się stać nierozumni.

Moi drodzy, jak mamy dar rozumu od Ducha Świętego, 
to lepiej też wierzymy i rozumiemy Ewangelię. Odczytam 
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wam świadectwo, które złożył wasz rówieśnik, uczeń liceum 
ogólnokształcącego, który napisał tak: „Po wspólnej modlitwie 
kazano mi oddalić się i przeczytać w samotności fragment 
Pisma Świętego. Gdy zacząłem czytać, słowa zdawały się 
wyskakiwać do mnie z czystych stron. Czułem, że Pan Bóg 
osobiście i bezpośrednio przemawia do mnie poprzez słowa, 
które czytałem. Rozumiałem Słowo Boże w sposób, którego 
nigdy poprzednio nie doświadczyłem. Było to tak, jakby ktoś 
zapalił światło w mojej głowie. Podobne doświadczenie mia-
łem w prywatnej modlitwie. Podczas gdy poprzednio życie 
mojej modlitwy było uciążliwe i pełne iluminacji. Moja praca 
nad modlitwą nie skończyła się i w dalszym ciągu musiałem 
walczyć z brakiem skupienia, lecz owoc moich wysiłków był 
teraz znacznie większy. Czasami w modlitwie doświadczałem, 
niezwykle silnie i bezpośrednio, obecności Boga; było to tak 
niezwykłe przeżycie, że nie potrafiłem opisać tego słowami. 
W moim życiu sakramentalnym także «rozbłysło światło». 
Stało się tak szczególnie w przypadku Eucharystii”. O czym 
ten tekst świadczy, to świadectwo licealisty? Chłopak otrzymał 
dar rozumu od Ducha Świętego.

Jeśli chcecie być rozumni, mądrzy, jeśli chcecie wygrać ży-
cie, to otwórzcie się na dary Ducha Świętego. To, co za chwilę 
się stanie, to nie będzie magia, to nie będą jakieś czary. Pan Bóg 
da wam zrozumienie, że to jest działanie Ducha Świętego, który 
wzmacnia naszego ducha w sferze poznawczej. Św. Tomasz 
mawiał, że ulubionym tworem Bożym jest rozum. Jeszcze raz 
powtarzam, że przez rozum jesteśmy podobni do Pana Boga.

W wierze też jest rozum, bo trzeba wiedzieć, w co się wierzy. 
Dlatego jest katecheza, są lekcje religii, dlatego młodzi księża 
prowadzą różne grupy apostolskie, żebyśmy lepiej poznawali 
Pana Boga, lepiej znali Ewangelię. Ja, stary ksiądz, gdy czytam 
jakiś tekst Ewangelii, to się przyłapuję, że do tej pory jeszcze 
czegoś nie wyczytałem. Tyle razy już to czytałem, a na to nie 
wpadłem. Aspekt jakiejś prawdy był mi zupełnie obcy, a teraz 
dopiero odsłonił się przede mną. Tyle razy czytałem jakiś tekst 
Ewangelii i teraz coś nowego się ujawniło. Dzięki komu? Dzięki 
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Duchowi Świętemu, który w nas działa i odkrywa nam nowe 
perspektywy, które były wcześniej zakryte.

Zakończenie

Moi drodzy, warto przez całe życie przechodzić w takim 
otwarciu się na Ducha Świętego. Duch Święty jest potrzebny 
nie tylko dzisiaj, nie tylko jutro, nie tylko wtedy, gdy będziesz 
musiał wybrać studia, a potem żonę czy męża, gdy będziesz 
musiał podjąć decyzję czy masz jechać do Anglii, Irlandii, czy 
zostać w Polsce, tutaj w Walimiu, czy gdzieś indziej. Staniesz 
przed wyborem i kto ci pomoże? Zapytasz mamy, taty i może 
coś ci doradzą, ale oni za ciebie nie wybiorą. Nawet gdybyś 
powiedział: „Wybierzcie za mnie, co mam zrobić”, to w takim 
mówieniu już podjąłeś decyzję, że scedowałeś ten wybór na 
kogoś drugiego. Od wyborów moralnych nie można uciec. Być 
człowiekiem, to znaczy wybierać dobro lub zło. Tutaj też Duch 
Święty daje nam rozumność, żebyśmy rozumnie wybierali, 
a rozumnie wybierać, to znaczy wybierać dobro, a zło odrzucać, 
mówić „tak” dla dobra, dla prawdy, a „nie” dla kłamstwa, dla 
zła. Warto przyjąć bierzmowanie? Warto! Amen.

Dar umiejętności i zadania apostolskie
Wałbrzych, 12 czerwca 2018 r.

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

Wstęp

Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu słowa, które Pan Jezus 
powiedział do apostołów, z którymi się żegnał, gdy odchodził 
do nieba: „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). Te słowa 
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Pan Jezus kieruje dzisiaj do was. Za chwilę otrzymacie moc 
Ducha Świętego i Pan Jezus zechce, abyście stali się Jego 
świadkami, o Nim mówili, Jego słuchali, Jego kochali i byli 
przez całe życie Jego uczniami. Żeby tak było, potrzebujemy 
pomocy Bożej, szczególnie mocy Ducha Świętego, a ta moc 
Ducha Świętego jest ukryta, jest zawarta w Jego darach. Tych 
darów jest siedem. Przypomnijmy, że jest to dar mądrości, dar 
rozumu, dar umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar pobożności 
i dar bojaźni Bożej. Tyle, ile jest sakramentów świętych, tyle 
jest darów Ducha Świętego.

1. Dar umiejętności w życiu duchowym

Ostatnio, gdy udzielam sakramentu bierzmowania, oma-
wiam po kolei te dary. Dzisiaj dla was wypada omówienie daru 
umiejętności, który ma związek z darem mądrości i z darem 
rozumu. Niektórzy nazywają go darem wiedzy, ale umiejętność, 
to jest coś więcej niż wiedza. Ona może się sytuować na róż-
nych poziomach. Jest umiejętność naturalna, która ma związek 
z uzdolnieniami wrodzonymi. Ktoś ma umiejętność malowania 
i pięknie maluje i rysuje. Ktoś ma talent muzyczny, ma słuch 
muzyczny i uczy się szybko grać. W Świdnicy mamy takiego 
wirtuoza, który jest w szkole podstawowej, który dopiero był 
u I Komunii Świętej i potrafi już wspaniale czytać nuty. To jest 
sztuka, umiejętność opanowania gry na organach, na fortepianie, 
na pianinie i na każdym instrumencie. Mówimy o kimś, że ma 
złotą rączkę. Np. konserwator, który wszędzie, gdzie przyłoży 
rękę, to naprawi wszystko, co się zepsuło. To są takie umiejęt-
ności w sektorze naturalnym.

Ale gdy mówimy o darze umiejętności jako darze Ducha 
Świętego, trzeba odnieść ten dar do sfery wyższej, do sfery 
naszego życia duchowego. Moi drodzy, kto wyprosi sobie dar 
umiejętności od Ducha Świętego, to potrafi umiejętnie odczytać 
swoje miejsce w świecie, to wie, że jest stworzeniem, a Pan 
Bóg jest Stwórcą, potrafi sobie uświadomić, że jest na ziemi 
dlatego, że jest Bóg, że jego życie jest darem otrzymanym od 
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Boga. Taki człowiek wie, że nie wybrał sobie mamy czy taty, 
nie wybrał sobie czasu życia, nie wybrał sobie też płci. To, że 
jedni są dziewczynkami, a drudzy chłopcami, to nie jest nasz 
wybór. Tak dzisiaj gadają głupi ludzie, że płeć, to jest sprawa 
kultury i można ją zmieniać. To jest prawo natury i od początku 
jesteśmy dziewczynkami albo chłopcami. Człowiek, który ma 
dar umiejętności potrafi odczytać swoją pozycję jako istoty 
stworzonej wobec Boga, której Pan Bóg podarował życie, dar 
istnienia.

Moi drodzy, kto ma dar umiejętności, potrafi odróżniać dobro 
od zła. Dzisiaj jest taki chaos. Jak słuchamy radia, oglądamy 
telewizję, czy przeglądamy portale w Internecie, często gubimy 
się i nie wiemy kto mówi prawdę, gdzie jest dobro, a gdzie jest 
zło, gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo. A jak otrzymujemy 
dar umiejętności od Ducha Świętego, to jesteśmy blisko prawdy 
czy nawet w prawdzie trwamy i wiemy kto kłamie, a kto mówi 
prawdę, jaka jest sugestia, która płynie od Ducha Świętego, 
a jaka jest sugestia, która płynie od ducha złego, od diabła. 
Czasem tego nie możemy rozróżnić, czy to nasze natchnienie, 
nasze pragnienie pochodzi naprawdę od Ducha Świętego, jest 
Boże i Pan Bóg tego chce, czy to jest jakaś pokusa diabelska, 
którą trzeba odrzucić. Zobaczcie, jak ważna jest umiejętność 
rozróżniania dobra od zła, kłamstwa od prawdy. Sam nasz duch 
jest słaby, dlatego trzeba się modlić o dar rozpoznawania rzeczy-
wistości, dar dobrej oceny tego, co się dzieje, dar odkrywania 
sensu życia. Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego umieramy i co 
dalej? To są ważne pytania, których nie można wypędzić z tego 
świata i z naszego życia, bo one wracają.

Droga młodzieży, jak mamy dar umiejętności, to posia-
damy też taką umiejętność przekonywania drugich do dobra, 
przygotowania drugich do prawdy. Czasem mówimy o kimś, 
że ma talent do godzenia ludzi, którzy są skłóceni, że potrafi 
rozmawiać i potrafi kogoś przekonać. Jeżeli to przekonanie 
dotyczy spraw wiary, spraw związanych z Panem Bogiem, to 
rzeczywiście jest to dar, który otrzymujemy od Ducha Świętego, 
bo Duch Święty daje nam tę pomoc, żebyśmy innych do Pana 
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Boga prowadzili, żebyśmy im pomagali Pana Boga odszukać, 
lepiej poznać i bardziej pokochać. Zobaczcie jaki to jest ważny 
dar, umiejętność prowadzenia ludzi do Pana Boga.

2. Chrześcijanin solą ziemi i światłem świata

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, 
że dar umiejętności jest nam potrzebny, byśmy byli „solą ziemi 
i światłem świata”(Mt 5,13a.14a). Tak nas nazwał sam Pan 
Jezus i w tym nazwaniu zlecił nam zadanie, abyśmy byli solą 
ziemi i światłem dla świata. Wszyscy wiemy, czym jest sól 
biologiczna, którą posługujemy się w przygotowaniu posiłków. 
Jak coś jest nieposolone, to jest czasem trudne do zjedzenia. 
Sól zwykle ma dwie funkcje – nadaje smak naszym potrawom 
i jest środkiem konserwującym.

Wy tego nie pamiętacie, ale ja jako starszy człowiek pa-
miętam, że u nas nie było prądu elektrycznego. Jak byłem 
w waszym wieku, to już był, ale jak byłem dzieckiem, w wie-
ku tych małych ministrantów, to nie mieliśmy jeszcze prądu. 
I jak się zabiło świniaka na wiosnę, na Święta Wielkanocne, 
to trzeba było zadbać o to, żeby słonina, salceson czy kiełbasa 
nie zepsuły się, bo nie było lodówek, nie było zamrażarek. Co 
się wtedy robiło? Soliło się płaty słoniny, mięso okładało się 
solą i przetrwało nawet lipcowe upały. Takie mięso zakonser-
wowane, posolone, nie psuło się.

Co to oznacza, że my jesteśmy solą ziemi? Po pierwsze 
mamy nadawać smak życiu przez dobre życie, przez dobre 
słowo, przez dobre czyny, przez uśmiech, przez życzliwość. 
Życie jest piękniejsze, jak się ludzie uśmiechają, jak są dobrzy, 
jak się modlą, jak są posłuszni, jak się nie kłócą. W takim świe-
cie żyje się lepiej i to jest nadawanie smaku życiu ludzkiemu. 
„Wy jesteście solą dla ziemi”. Jak sól nadaje smak potrawom, 
tak my, przez chrześcijańskie życie, możemy nadawać smak, 
czyli piękno ludzkiemu życiu. Ale też powiedzieliśmy, że sól 
jest środkiem konserwującym, broniącym przed zepsuciem. 
Trzeba właśnie bronić przed zepsuciem wartości prawdy, 
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dobra, miłości, bo można miłość zepsuć, można dobro zepsuć 
i je przemienić w zło, a piękno w brzydotę. Dlatego trzeba pil-
nować, trzeba konserwować to, co dobre, to, co piękne, to, co 
prawdziwe, tak jak sól konserwuje przed zepsuciem nasze pro-
dukty do zjedzenia. I żeby to wykonać, trzeba się modlić o dar 
umiejętności, żebyśmy potrafili w różnych sytuacjach naszego 
życia, w naszej rodzinie, w szkole, na wakacjach, wszędzie, 
gdzie jesteśmy, odnajdywać się jako dzieci Boże i podobać się 
Panu Bogu – nie tyle ludziom, ile Panu Bogu.

Podobnie jest z wezwaniem Pana Jezusa zawartym w nazwa-
niu nas „światłem świata”. Światło znamy. Jest światło natural-
ne, czyli słońce i jest światło sztuczne, np. światło elektryczne. 
Światło umożliwia nam widzenie, poznanie. Lepiej się czujemy, 
jak świeci słońce, chyba że są duże upały, ale normalnie woli-
my dzień słoneczny, aniżeli dzień deszczowy. Niektórzy mają 
kompleks na brak światła. Jak byłem w Norwegii, daleko na 
północy, dowiedziałem się, że są tam noce polarne przez pół 
roku – jest pół roku noc i pół roku dzień, i można się nabawić 
kompleksu, czy urazu na brak światła.

Światło jest nam potrzebne, bo w ciemności nie ma życia. 
Rośliny potrzebują światła i ciepła. Słońce nie tylko nas oświe-
ca, ale też daje ciepło. Przyszła wiosna, zrobiło się ciepło, słońce 
grzeje i wszystko się rozwija, jest życie. Jeżeli Pan Jezus nazwał 
nas „światłem świata”, to chciał powiedzieć, że mamy być takim 
słońcem dla drugich, które oświeca przez słowo prawdy, przez 
piękne życie. To jest taki blask. Kto jest dobrym człowiekiem, 
to takim blaskiem promieniuje, to nie jest krętaczem, kombina-
torem, kłamcą i oszustem, ale jest człowiekiem przejrzystym. 
A człowiek przejrzysty staje się takim słońcem dla nas i potrafi 
też kochać. Tak żyje, żeby innym z nim było dobrze, a nie, żeby 
jemu było dobrze, czyli daje takie ciepło życia.

Jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa, byśmy byli 
światłem świata, dla drugich: „Tak niech świeci wasze słońce 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16) – powiedział Pan Jezus. 
To jest też wielka sztuka, a powiedziałem wam, że umiejęt-
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ność łączy się ze sztuką. Są sztuki naturalne, ale też są sztuki 
duchowe, żeby nabyć umiejętność podobania się Panu Bogu, 
umiejętność, żeby drugich przekonać do Pana Jezusa, do Jego 
Ewangelii. Zobaczcie, jakie jest dzisiaj opluwanie Kościoła. Jak 
otworzymy portale internetowe, zrobimy przegląd wiadomości, 
to zawsze tam jest parę punktów dotyczących ośmieszania 
Kościoła i to młodzi czytają. Kto nie ma daru Ducha Świętego, 
to nie wie czy to prawda i niektórzy wierzą, że to prawda, bo 
skoro jest napisane w Internecie i było w telewizji, więc jest 
do przyjęcia, a to może być manipulacja.

Zakończenie

Dlatego, moi drodzy, kończąc tę naszą refleksję homilijną 
będziemy się modlić, byśmy cenili sobie dary Ducha Świętego. 
Każdy dar jest bardzo ważny. Jedne dary wiążą się z naszym 
poznawaniem, z naszym rozumem, a inne dary łączą się z naszą 
wolą, żebyśmy byli zdolni do dobrych wyborów moralnych, bo 
wiedzieć, to jeszcze nie wszystko. Trzeba potem wybrać, tak 
jak mówi sumienie, jak mówi Pan Bóg w swoim prawie, w De-
kalogu, czy Pan Jezus w ewangelicznych wskazaniach. Trzeba 
też mieć takie uzdolnienie, umiejętność, żeby dobrze wybrać.

Dlatego będziemy się modlić, żebyście te wszystkie dary, 
łącznie z darem umiejętności, ochoczo przyjęli i żeby to był 
dla was skarb, żebyście nie dali się okraść z tych darów Ducha 
Świętego, tylko mieli je w sercu przez całe życie i rozwijali je 
przez modlitwę, przez udział we Mszy Świętej w każdą nie-
dzielę, żeby one nie uciekły, nie zniknęły. Dzisiaj na pewno je 
otrzymacie, ale one są utracalne, jeżeli nie będziecie pilnować 
tego skarbu, który dzisiaj otrzymujecie. Macie od dzisiaj wielkie 
zadanie, żebyście pokochali dary Ducha Świętego, pilnowali 
ich, strzegli, rozwijali i nimi kształtowali wasze życie. Amen.
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Boże przesłanie przez liturgię dnia, 
Maryję i św. Antoniego z Padwy

Świdnica, 13 czerwca 2018 r.
Msz św. z nabożeństwem fatimskim 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, bracia diakoni i klerycy,
Drodzy bracia i siostry, czciciele Matki Bożej Fatimskiej!

W dzisiejszej homilii rozważymy trzy przesłania: przesła-
nie Boże zawarte w dzisiejszych tekstach czytań mszalnych, 
przesłanie Maryi z Fatimy z 13 czerwca sprzed 101 lat oraz 
przesłanie patrona dnia dzisiejszego – św. Antoniego z Padwy.

1. Wierność prawdziwemu Bogu, który ogłasza 
ludziom prawo i je udoskonala

Dzisiejsze pierwsze czytanie wyjęte z Pierwszej Księgi 
Królewskiej, przenosi nas na górę Karmel, która znajduje się 
na północy Izraela nad brzegiem Morza Śródziemnego. Miała 
tam miejsce konfrontacja proroka Eliasza, proroka prawdzi-
wego Boga Izraela z prorokami bożka Baala. Eliasz był sam, 
a proroków Baala czterystu pięćdziesięciu. Bóg stanął po stronie 
swego wysłańca, proroka Eliasza, aby obserwujący lud odrzucił 
bożka Baala i jego proroków. Istotną rolę w tym zdarzeniu, w tej 
konfrontacji, odegrała pełna ufności modlitwa Eliasza, by Pan 
Bóg objawił, kto naprawdę rządzi światem, którzy ludzie czczą 
prawdziwego Boga. Dzisiaj jest nadal prawdziwy Bóg, którego 
objawił nam Jezus Chrystus. Pojawili się natomiast nowe boż-
ki, które uwodzą wielu ludzi i które odbierają od ludzi cześć. 
Mają różne imiona: pieniądz, przyjemność, swoboda, władza, 
nowoczesność, odejście od tradycji.

A Pan Jezus każe trzymać się tradycji. W dzisiejszej Ewan-
gelii mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
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Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17) – 
wypełnić czyli udoskonalić, a nie znieść! Dzisiejsi reformatorzy 
Kościoła coraz głośniej krzyczą, domagają się zezwolenia na 
aborcję, na związki partnerskie, na Komunię Świętą dla rozwod-
ników. Mówią w Polsce o Kościele łagiewnickim i toruńskim. 
Drodzy bracia i siostry, a my trzymajmy się Ewangelii i zdrowej 
tradycji Kościoła.

2. Przesłanie Maryi z 13 czerwca 1917 r.

Przypomnijmy jak wyglądało spotkanie pastuszków fa-
timskich z Maryją 13 czerwca 1917 r., dokładnie sto jeden lat 
temu. Oto zapis rozmowy Łucji z Maryją: „Czego Pani sobie 
życzy ode mnie?’ – pyta Łucja. „Chcę, żebyście przyszli tutaj 
13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali róża-
niec i nauczyli się czytać. Później wam powiem czego chcę” – 
odpowiada Maryja. Łucja relacjonuje: „Prosiłam o uzdrowienie 
jednego chorego”. „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu 
roku” – odpowiada Maryja. Łucja kieruje następną prośbę: 
„Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba”. Maryja 
odpowiada: „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty 
jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć 
tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić 
na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. „Zo-
stanę tu sama?” – zapytała ze smutkiem Łucja i słyszy: „Nie, 
moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie 
opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i dro-
gą, która cię zaprowadzi do Boga”.

Gdy wspominamy dziś tę rozmowę, postawmy sobie kilka 
pytań. Maryja prosiła, aby do Niej przychodzić – Czy przy-
chodzimy do Maryi? Czy modlimy się regularnie na różańcu? 
Łucja prosiła o zabranie ją do nieba – „Czy prosimy o niebo 
dla siebie, dla naszych bliskich?” 

„Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie poznali 
i kochali” – słowa te Maryja z pewnością kieruje do wszyst-
kich nas. Zatem zapytajmy: „Co robimy, aby przez nas ludzie, 
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których spotykamy, znali i kochali Maryję?”. Pamiętajmy też 
o końcowym zapewnieniu Maryi: „Nigdy cię nie opuszczę, 
moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która 
cię zaprowadzi do Boga”.

3. Przesłanie św. Antoniego z Padwy

Antoni urodził się w roku 1195 w Lizbonie, w Portugalii. 
Zmarł 13 czerwca 1231 r. w Padwie. Był wybitnym kaznodzieją. 
Wspomagał ubogich. Wkrótce został ogłoszony świętym.

Kult św. Antoniego szybko rozszerzył się po całych Wło-
szech, a potem w całym Kościele katolickim, w tym także 
w Polsce. W Padwie wybudowano wspaniałą bazylikę. Dziś 
św. Antoni znany jest w całym Kościele katolickim. Jest jednym 
z najbardziej czczonych i popularnych świętych. Od początku 
czczony jest jako cudotwórca, orędownik w różnych zmartwie-
niach, zwłaszcza w poszukiwaniu zgubionych rzeczy. Popularny 
kult znalazł też godne odbicie w sztuce. Początkowo św. Antoni 
przedstawiany był z książką w ręku. Potem przedstawiano go 
z lilią w ręku, a następnie z Dzieciątkiem Jezus na ręku, a także 
z chlebem w ręku.

W tych gestach są zawarte do nas wezwania, abyśmy kochali 
Pismo Święte, abyśmy cenili książki religijne, abyśmy dbali 
o naszą czystość, abyśmy z Jesusem byli zaprzyjaźnieni, aby-
śmy byli wrażliwi na ubogich i zagubionych, abyśmy dawali 
o Chrystusie świadectwo w słowie i czynie.

Zakończenie

Módlmy się, abyśmy mogli dzisiaj otrzymane wezwania, 
z pomocą Bożą, wypełniać. Będzie to nasz najcenniejszy dar, 
jaki złożymy dziś Maryi w 101 rocznicę jej drugiego zjawienia 
się w Fatimie. Amen.
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Modlitwa oddechem wierzącego 
człowieka

Brodziszów (parafia Zwrócona), 14 czerwca 2018 r.
Msza św. podczas wizytacji kanonicznej parafii 

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski

1. Modlitwa znakiem wiary

Moi drodzy, na kartach pierwszego czytania spotykamy 
dzisiaj proroka Eliasza. To był bardzo wielki prorok w historii 
Izraela. Prorok, który wprawdzie nie napisał żadnej księgi, ale 
był bardzo znany, był zapowiedzią samego Jezusa, Mesjasza. 
I dzisiaj go widzimy jako człowieka, który błaga Pana Boga 
o deszcz, ponieważ były lata suszy i groziła katastrofa, bo 
wszystko było wypalone. Dlatego prorok, w imieniu całego 
narodu, zagrożonego katastrofą z powodu suszy, prosił o deszcz. 
Ta modlitwa trwała długo i Pan Bóg dał się uprosić. Słyszeliśmy, 
że pojawiły się chmury, niebo się ściemniło i spadła ulewa, która 
z pewnością uratowała ginące rośliny i pomogła drzewom, żeby 
mogły wydać owoce.

Moi drodzy, sprawa modlitwy jest sprawą codzienną naszego 
życia. Jeśli nie ma modlitwy, to też nie wolno nazywać się czło-
wiekiem wierzącym. Modlitwa jest zawsze pierwszym wyrazem 
naszej wiary. Kto wierzy, ten się modli. Jeżeli ktoś mówi, że 
jest wierzący, ale niepraktykujący, to jest kłamcą, bo tak się 
nie da prowadzić życia, żeby wierzyć i nie mieć żadnej więzi 
z Panem Bogiem. Jeśli wierzymy, to mamy świadomość, że jest 
Bóg, któremu zawdzięczamy nasze życie, który jest Stwórcą 
całego świata, i do którego kiedyś wrócimy po ziemskim życiu. 
Ta więź z Panem Bogiem jest takim papierkiem lakmusowym 
naszej wiary, naszej pobożności, naszej religijności. Dlatego 
uczymy młode pokolenie modlitwy, prowadzimy do kościoła, 
uczymy pacierza. Ksiądz proboszcz wspomniał o „Plejadzie 
Świętych”. To bardzo ładnie wygląda, jak dzieci się przebie-
rają w stroje świętych ludzi, którzy żyli w wielkiej przyjaźni 



335

z Panem Bogiem. To jesteś także forma edukacji, wychowania 
młodych ludzi w wierze i w codziennej modlitwie.

2. Różna formy modlitwy

Moi drodzy, wiemy, że modlitwy mogą być różne. Jest 
modlitwa dziękczynna, jest modlitwa błagalna i jest modlitwa 
uwielbienia. Dzisiaj, w czasach posoborowych, zwłaszcza ten 
rodzaj modlitwy jest podkreślany. Nie tylko trzeba Pana Boga 
prosić, chociaż modlitwa błagalna też się Bogu podoba, ale 
zawsze jest ważna modlitwa uwielbienia. Taką modlitwą uwiel-
bienia jest np. modlitwa mszalna, którą mówimy w niedzielę: 
„Chwała na wysokości Bogu” czy „Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu”, którą mówimy pod adresem Trójcy 
Świętej. Jest to ukazanie chwały i wdzięczności za to, że Bóg 
nas kocha, że Bóg nam błogosławi, że Bóg nas obdarza zdro-
wiem duchowym i fizycznym. A więc, moi drodzy, uwielbie-
nie Pana Boga. Kto oddaje chwałę Bogu, ten otrzymuje Boże 
błogosławieństwo.

We wspomnianej przed chwilą modlitwie mszalnej „Chwała 
na wysokości Bogu”, która jest powtórzeniem pierwszej kolędy, 
którą wykonali aniołowie w Betlejem, gdy Pan Jezus się naro-
dził, są słowa: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli”. W tych słowach jest zawarta wielka 
prawda, że ci, którzy oddają chwałę Bogu, otrzymują pokój, za 
którym tęskni ludzkie serce. Dlatego warto Panu Bogu oddawać 
chwałę i warto Panu Bogu dziękować. Każde dziękowanie jest 
zapowiedzią Bożego błogosławieństwa.

Ale, moi drodzy, jesteśmy przyzwyczajeni do modlitwy 
błagalnej. Ona też, jak wspomniałem, podoba się Panu Bogu. 
Pan Jezus powiedział wprost: „Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7). 
To jest zachęta do modlitwy błagalnej i wytrwałej. Czasem się 
zarażamy. Jeśli np. ktoś modli się o uzdrowienie kogoś z naszej 
rodziny, chorego na raka i ten chory człowiek jednak umiera, 
to co, mamy się obrazić na Pana Boga? Nie! Pan Bóg ma inne 



336

plany. My to w pełni zrozumiemy w wieczności, a na ziemi się 
czasem buntujemy, dlaczego tak to jest, dlaczego to spotkało 
mojego przyjaciela, moją sąsiadkę czy kogoś z naszej rodziny. 
Takie pytania ciągle stawiamy Panu Bogu, ale trzeba przyjąć 
każdą wolę Bożą i mimo wszystko się modlić. Pan Bóg nas 
czasem nie słucha tak, jak tego chcemy, bo my chcemy coś już, 
a Pan Bóg czasem trzyma nas w postawie oczekiwania i trzeba 
czekać, jaka będzie wola Boża. Też czasem chcemy, żeby tak 
nam Pan Bóg dał, jak my chcemy, a bywa tak, że Pan Bóg nam 
to daje o co prosimy, ale w inny sposób, niż Mu to nakreślimy. 
Pan Bóg widzi dalej, widzi wszystko i dlatego trzeba mieć 
wielkie zaufanie do Pana Boga. Więc wytrwała modlitwa jest 
bardzo ważna. Jeżeli w naszej modlitwie jest wielka wiara, jeżeli 
modlimy się z wielką wiarą i wytrwale, to Pan Bóg reaguje na 
naszą prośbę.

Sześć dni temu byliśmy o tej porze na Wschodzie Polski, 
konkretnie w Janowie Podlaskim, bo tam była Konferencja 
Episkopatu. To jest miejscowość, która leży nad Bugiem, 
a więc na wschodniej granicy naszego kraju. Tam, dwieście 
lat temu, powstała diecezja janowska. Janów Podlaski to jest 
miejscowość, gdzie jest słynna stadnina koni – jest ich oko-
ło pięciuset. Z Janowa podjechaliśmy do miejscowości, też 
leżącej nad Bugiem, która się nazywa Pratulin. Tam, kiedyś 
wymordowano unitów, to znaczy chrześcijan, katolików, któ-
rzy mieli obrządek wschodni – tak jak mają prawosławni – ale 
byli zjednoczeni z Rzymem, uznawali biskupa Rzymu, czyli 
papieża, za swojego zwierzchnika, za pasterza całego Kościo-
ła. Była taka trzynastoosobowa grupa, która w czasie procesji 
wyszła z krzyżem z kościoła i nagle przed kościołem znaleźli 
się Kozacy i całą trzynastkę wystrzelali. Ten krzyż, który niósł 
Wincenty Lewoniuk, jest w ołtarzu i można go zobaczyć. Ale 
do czego zmierzam i dlaczego to przypominam? Kustosz tego 
sanktuarium opowiedział nam o zdarzeniu, które miało miejsce 
właśnie w Pratulinie. Otóż mężczyzna w sile wieku zachorował 
na nowotwór, miał raka prostaty. Leczył się u wielu lekarzy, 
ale okazało się, że rak jest złośliwy i w pewnym momencie 
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powiedziano mu słowa prawdy, że trzeba być na wszystko przy-
gotowanym, że zostało tylko trzy tygodnie życia. Wtedy chory 
przypomniał sobie o zamordowanych męczennikach. Ludzie 
miejscowi wiedzą, gdzie to morderstwo było dokonane i gdzie 
potem ich pochowano – to było w lasku, blisko tego kościoła. 
Ten chory mężczyzna – z pewnością natchniony łaską Ducha 
Świętego – poprosił żonę, żeby poszła do tego lasku i z miejsca 
pochówku męczenników przyniosła mu ziemię. Żona była prze-
jęta gasnącym życiem swojego męża i wykonała to polecenie. 
Poszła i tę ziemię przyniosła. I wiecie, co on robił? Bardzo 
wierzył, zaufał męczennikom, że oni, jako zamordowani, mogą 
pomóc tym, którzy żyją dzisiaj, modlił się do nich i codziennie 
pół łyżeczki tej ziemi dodawał do herbaty. Nie cukier, tylko 
ziemię. To nie jest bajka, tak było. I zamiast umrzeć w ciągu 
trzech tygodni, to po kilku miesiącach wrócił do zdrowia i żył 
jeszcze wiele lat. Ten cud jest tam opisany. To jest przykład 
na potrzebę wiary w modlitwie. Jak się modlimy z wiarą, to 
Pan Bóg – jeśli to jest Jego wolą – da nam to, o co prosimy, 
tak jak temu choremu. Wszystko zawiodło, wszyscy byli już 
bezsilni, a Pan Bóg jest wszechmocny. Powtarzamy tak często: 
„Wszechmogący, wieczny Boże”. Maryja usłyszała: „Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).

Zakończenie

Dlatego jak się modlimy, to wierzmy. Uczcie swoje dzieci, 
swoje wnuki i módlcie się wspólnie w rodzinie. Odmawiajcie 
różaniec czy inne modlitwy. To jest pierwszy znak, że należymy 
do Chrystusa, a drugim znakiem jest miłość, o której mówił 
Pan Jezus w Ewangelii. To nie tylko są zakazane jakieś czynny 
zbrodnicze, np. morderstwa, ale te zwykłe spory, codzienne 
utarczki między nami, też nie są Bogu miłe. Chodzi o to, byśmy 
żyli w klimacie modlitwy i w klimacie miłości. Amen.
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Jedność z bliźnimi świadectwem 
autentycznej wiary
Zwrócona, 14 czerwca 2018 r.

Msza św. podczas wizytacji kanonicznej parafii 
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1. Miłosierdzie Boże źródłem ludzkiego pojednania

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem, który stał się 
człowiekiem i jest naszym Zbawicielem, jest tym, kto umarł za 
nas na krzyżu, by nas wyzwolić z grzechów, i by nam otworzyć 
wstęp do nieba.

Zawsze z wielką uwagą słuchamy słów Ewangelii, która 
w danym dniu jest głoszona w naszych świątyniach. W dzi-
siejszym fragmencie Ewangelii, wyjętym z Ewangelii św. 
Mateusza, Pan Jezus nas uwrażliwia na to, byśmy nie tylko 
unikali w naszym życiu większych grzechów przeciwko drugie-
mu człowiekowi, np. morderstw czy wielkich pobić, ale także 
byśmy unikali złości, gniewu, by między nami była jedność. 
W ten sposób Pan Jezus udoskonala prawo Starego Testamentu, 
gdzie tylko zwracano uwagę na wielkie przestępstwa, nato-
miast nie zauważano mniejszych grzechów, które także godzą 
w drugiego człowieka.

Słyszeliśmy to upomnienie: „Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, pod-
lega sądowi. A Ja wam powiadam” (Mt 5,21-22a). To „Ja wam 
powiadam”, jest ubogaceniem, takim udoskonaleniem prawa 
Starego Testamentu. I dalej czytamy: „Każdy, kto się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi! A kto by rzekł swemu bratu: 
Raka, podlega Wysokiej Radzie” (Mt 5,22b). Słowo „Raka”, 
znaczy „głupcze”. Jak ktoś by powiedział „jesteś głupi” – to 
też jest to słowo obrażające.

Moi drodzy, jeżeli o tym nie pamiętamy, to jesteśmy podobni 
do faryzeuszy. Mamy dzisiaj wśród chrześcijan dużo faryze-
izmu, dużo obłudy. Patrzymy na różnych ludzi i widzimy, że 
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niekiedy są w kościele, przystępują do Komunii Świętej, a są 
skłóceni z sąsiadami. Jeden i drugi sąsiad idzie do Komunii 
Świętej, a między nimi jest poróżnienie. A co dzisiaj Pan Jezus 
powiedział? „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24). Bardzo 
jasne wskazanie. Chodzi o to, żebyśmy do Pana Boga przy-
chodzili zawsze pojednani z innymi ludźmi, bo jeśli mówimy 
w Modlitwie Pańskiej słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”, to w tych słowach 
składamy deklarację, że wszystko wszystkim przebaczamy, że 
przychodzimy do Pana Boga prosić o odpuszczenie naszych 
win, bo i my odpuściliśmy wszystko wszystkim. A widzimy, że 
często ludzie mówią te słowa fałszywie i kłamliwie.

Kiedyś do kurii w Świdnicy przyszła pani ze sprawą 
„cmentarną”. Zarząd cmentarza przez nieuwagę pochował 
w miejscu zarezerwowanym jakiegoś innego człowieka, a to 
miejsce było już przeznaczone dla tej pani. Przyszła do kurii 
biskupiej, żeby się poradzić, co robić i z rozmowy wynikło, 
że jest bardzo zapieczona, że osobie, która dokonała przez 
nieuwagę takiego czynu, nigdy nie przebaczy. Powiedziała 
do mnie: „Ja tej osobie do końca życia nie przebaczę”. A ja 
na to: „To jak pani odmawia Modlitwę Pańską, Ojcze nasz?” 
Powiedziała: „Odmawiam normalnie”. Wtedy jej przypomnia-
łem: „Proszę panią, tam są takie słowa: «I odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom» i pani 
to mówi, a to nie jest prawda, bo powiedziała Pani, że nie 
odpuści i nie przebaczy”. To jest właśnie faryzeizm. Trzeba 
żyć w prawdzie, trzeba się umieć przyznać i trzeba zmienić 
postawę. Jak chcemy, żeby Pan Bóg nam przebaczył, to i my 
przebaczajmy. Warunkiem otrzymania przebaczenia od Pana 
Boga jest nasze przebaczenie.

Zobaczcie, ile jest spraw sądowych. Ludzie nie mogę się 
dogadać, pojednać, a przecież wiele spraw można by załatwić 
polubownie, pogodzić się, umieć sobie przebaczyć, przyznać 
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się do winy, przeprosić i nie iść do sądu, a tylu ludzi jest takich 
„napompowanych” i napiętych.

Zobaczcie też, jakie są układy, relacje między narodami. 
Ukraińcy nie chcą się przyznać, że mordowali na Wołyniu 
Polaków i czczą tam Banderę, stawiają mu pomniki i nie chcą 
słyszeć o tym, że mają jakąś winę, a nas to boli, bo mamy 
jeszcze sporo ludzi, którzy pamiętają to, co się działo w latach 
1942-1943 na Wołyniu. Jak trudno przyznać się do winy.

Tak samo, gdy chodzi o Żydów, to nas obwiniają i mó-
wią, że współpracowaliśmy z Niemcami, że jesteśmy winni 
holokaustu, a czasem to oni donosili i wydawali Polaków, bo 
współpracowali z Niemcami, a potem z Rosjanami, którzy 
po wojnie nie wyszli, tylko zostali, niszczyli i rozstrzeliwali 
Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. To jest hipokryzja, to jest 
obłuda, której się trzeba wstydzić i trzeba ją wypędzać z naszego 
życia osobistego i rodzinnego. Są tacy ludzie, którzy co innego 
mówią, co innego myślą i co innego czynią.

Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus uwrażliwia nas na te sprawy, 
żebyśmy byli przejrzyści i nie tylko mówili: „Jestem w po-
rządku, bo nikogo nie zabiłem, nikogo nie podpaliłem, nikogo 
nie okradłem”. A to, że dokuczasz swojej żonie, teściowej czy 
synowej, to jest w porządku? Nie jest w porządku. Więc trzeba 
umieć to wszystko rozumieć.

Zakończenie

Zapamiętajmy też, że do Pana Boga idziemy pojednani 
z drugimi ludźmi. Jeżeli Pana Boga prosimy o przebaczenie 
naszych win: „I odpuść nam nasze winy”, to dodajemy: „jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Starajmy się, żeby 
te słowa nie były kłamliwe w naszych ustach, bo czasem są 
kłamliwe. Kto mówi te słowa, a nie przebaczył np. sąsiadowi 
i przychodzi do Komunii Świętej, mając nienawiść do drugie-
go człowieka, to jest nie w porządku, to się Bogu nie podoba. 
Dlatego, trzeba to uporządkować, bo taka niekonsekwentna 
postawa grozi nam wszystkim, nawet nam, kapłanom.
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Taki tekst Ewangelii wypadł nam na dzisiejsze spotkanie, 
dlatego to pouczenie od Pana Jezusa przyjmujemy i będziemy 
się modlić, żebyśmy w naszych rodzinach, w sąsiedztwach byli 
eleganccy, byli w jedności z Bogiem i dbali o jedność z inny-
mi ludźmi, żeby nie było swarów, żeby nie było nienawiści 
i gniewu, żebyśmy żyli jak bracia i siostry w dobrej rodzinie 
Bożej. Amen.

Wzbogaceni przez Ducha Świętego 
o dar rady

Bobolice (parafia Zwrócona), 14 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

1. Duch Święty – Ten sam wczoraj i dziś

Bierzmowanie, to po chrzcie świętym drugi z kolei sakra-
ment na liście sakramentów. Ma najbliższy związek z sakra-
mentem chrztu i z sakramentem Eucharystii, który następuje 
po nim. Dlatego jedna z nazw sakramentu bierzmowania jest 
następująca – chrzest w Duchu Świętym. Już sama nazwa 
wskazuje, że to jest dopełnienie sakramentu chrztu przez 
przekaz darów Ducha Świętego. Dlatego też w Kościołach 
wschodnich sakrament bierzmowania jest udzielany zaraz po 
sakramencie chrztu.

Moi drodzy, z czytania pierwszego słyszeliśmy, jak wy-
glądało pierwsze bierzmowanie. To było pierwsze, widzialne, 
publiczne zesłanie Ducha Świętego na Kościół, ten Kościół 
apostolski, gdy wśród apostołów była jeszcze Maryja. To 
wydarzenie miało miejsce pięćdziesiątego dnia po zmartwych-
wstaniu. Wspominamy je i czcimy na Zielone Święta, siedem 
tygodni po Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli pięćdziesiątego 
dnia po Wielkanocy. Pierwsze, wielkie zesłanie Ducha Świę-
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tego, które całkowicie przemieniło uczniów, którzy nie mogli 
się pozbierać po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, po śmierci 
Jezusa. Dla nich to było bardzo bolesne przeżycie. Nie mogli 
pojąć tego, że ich Mistrz, który tyle razy ukazywał tak wielką 
moc, który uzdrawiał i nauczał, dał się ukrzyżować. Ale to była 
misja Pana Jezusa, którą On sam przyjął od Ojca, żeby umrzeć 
dobrowolnie, w pokorze, w uniżeniu za ludzi, żebyśmy mieli 
odpuszczone grzechy. Pan Jezus zabrał na krzyż wszystkie na-
sze grzechy i za każdym razem, jak je wyznajemy, to niszczy, 
sprawia, że tych grzechów nie ma. To jest dzieło Pana Jezusa 
i żeby apostołowie mogli podjąć głoszenie Ewangelii o tym 
dziele, musieli otrzymać wzmocnienie ze strony Ducha Świę-
tego. To wzmocnienie przyszło w zesłaniu Ducha Świętego, 
tak jak Jezus zapowiedział.

Gdy Duch Święty przyszedł, Kościół się pokazał światu 
i apostołowie przeobrazili się mocą Ducha Świętego w nowych 
ludzi. Uczynił to jeden i ten sam Duch Święty. Apostołowie 
byli różni. Słyszeliśmy w drugim czytaniu, że jest jeden Duch, 
który sprawia tak wiele owoców w różnych ludziach. Ten 
sam Duch Święty działa dzisiaj. My jesteśmy różni, bo każda 
dziewczyna, każdy chłopak, to odrębny człowiek, mający swoje 
poglądy, swoją wiedzę, swoje pragnienia, swój charakter, swoją 
osobowość. Jesteśmy różni w szczegółach, inaczej wyglądamy 
fizycznie i także naszego ducha mamy trochę inaczej ukształ-
towanego. A Duch Święty jest jeden i działa na naszego ducha, 
wzmacniając go w sferze poznawczej i wolitywnej. Jak jesteśmy 
otwarci na Jego dary, to jesteśmy bliżej prawdy i łatwiej jest 
nam podejmować dobre decyzje.

2. Dar rady

Moi drodzy, Duch Święty udziela nam darów. Były dzisiaj 
wliczone przez Apostoła Pawła w Pierwszym Liście do Ko-
ryntian. Wśród tych darów, których jest siedem, jest dar rady. 
Na bierzmowaniach omawiam poszczególne dary i dzisiaj jest 
kolej na dar rady.
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Dar rady – po co go przyjmujemy? Jaką ma rolę do speł-
nienia w naszym życiu – i w nas dorosłych, i was młodych, 
którzy wkraczacie dopiero w dorosłe życie. Wiemy z życia 
codziennego, co to jest rada. To jest pomoc, którą otrzymujemy 
zwykle od człowieka mądrzejszego, dojrzalszego, który nam 
doradza, żeby podjąć taką czy inną decyzję. Czasami jesteśmy 
na rozdrożu, nie wiemy, jak działać, co wybrać, jakie działanie 
podjąć i ktoś nam doradza.

Są rady dobre i są rady złe. Nam chodzi o dobre rady.  Ludzie, 
zwłaszcza wychowawcy, udzielają nam rad. Natomiast ci,  którzy 
sprawują władzę, nie tyle udzielają rad, ile potrzebują rad. Dla-
tego tam, gdzie są sprawowane rządy, są też różne rady. Przy 
Episkopacie są różne rady, jak np. Rada ds. Rodziny. Ja przewod-
niczę Radzie ds. Apostolstwa Świeckich przy Episkopacie Pol-
ski. Jest też Rada Ministrów, która jest potrzebna, żeby rządzić.

Moi drodzy, rady potrzebują ci, którzy sprawują władzę, 
a więc rodzice, nauczyciele, sędziowie i także spowiednicy. 
Dobry kapłan, który idzie do konfesjonału to modli się, żeby 
udzielił dobrych, właściwych rad penitentom, którzy nie tylko 
wyznają grzechy, ale często oczekują na dobre wskazania, na 
dobre rady ze strony spowiednika. I my się modlimy do Ducha 
Świętego, żeby powiedzieć to, co jest potrzebne, co może pomóc 
temu człowiekowi, który się spowiada. Z pewnością każdy z nas 
doświadczył i każda z nas doświadczyła różnych rad od ludzi 
i niektórym ludziom jesteśmy bardzo wdzięczni za dobre rady, 
których nam udzielili.

Moi drodzy, to są rady płynące od ludzi, ale najlepszym do-
radcą jest Duch Święty. On działa trochę inaczej, od wewnątrz, 
w naszym sumieniu, dlatego trzeba umieć rozeznać to, co mówi 
Duch Święty w moim sumieniu. Ludzie wierzący, rozmodleni, 
wiedzący o tym, że Duch Święty jest i działa, modlą się do 
Ducha Świętego, żeby wiedzieć, co robić, co wybrać, aby było 
dobrze, bo jak się źle wybierze, to można potem żałować całe 
życie. Dlatego bardzo ważne jest to, byśmy dobrze wybierali, 
a żeby dobrze wybrać, to trzeba pokornie prosić Ducha Świę-
tego, który jest najlepszym naszym doradcą.
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Dlatego, droga młodzieży, Kościół daje dary Ducha Świę-
tego na początku młodości. Wy jesteście mniej więcej po 
gimnazjach, w liceach, jeszcze przed wami mogą być studia 
wyższe, bo młodość zaczyna się gdzieś w wieku szesnastu 
lat, a kończy około trzydziestu. Jest to czas dosyć długi i jest 
to czas wyborów. W związku z tym młodemu człowiekowi są 
potrzebne dobre rady i pamiętajmy, że te najlepsze rady płyną 
od Ducha Świętego. Teraz trzeba będzie wybrać szkołę śred-
nią – technikum, liceum czy jeszcze jakąś inną szkołę, potem 
wielu wybiera studia, wybieramy jakiś zawód, wybieramy 
drogę naszego życia, odkrywamy swoje powołanie i pytamy 
się: Kim Bóg chce nas wiedzieć? Kim Bóg chce nas mieć na 
ziemi? Jaką drogą Pan Bóg chce, żebyśmy przeszli przez życie? 
To trzeba odczytać i tu jest potrzebna pomoc, światło Ducha 
Świętego, Jego rada, byśmy poprawnie odczytali i wybrali 
nasze powołanie.

Wreszcie będzie bardzo ważny wybór, kiedy za parę lat 
przyjdzie ten czas, że trzeba będzie wybrać kandydatkę na 
żonę czy kandydata na męża. Zobaczcie, ile jest pomyłek. 
Dzisiaj jedna trzecia małżeństw rozchodzi się w ciągu pięciu 
lat po ślubie. To jest dramat! Pytamy się, gdzie się podziała ta 
miłość, która zaprowadziła młodych do ołtarza, do ślubu ko-
ścielnego? Gdzie się podziała? Dlaczego zniknęła? Dlaczego 
wygasła? Dlaczego się wypaliła? Musi być jakaś powód, jakaś 
przyczyna, że tak się stało. Co to za tłumaczenie – niezgodność 
charakteru? A jeszcze gorzej, jak są dzieci i potem dzieci zostają 
bez mamy czy bez taty, a każde dziecko chce mieć mamę i tatę. 
Czasem, jak rodzice się rozchodzą, to nie zwracają uwagi na to, 
co się dzieje z dziećmi, a przez swoje kłótnie i przez podjęcie 
decyzji o rozwodzie, kaleczą duchowo dzieci. Często to się 
zaczyna od złego wyboru, od złego przygotowania, od takiego 
tylko formalnego przygotowania do małżeństwa, które nie jest 
brane poważnie. Jak bardzo jest potrzebny Duch Święty, żeby 
dawał nam dobre rady i udzielał mocy, byśmy najpierw dobrze 
wybrali, byśmy nie żałowali naszego wyboru, a potem byli kon-
sekwentni. Byśmy potrafili z ludźmi współdziałać i współżyć, 
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jak to powinno być w każdej dobrej rodzinie, w której miłość 
ma łączyć przez całe życie.

Moi drodzy, tak oto można wskazać na wartość daru rady 
i modlić się, byśmy byli otwarci na rady Ducha Świętego. 
Dlatego po bierzmowaniu trzeba pytać: Panie Boże, co mam 
robić? Co mi doradzasz? Jak zadziałać? Co wybrać? Za kim iść? 
Jak tak się będziesz modlić, to otrzymasz odpowiedź w swoim 
sumieniu. To się nazywa natchnienie Ducha Świętego. Są na-
tchnienia Ducha Świętego, których czasem nie zauważamy albo 
lekceważymy i zamiast Ducha Świętego, to czasem słuchamy 
ducha złego, czyli diabła. On czasem przychodzi do nas przez 
złych ludzi i zwykle przedstawia kłamstwo w opakowaniu 
prawdy, zło w otoczce dobra i nas okłamuje, a my się dajemy 
złapać na taki lep diabelski. Zobaczcie, jak jest nam bardzo 
potrzebne wsparcie Ducha Świętego i Jego rady, które są zawsze 
dobre. Ludzie są czasem omylni, a czasem nawet złośliwi i tak 
nam coś doradzają, żeby nas położyć, żeby nas jakoś zdołować, 
a Duch Święty nigdy, bo zawsze jest po naszej stronie i zawsze 
nam dobrze radzi. Dlatego rady Ducha Świętego trzeba umieć 
rozpoznawać i trzeba się modlić, żeby te Jego natchnienia doce-
niać, za nimi iść i według nich podejmować decyzje i działania.

Zakończenie

To, droga młodzieży, tyle na temat tego daru Ducha Święte-
go, który nazywamy darem rady. Wy też próbujcie, jako ludzie 
otwarci na rady Ducha Świętego, dawać dobre rady koleżan-
kom, kolegom. Macie takie pole oddziaływania, żeby dobrze 
radzić drugim, żeby ich przestrzec przed złem, ochronić ich 
przed kalectwem duchowym, bo kto odchodzi z dróg Bożych, 
to samego siebie rani, to samego siebie niszczy. Dlatego, żeby 
być mądrym, żeby wiedzieć, co robić, to zawsze pytajmy Ducha 
Świętego, dobrze drugim radźmy i też umiejmy przyjmować 
dobre rady od rodziców, od katechetów, od kapłanów, od spo-
wiedników. Ja mogę powiedzieć o sobie, że to, co usłyszę na 
spowiedzi, to do następnej spowiedzi myślę o tym, co mi ksiądz 
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powiedział i zawsze dochodzę do takiego wniosku, że ta rada 
była mi bardzo potrzebna, bardzo pomocna. W seminarium we 
Wrocławiu mieliśmy takiego ojca Piusa Pateckiego, który był 
bardzo oczytany, był dobrym teologiem, znał życiorysy świę-
tych i on dawał krótkie pouczenia, czasem powiedział tylko 
jedno zdanie, ale takie ważne, że się je pamiętało i do dzisiaj 
się pamięta niektóre jego powiedzenia. A we Francji, jak żył św. 
Jan Vianney, proboszcz z Ars, to ludzie przyjeżdżali do niego 
z całego kraju, gdy dowiedziano się, że jest taki kapłan, który 
jest męczennikiem konfesjonału, który wszystkich przyjmo-
wał i niekiedy spowiadał dniami i nocami, i ludzie odchodzili 
z dobrymi radami.

Dlatego, kończąc to pouczenie, droga młodzieży, bądźmy 
zawsze pokorni i prośmy Ducha Świętego, bo mamy do Niego 
większe prawo po bierzmowaniu, żeby nam udzielał dobrych 
rad, żebyśmy mieli ochotę przyjmowania tych rad i byśmy we-
dług tych rad umieli wybierać i działać. A także byśmy umieli 
przyjmować rady od dobrych ludzi, od naszych wychowawców 
i byśmy potrafili innym, naszym rówieśnikom, naszym przyja-
ciołom dobrze radzić. Amen.

Rola i znaczenie daru męstwa 
w doświadczeniach życia

Ząbkowice Śląskie, 15 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Anny

1. Pięćdziesiątnica – dar dla Kościoła

Droga młodzieży, przyjmujecie dzisiaj czwarty sakrament 
w waszym życiu. Przypomnę, że pierwszy był chrzest. Tego 
zwykle nie pamiętamy, bo jest udzielany według naszej tradycji, 
w okresie niemowlęctwa, krótko po urodzeniu biologicznym. 
W latach szkoły podstawowej, w klasie drugiej, czy w trzeciej, 
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była pierwsza spowiedź święta i I Komunia święta, a więc sa-
krament pokuty i sakrament Eucharystii. I dzisiaj jest czwarty 
sakrament – sakrament bierzmowania. Nazywamy go niekiedy 
chrztem w Duchu Świętym, dlatego że ten sakrament szczególne 
łączy się z działalnością Ducha Świętego. Mamy zatem dzisiaj 
okazję, by sobie przypomnieć o roli, jaką spełnia Duch Święty 
w życiu Kościoła. Od razu zauważmy, że Duch Święty jest 
Duszą całego Kościoła i prowadzi dzieło zbawienia, którego 
dokonał Jezus, uświęcając tym dziełem tych, którzy wierzą 
w Jezusa Chrystusa.

Moi drodzy, wiemy że pierwsze, wielkie bierzmowanie, wy-
lanie Ducha Świętego, miało miejsce jeszcze w czasach aposto-
łów, krótko po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale już po Jego 
odejściu do nieba. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu 
Kościół apostolski otrzymał dary Ducha Świętego i pokazał się 
światu. Apostołowie pełniej zrozumieli naukę Pana Jezusa, którą 
usłyszeli w ciągu trzech lat i także lepiej wiedzieli, co oznacza 
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Z tą dobrą nowiną wy-
ruszyli w świat i żadna siła ich nie zatrzymała. Otrzymali dary 
Ducha Świętego i wśród tych siedmiorakich darów otrzymali 
dar męstwa, który sprawił, że pokonywali wszystkie przeszkody, 
a na końcu oddali życie za to, co głosili. Gdyby przestali głosić, 
nie zginęliby śmiercią męczeńską, ale uważali, że świadczenie 
o Jezusie jest im zadane i otrzymują moc Ducha Świętego, żeby 
to świadczenie było pełne odwagi i mocy. Dla nich ważniejsze 
było świadczenie, aniżeli nawet życie, które oddali, zachowując 
wierność tej misji, którą otrzymali od Pana Jezusa.

2. Dar męstwa

Moi drodzy, w ostatnich bierzmowaniach, które przeprowa-
dzam w parafiach, omawiam poszczególne dary Ducha Świę-
tego. Dzisiaj, tutaj, u św. Anny w Ząbkowicach, wypada nam 
pochylić się nad darem męstwa. To jest dar bardzo ważny, który 
pochodzi od Ducha Świętego i który sprawia, że dzięki temu 
darowi jesteśmy odważni i wytrwali w dążeniu do dobrych ce-
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lów, które sobie postawimy. Jak jesteśmy otwarci na dar męstwa 
od Ducha Świętego, to też nas żadna przeszkoda nie zatrzyma. 
To nie jest coś, co pochodzi z nas, ale to jest dar, a więc to, co 
otrzymujemy z zewnątrz. Od kogo? Od Pana Boga, od Ducha 
Świętego, bo Bóg Ojciec działa przez Chrystusa w Duchu Świę-
tym. Jakże to jest ważny dar. Bez daru męstwa zniechęcamy się 
i czasem zawracamy z dobrej drogi, którą należało pójść. Tą 
drogą szli wszyscy męczennicy – już wspomniani apostołowie 
– ale także ich następcy, którzy oddawali życie za Chrystusa, 
bo mieli dar męstwa od Ducha Świętego.

Ale ten dar męstwa jest nie tylko potrzebny do nadzwyczaj-
nych działań, do nadzwyczajnych czynów, ale potrzebujemy go 
na co dzień, w naszej szarej codzienności potrzebujemy tego, 
co się nazywa trwaniem, co się nazywa odwagą, co się nazywa 
wiernością. Jeśli dzisiaj o tym chcemy sobie powiedzieć to po 
to, żebyśmy pamiętali przez całe życie, że Pan Bóg, jak nas 
wzywa do jakichś zadań, gdy nam daje jakieś powołanie, to 
udziela nam też mocy, udziela nam męstwa, byśmy podołali 
temu zadaniu, które nam zleca. Nie ma takich Bożych zleceń, 
które by nas przerastały. To my czasem stajemy się tchórzami, 
boimy się i mówimy: Ja temu nie podołam. Jeżeli otworzysz 
się na Ducha Świętego, zaufasz Jego mocy, to podołasz, bo 
moc pochodzi od Boga. Przypomnijmy sobie słowa św. Pawła, 
które są zapisane w Liście do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia” (Flp 4,13). Warto te słowa pamiętać na co 
dzień, zwłaszcza wtedy, gdy nam się wydaje, że nie damy rady 
– „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Jak stawiamy 
na siebie, na swoje uzdolnienia, na swoje siły naturalne, to nie 
damy rady, ale jak postawimy na Pana Boga, na Jego moc, 
której nam udziela, to damy radę. „Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia”.

3. Dar męstwa w życiu ludzi wierzących

Skomentujmy teraz dzisiejszą przypowieść Pana Jezusa 
o siewcy. Siewcą jest Bóg, który kieruje do nas swoje słowo, 
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a my jesteśmy glebą dla Bożego słowa i ta gleba jest różna. Cza-
sem jesteśmy drogą, czasem jesteśmy skałą, czasem jesteśmy 
taką glebą, która jest otoczona cierniami i niekiedy jesteśmy też 
glebą urodzajną. Trzy pierwsze rodzaje gleby świadczą o tym, 
że ci, którzy taką glebę mają, nie mają zaufania do mocy Bożej, 
zamykają się na dar męstwa i przychodzi diabeł, poprzewraca 
nam w głowie i odchodzimy od tego, co dobre, co nam wskazali 
rodzice, katecheci i przystajemy do ludzi zepsutych, których 
nie brakuje, którzy już się dali opanować i kierować diabłu. 
I na takiej glebie słowo Boże umiera z naszej winy. Ziarno jest 
dobre, bo pochodzi od Boga, ale nasza gleba jest kiepska, bo nie 
potrafi być taką glebą, żeby to ziarno wykiełkowało, wyrosło 
i wydało owoc.

Moi drodzy, czasem to ziarno spada na glebę ciernistą. To jest 
tak, że zafascynujemy się Panem Bogiem, np. po rekolekcjach, 
po dobrej spowiedzi i czujemy się tak lekko, że chcielibyśmy 
na tej drodze wytrwać, ale potem przychodzą troski, przycho-
dzą kłopoty i z tej drogi schodzimy, i to ziarno Bożego słowa 
nie przynosi owoców. Żeby ziarno Bożego słowa przynosiło 
owoc, to trzeba być otwartym na dar męstwa, który pochodzi 
od Ducha Świętego i wzmacnia naszą wolę. O ile te pierwsze 
dary – dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności – odnoszą 
się do naszego intelektu, do władzy poznawczej, to dar męstwa 
odnosi się do naszej woli. On wzmacnia naszą wolę, że my, 
mimo przeszkód, idziemy dalej w kierunku dobra, a wobec 
spotykanego zła mówimy „nie”.

W tym kontekście możemy też skomentować drugie czy-
tanie, które było wzięte z Listu do Galatów. Św. Paweł mówił 
o wojnie w człowieku, jaka się toczy między duszą i ciałem. 
Jak odwołamy się do naszego doświadczenia, to przyznamy 
św. Pawłowi rację, bo w nas się toczy walka, jest rozdwojenie 
między tym, do czego dąży duch, a tym, do czego dąży ciało.

W sektorze ciała są trzy pokusy – pożądliwość ciała, po-
żądliwość oczu i pycha żywota. Pożądliwość ciała to popęd 
seksualny. Zobaczcie, ilu ludzi sobie z tym nie radzi. Młodzież 
sobie nie radzi, bo przed małżeństwem się porani i potem te 
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rany krwawią niekiedy całe życie, i w małżeństwie sobie nie 
radzą, bo są zdrady małżeńskie, które później komplikują życie 
małżeńskie, a czasem prowadzą do rozwodu. To jest to uleganie 
pożądliwości cielesnej, a ciało musi być kierowane przez ducha. 
Nie ciało ma kierować duchem, tylko nasz duch ma kierować 
ciałem. Żeby tak było, to trzeba tego ducha wzmocnić, żeby był 
mężny, żeby powiedział „nie” dla grzechu, „nie” dla rozpasania 
seksualnego.

Ale są jeszcze inne odmiany pożądliwości cielesnej. To jest 
np. pazerność na pieniądze. Zobaczcie, o co się toczą te mniejsze 
i większe wojny? O dobra materialne. I także toczy się walka 
o „stołki” w państwie, w województwie, a nawet w gminie czy 
w powiecie, żeby tylko zdobyć dobrze płatny „stołek”, żeby 
mieć władzę. To jest pożądliwość, która jest bardzo niebez-
pieczna. Żeby nasz duch mógł tę pożądliwość opanować, jest 
potrzebne otwarcie na Ducha Świętego i przyjmowanie Jego 
daru męstwa. Jak mówi apostoł: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Dlatego, droga młodzieży, 
potrzebujemy męstwa, żeby stać się dobrym świadkiem Pana 
Jezusa.

A teraz przykład wzięty ze świata młodych. Osoba, która 
przyjęła bierzmowanie, złożyła takie świadectwo: „Po tym, 
jak się ze mną modlono, wydawało mi się, że zyskałam nowe 
zaufanie do siebie samej. Trudności, które z takim wysiłkiem 
znosiłam dotąd w życiu codziennym, stały się łatwiejsze do 
pokonania, choć istniały nadal w ten sam sposób, co dotąd. 
To ja się zmieniłam, lub raczej, to Bóg mnie zmienił. Szcze-
gólniej stwierdziłam, że mam nową siłę dawania świadectwa 
Panu, dzieląc się Ewangelią z innymi. Zauważyłam kiedyś, że 
mówię innym o miłości Jezusa – coś do czego nigdy dotąd nie 
miałam odwagi czy choćby skłonności. To było tak jakbym 
zyskała nową siłę od Pana, aby radzić sobie z przeszkodami, 
na które napotkałam, próbując naśladować Go w sposób bar-
dziej doskonały”. Oto głos! Może niektórzy z was będą mogli 
powiedzieć coś podobnego, jak się otworzą na działanie Ducha 
Świętego.
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Moi drodzy, w Sulisławicach jest taki pan, który wczoraj był 
świadkiem bierzmowania w Bobolicach, w parafii Zwrócona. 
Rozpoznałem go, bo byłem w Sulisławicach przed dwoma laty 
na wizycie pasterskiej i ksiądz proboszcz Marian Chomiak 
zaprowadził mnie do dwójki chorych. Gdy byłem w domu 
tego pana, to on wtedy chodził o kulach, bo stracił dwie nogi 
i to w przyspieszonym trybie. To nie był wypadek, tylko trzeba 
było nogi odjąć, bo groziła gangrena. Kiedy wyszedłem od nich 
z księdzem sekretarzem byłem zdziwiony i nie mogłem tego 
pojąć, jak można tak pogodnie przyjąć ten krzyż. On mógł się 
załamać, mógł powiedzieć: „Nie mam nóg. Co ja teraz będę 
robił? Jak będę dalej żył? Jako kaleka jestem zdany na drugich”. 
A on się nie załamał. Czerpał moc ze swojej wiary. Wiedział, 
że jest ochrzczony i wybierzmowany i Duch Święty dał mu 
dar męstwa, że ten dołek chorobowy przetrzymał. Wczoraj go 
widziałem już bez kul, ma protezy i normalnie przyszedł, stanął 
i był świadkiem bierzmowania, a po Mszy Świętej podszedł do 
mnie i przypomniał mi, że byłem u niego. Zawsze go pozdra-
wiam przez księdza Mariana, bo tak jakoś wpadło mi w pamięć 
i w serce to zdarzenie i jego osoba, i on przyszedł podziękować 
za te pozdrowienia. To jest męstwo, to jest przykład na przyjęcie 
daru Bożego. O własnych siłach ludzkich, by tego nie wytrzy-
mał, ale ponieważ wierzy, to Pan Bóg go umacnia – „Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia”. Ileż jest takich sytuacji.

Moi drodzy, jak rozmawiamy z Sybirakami, to co oni opo-
wiadają, to nie mieści się w głowie. Albo np. ci, którzy przeżyli 
mordy na Wołyniu w 1943 roku – takie zadawano tam ciosy 
ludziom, których człowiek by sobie nie wymyślił. Takie wy-
myślne, dokuczliwe sposoby zadawania cierpienia. Niektórzy 
przetrzymali, a niektórych zabito.

Słyszeliście o św. Andrzeju Boboli, który jest patronem na-
szego pana prezydenta. Święty Andrzej Bobola żył na terenach 
Polski Wschodniej i Kozacy zamordowali go w okrutny sposób. 
Mógł wszystkiego uniknąć, gdyby tylko powiedział, że przy-
staje do Kościoła prawosławnego i wyrzeka się przynależności 
do Kościoła rzymskokatolickiego, bo tego od niego żądali. 
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Nie powiedział tego, dlatego oddał życie i go zamordowano. 
Położono go w rzeźni na takim podeście i zdzierano z niego 
skórę, z pleców, z piersi, wbijano mu za paznokcie gwoździe, 
wyłupano mu oko. Więc takie straszne męczarnie przeżywał, 
aż w końcu dobito go szablą. Wytrwał do końca. Skąd wziął 
moc? Dlaczego nie zaparł się wiary? Dlaczego nie uwolnił 
się z opresji przez jedno zdanie, które mógł wypowiedzieć? 
Dlatego, że był mężny.

Droga młodzieży, nie bądźcie mięczakami. Duch Święty 
ma moc wam dać dar męstwa, żeby wytrwać w wierze, żeby 
pokochać Ewangelię, żeby się nie dać okraść z wiary, żeby 
wam ktoś nie wmówił, że człowiek nowoczesny nie chodzi do 
kościoła, bo to jest tylko dla babć i dziadków. I nie potraktujcie 
tego bierzmowania jako przepustki do ślubu. Tak na wszelki 
wypadek się wybierzmuję, żeby nie było później kłopotu 
z zawarciem małżeństwa. To nie jest motywacja przyjęcia 
bierzmowania. Motywacja musi być głębsza. Otwieramy się na 
Ducha Świętego, bo idziemy bronić Jezusa Chrystusa i o Nim 
świadczyć, że jest Zbawcą świata, że jest najważniejszy, że 
warto Go słuchać i warto Go kochać. To jest zadanie, które 
dzisiaj wam jest powierzone. Nie bójcie się tego zadania, bo ono 
jest do wykonania i kto je podejmie, to będzie miał satysfakcję 
i radość duchową, że jest na dobrej drodze, która może kosztuje 
i jest trudna, ale jest to czynienie świata lepszym.

Zakończenie

Dlatego, kończąc to bezpośrednie przygotowanie do przyję-
cia darów Ducha Świętego, wzywam wszystkich do modlitwy 
i was młodych też proszę o modlitwę, żebyście dołączyli – 
jako taka wspaniała grupa – do świadków Jezusa Chrystusa, 
którzy dzisiaj o Jezusie świadczą w świecie, który dzisiaj jest 
bardzo nieprzyjazny dla chrześcijan. W Europie przewróciło 
się ludziom w głowach. Jest dwadzieścia jeden milionów imi-
grantów z krajów islamskich, którzy zalali Europę. Nam mówią 
o uchodźcach, a tych, którzy uciekli przed wojną, przed śmier-
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cią, jest tylko sześć procent. Reszta, z tych dwudziestu jeden 
milionów, to jest emigracja zarobkowa, żeby Europę opanować 
i żeby sobie polepszyć warunki życia. Dlatego nie słuchajcie tak 
dokładnie tego, co mówią w mediach, zwłaszcza lewicowych. 
Potrzeba mieć dary Ducha Świętego, żeby umieć oceniać te 
wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, żeby sobie nie 
dać wmówić czegoś, co nie jest prawdą. To Duch Święty może 
nas tylko utrzymać na drogach prawdy i na drogach miłości. 
Dlatego idźmy tą drogą, drogą Ducha Świętego. Amen.

Dobre i złe przysięganie w naszym życiu
Wambierzyce, 16 czerwca 2018 r.

Msza św. podczas dorocznej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin  
Diecezji Świdnickiej 

Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

Wstęp

W dniach powszednich obecnego czasu, w ramach Ewan-
gelii, słuchamy fragmentów kazania Pana Jezusa, które wy-
głosił na Górze Błogosławieństw. Najpierw wypowiedział 
Osiem Błogosławieństw, a potem uzupełniał, udoskonalał 
niektóre przykazania z Dekalogu. Dokonał ich interpretacji 
i dopełnienia. W poprzednich dniach te uzupełnienia dotyczyły 
przykazania piątego i szóstego, a dzisiaj Pan Jezus odnosi się 
do przykazania ósmego i mówi nam o unikaniu przysięgania: 
„A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, 
bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp 
Jego. (...) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,34-35a.37). Niniejsze 
słowa Pana Jezusa dotyczą naszego mówienia i przysięgania 
w życiu codziennym. Jednak wiemy, że są w życiu Kościoła 
praktyki składania przysięgi sakramentalnej i kanonicznej, 
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które mają charakter zobowiązujących przyrzeczeń. Podczas 
naszej dorocznej, diecezjalnej pielgrzymki małżeństw i rodzin, 
pochylmy się nad wagą przysięgi małżeńskiej, którą ponowimy 
po homilii, a w drugiej części wskażemy, dlaczego powinniśmy 
unikać przysięgania w życiu codziennym.

1. Przysięga małżeńska, jej przymioty i znaczenie

Moi drodzy, podczas zawierania sakramentalnego związ-
ku małżeńskiego kapłan zwraca się do narzeczonych takimi 
słowami: „Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Ko-
ścioła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej”. Jest 
tu wyraźne nazwanie – przysięga małżeńska. Przypomnijmy te 
słowa przysięgi, które wypowiadaliście przed laty w różnych 
miejscach, w różnym czasie, będąc na ślubnym kobiercu: „Ja 
biorę ciebie za żonę (za męża) i ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. 
Tak mi dopomóż, Panie, Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny 
i wszyscy Święci”. Moi drodzy, jest to przysięga na całe życie, 
przysięga, której nie można odwołać, nie można jej unieważnić, 
chyba że była wypowiedziana kłamliwie, bez wewnętrznego 
przekonania czy też wypowiedziana z jakąś ukrytą przeszkodą 
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy przysięgę może 
zbadać Sąd Kościelny i może stwierdzić, że ta przysięga była 
nieważnie złożona.

Moi drodzy, powtórzmy jeszcze raz, że tę przysięgę składa-
my na całe życie. Dzisiaj, jak to słyszą młodzi narzeczeni, to się 
lekko, a czasem mocno wzdrygają, bo niektórym się wydaje, 
że tak nie powinno być, że można złożyć przysięgę, ale pod 
warunkiem, że będzie nam dobrze, że będziemy się zgadzać, 
że się wszystko potoczy według naszych życzeń. A wiemy, że 
tak nie jest. W życiu jest różnie. Decydujemy się być razem 
w małżeństwie na całe życie. Nie na trzy lata, nie na pięć lat, 
nie na czas zdrowia, nie na czas pomyślności, ale na zawsze, 
aż do śmierci.
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Moi drodzy, są dzisiaj dramaty, a nawet tragedie małżeńskie. 
Statystyki mówią, że w ciągu pięciu lat jedna trzecia zawie-
ranych małżeństw się rozchodzi, biorą rozwody cywilne, bo 
takie państwo dopuszcza. Tworzą się nowe związki partnerskie, 
niesakramentalne. Małżonkowie, którzy odchodzą, którzy 
wchodzą w nowe układy małżeńskie czy partnerskie, nie mają 
prawa otrzymać rozgrzeszenia, nie mają prawa przystępować 
do Komunii Świętej. Są wyjątki, ale to są sytuacje szczególne, 
kiedy spowiednik może indywidualnie pozwolić na przystą-
pienie do Komunii Świętej, jeżeli małżonkowie są w starszym 
wieku i przyrzekają, że będą żyć jak brat i siostra.

Moi drodzy, wróćmy do przysięgi małżeńskiej, którą składa-
my, która jest bardzo ważna i przede wszystkim nieodwołalna. 
Jest dokonaniem wyboru, a każdy wybór łączy się z jakąś 
rezygnacją, z jakąś ofiarą. Zwykle jest tak, że nie można wy-
brać wszystkiego. Najczęściej jest tak, że jest nam dany wybór 
jednego dobra spośród wielu. Wybierając jedno, rezygnujemy 
z drugiego. Tak dzieje się i z wyborem współmałżonka. Wybie-
rając tego mężczyznę na męża, czy tę kobietę na żonę, muszę 
zrezygnować z innej osoby.

Ponadto w przysiędze małżeńskiej mamy do czynienia 
z ofiarą, bowiem gdy ślubuję komuś miłość, to wpuszczam go 
do mojego serca i muszę moje „ja”, moją pychę, moją miłość 
własną poskromić, żeby zrobić miejsce dla współmałżonka, dla 
żony czy dla męża. To jest czasem bardzo bolesne i jeżeli tego 
nie podejmiemy, to nawet parę dni po ślubie mogą być ostre 
konflikty. W miłości, mamy się pomniejszać, a nasz partner czy 
nasza partnerka ma wzrastać. Tak jak Jan Chrzciciel mówił o Je-
zusie: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30). 
Jeżeli każdy z małżonków ma taką postawę, że stara się siebie 
umniejszać, a wywyższać współmałżonka, to znajduje się na 
drodze miłowania i rzeczywiście jest wierny przysiędze – „ślu-
buję ci miłość”, jestem dla ciebie darem, jestem twoim sługą, 
służebnicą, a nie panem, a nie panią. To jest miłość rozumiana 
ewangelicznie i taką miłość miał na myśli Pan Jezus, gdy mó-
wił, że o największym przykazaniu: „Przykazanie nowe daję 
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wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,34a). Małżeństwo 
jest szczególnym miejscem, jest przestrzenią, w której trzeba 
urzeczywistniać miłość, która nas prowadzi do ołtarza. Wtedy 
jest spontaniczna, uczuciowa, ale musi dojrzeć w małżeństwie, 
musi się przeobrazić w miłość – przyjaźń, w miłość, w której 
jest ofiara.

Moi drodzy, skoro miłość, którą ślubujemy jest pewnym 
rodzajem ofiary, to musi być bolesna, bo ofiara, która nie boli, 
nie jest ofiarą. Mówimy o ofierze krzyżowej Pana Jezusa. 
Tam było cierpienie, tam się rozlewała niewinna krew Pana 
Jezusa i Pan Jezus w tych słowach, które wypowiadał z krzyża 
oświadczał, że przeżywa cierpienie, także to fizyczne. To był 
najdoskonalszy rodzaj miłości: „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” 
(J 15,13). Jezus nazwał nas przyjaciółmi i za nas oddał swoje 
życie, za nas  wycierpiał rany i w Jego ofierze był ból, było 
cierpienie.

Moi drodzy, nie może być w małżeństwie miłości dojrzałej, 
pięknej, bez bólu, bez cierpienia. Tylko w bajkach mamy mał-
żeństwa szczęśliwe, miłujące się bez bólu, bez ofiary, natomiast 
w rzeczywistości, jeżeli kochamy, to składamy siebie w ofierze. 
To nas czasem trochę boli, bo pozbywanie się siebie, rezygnacja 
ze swojej woli na rzecz twojej woli, czasem boli i niekiedy bar-
dzo kosztuje. Dlatego winniśmy się modlić o to, żeby wytrwać 
w miłości małżeńskiej, w uczciwości i w trwaniu razem, aż 
do końcowych dni. Ta miłość jest darem od Boga danym, bo 
zwykle narzeczeni nie idą do ołtarza bez miłości, chyba że jest 
jakaś przewrotność, chodzi o majątek, czy wyrachowanie. To 
są rzadkie wypadki. Normalnie idziemy wypełnieni miłością 
wzajemną, a potem, jeżeli ta miłość wygasa, przekwita, to 
zaczyna się dramat, a niekiedy i tragedia.

Wiele perypetii w małżeństwach, w rodzinach, ma swoje 
źródło w kiepskim przygotowaniu do małżeństwa, np. w pod-
jęciu współżycia seksualnego przed ślubem. Słuchałem kiedyś 
księdza, który mówił naukę rekolekcyjną do małżonków w ra-
mach rekolekcji wielkopostnych i powiedział wyraźnie: „Ile 
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grzechów przed ślubem, tyle nieszczęść po ślubie”. Często życie 
weryfikuje prawdziwość takiego powiedzenia.

Moi drodzy, miłość małżeńska ma być wierna. „Ślubuję ci 
miłość” i na drugim miejscu jest „wierność”. Wierność to jest 
cecha miłości, tak jak czystość przedmałżeńska. W małżeństwie 
też jest czystość, wiemy jakiego rodzaju. Miłość małżeńska 
ma być wierna, aż do końca, na dni łatwe i trudne, pogodne 
i słotne, zawsze razem. Wierność też jest niekiedy bolesna. 
Czasem trzeba się wycofać z jakiejś znajomości, która może 
doprowadzić do zdrady, do jakiegoś zamętu. Tu trzeba też ofiary 
z naszej strony i to może też boleć.

Przypomnijmy sobie proroka Elizeusza, gdy go Eliasz 
powoływał. Był przy dwunastu parach wołów i trzeba było to 
zostawić, a nawet jedną parę wołów zabić i złożyć je w ofierze. 
Każde powołanie zawsze się łączy z ofiarą i z bólem, bo się coś 
zostawia na rzecz kogoś lub czegoś. Wierność jest trudna, ale 
możliwa i czasem wiele kosztuje, i w małżeństwie, i w kapłań-
stwie, i w zakonie, bo nas też wierność obowiązuje, wierność 
ślubowaniu, które złożyliśmy w czasie święceń, a osoby życia 
konsekrowanego, gdy ślubują rady ewangeliczne – ubóstwo, 
czystość i posłuszeństwo. Ale jeśli Panu Bogu coś przyrzekamy 
i On te przyrzeczenia przyjmuje, to też pomaga. W nas leży 
wina, że my o tej Bożej pomocy zapominamy. Nam się wydaje, 
że sobie sami poradzimy, że jesteśmy tak mocni, tak silni, że nie 
potrzebujemy Bożej pomocy. Dopiero jak jest doświadczenie, 
bieda, że okazuje się, że jednak nie potrafimy sobie pomóc, 
np. jak przyjdzie jakaś nieuleczalna choroba, z którą walczy-
my i która nas pokonuje, to wtedy się budzimy i biegniemy 
do Pana Boga. Przypominamy sobie, że jeszcze jest Pan Bóg, 
który może pomóc, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
Ale pamiętajmy, że Pan Bóg ma swoją logikę działania, inną 
od naszej i też to czasem nam się nie podoba.

Moi drodzy, dzisiaj wielką szkodę wyrządzają nam media, 
które nam promują patologiczne wzorce. To co dawniej było 
patologią, teraz pokazują jako normalność. Młodzież to widzi 
i dlatego potem są takie dramaty. Kto idzie drogą wytyczoną 
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przez Boga, idzie do szczęścia ziemskiego i wiecznego, a kto 
z tej z drogi schodzi – niszczy siebie. Poza drogą wskazaną przez 
Boga nie ma na ziemi życia godnego człowieka. Dlatego, gdy 
przybywamy dzisiaj do Matki Bożej, chcemy podziękować za te 
wybory życiowe, moralne, których dokonaliśmy, za trwanie już 
ileś lat we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. Chcemy także 
prosić, bo miłość nie jest nigdy dawana na zawsze i trzeba ją 
zdobywać. Ona jest dana, jest darem, ale jest też zadana i musi 
być z naszej strony współpraca. Mówiliśmy o bólu, o ofierze, 
które są obecne w prawdziwej ludzkiej miłości.

Moi drodzy, bolejemy nad tym, że dzisiaj nawet rodzice ka-
toliccy, pod wpływem mediów czy jakichś wzorców płynących 
z życiowych sytuacji, pozwalają na zamieszkanie swojej córki 
czy syna z przyszłą żoną, z przyszłą mężem. Mówią – a niech 
się doświadczą, niech popróbują czy są dla siebie. Często tak 
naiwnie mówimy, a potem się dziwimy. Najczęstszym powo-
dem zdrad małżeńskich, jest byle jakie życie przed ślubem, jest 
łamanie czystości prawa Bożego. Potem dochodzą jeszcze inne 
przyczyny. Nie wiemy, co robić? My, kapłani, też jesteśmy tym 
przerażeni, co zrobić, jakie metody podejmować, żeby prowa-
dzić samych siebie i drugich drogami wskazanymi przez Pana 
Boga, które dzisiaj się ośmiesza i mówi się, że tak mogło być 
w średniowieczu, ale nie dzisiaj. Niektórzy powtarzają takie 
nierozumne slogany. Trzymajmy się tego, co Pan Bóg nam 
przekazuje przez Kościół, przez pasterzy Kościoła.

2. Przestroga przed przysięganiem

Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: 
„A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, 
bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp 
Jego. (...) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,34.37). Jeżeli każemy 
komuś przysięgać w jakiejś sprawie to znaczy, że nie mamy 
do niego zaufania, że on jest nieszczery i wymuszamy na nim, 
żeby złożył przysięgę w nadziei, że jej dotrzyma. A czasem 
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nie dotrzyma. Ile jest krzywoprzysięstwa; składa się przysięgę 
i nic z tego.

Zobaczcie, co znaczą pokojowe układy międzynarodowe. 
Przed II wojną światową mieliśmy układy z państwami zachod-
nimi, a wojna wybuchła i kto nam pomógł? Kto stanął w obronie 
naszej suwerenności? Wprawdzie było jakieś wypowiedzenie 
wojny, ale w praktyce nic nie znaczyło. Wszelkie ludzkie umo-
wy są do końca wątpliwe i niepewne.

Moi drodzy, w tych słowach Pan Jezus nas zachęca, byśmy 
byli przejrzyści i jednoznacznie, żeby nie ukrywać w małżeń-
stwie jakichś spraw – mężowie przed żonami, a żony przed 
mężami. Mówienie językiem prawdy, szczerości, miłości, jest 
drogą do umacniania więzi małżeńskiej. Dlatego dbajmy o taką 
przejrzystość, jednoznaczność. Jak nam się trudno współpracuje 
z takimi ludźmi, którzy co innego myślą, co innego mówią, 
a jeszcze co innego czynią.

Zakończymy takim przykładem. Już o tym wielokrotnie 
mówiłem, ale myślę, że pewne rzeczy trzeba przypomnieć. Jerzy 
Zawieyski napisał nowelkę, którą ma tytuł: „Koniec ucieczki”. 
Jest podobno oparta na autentycznym zdarzeniu. Rzecz się dzie-
je w niewielkiej miejscowości. Kończy się rok kalendarzowy, 
jest zabawa sylwestrowa i na tę zabawę przed północą wpada 
zdyszany człowiek, i mówi: „Tutaj niedaleko, w domu, umiera 
chłopiec. Może wśród państwa, bawiących się tutaj, jest lekarz, 
bo nie możemy wezwać pogotowia”. I faktycznie był tam pan 
doktor. To był człowiek, który ożenił się, ale po kilku miesią-
cach zostawił żonę i poszedł sobie w siną dal. Od tego czasu 
minęło kilkanaście lat. Ta żona urodziła dziecko. I jak się później 
okazało, umierający chłopiec, był synem tego lekarza. Doktor 
poszedł, nie wiedząc, że idzie do swego syna. Gdy wszedł na-
gle się przeraził, bo wtedy już domyślił się, że to jest jego syn, 
a już po chwili nie miał wątpliwości. Syn nagle oprzytomniał, 
popatrzył i powiedział wzruszające słowa: „Tatusiu, wiedzia-
łem, że zanim umrę, wrócisz”. Jego żona siedziała przy tym 
synu. Wtedy jakby piorun strzelił w tego człowieka, próbował 
pomóc, ale już się nie dało. Odbył się pogrzeb i wiecie, co się 
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stało? Ten pan doktor wrócił do swojej żony. Później ją zapytał, 
jak to się stało, że nasz syn powiedział takie słowa: „Tatusiu, 
wiedziałem, że zanim umrę, wrócisz”. Wtedy małżonka mu 
opowiedziała, jak biegło to kilkunastoletnie życie bez ojca, bez 
męża i wyznała: „Ja nigdy o tobie źle nie mówiłam, mimo że 
nas zostawiłeś. Dziecko chowałam we czci i miłości do ciebie”. 
Zobaczcie, można kochać nawet w takiej sytuacji i wyniszczyć 
w sobie nienawiść do człowieka, który skrzywdził? Można, ale 
trzeba mieć też Bożą pomoc, bo sami nie dajemy rady.

Zakończenie

Dlatego, moi drodzy, jeśli mamy, a mamy wszyscy – nie 
wyłączając nas, kapłanów – tyle różnych trudnych problemów, 
złóżmy to wszystko w ręce Matki Bożej, by je zabrała i zanio-
sła tam, gdzie trzeba, czyli do Jej Syna, naszego Zbawiciela. 
Uwierzmy, że to, co mamy w ręku, to, co mamy w sercach może 
się zmienić na lepsze przy Bożej pomocy i przy wstawiennic-
twie Matki Bożej. Amen.

Kapłańskie spojrzenie z wdzięcznością 
w przeszłość i ufnością w przyszłość

Wilków k. Złotoryi, 17 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich  

ks. kan. Ryszarda Hajduka 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

1. Dziękuję, przeprasza i proszę w dzień złotego 
jubileuszu

Mamy dzisiaj wielkie święto tutaj, w tym sanktuarium. Przy-
był do was po paru latach przerwy wasz pasterz, który tu był 
najdłużej – trzydzieści trzy lata. Tyle lat, ile żył Pan Jezus, tyle 
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on tutaj posługiwał i przybył dzisiaj, żeby wraz z wami wypo-
wiedzieć przed Panem Bogiem ważne trzy słowa, które kiedyś 
powtarzał często ksiądz biskup Józef Pazdur, sufragan wrocław-
ski, nasz ojciec duchowny, a które teraz często powtarza także 
papież Franciszek. Te słowa brzmią: dziękuję, przepraszam, 
proszę. To są słowa bardzo odpowiednie na każdy jubileusz, 
zresztą słowa, które powinny być często na naszych ustach, bo 
one są świadectwem naszej wysokiej kultury duchowej, jeżeli 
potrafimy dziękować, przepraszać i także prosić.

Moi drodzy, dzisiaj wraz z księdzem jubilatem, waszym 
byłym proboszczem Ryszardem, chcemy poprzez tę Eucha-
rystię, która jest z natury dziękczynieniem, powiedzieć Panu 
Bogu – dziękujemy. Dziękujemy za dar życia księdza – złotego 
jubilata, za dar powołania kapłańskiego i za pięćdziesiąt lat 
posługi kapłańskiej. To słowo dziękujemy chcemy z księdzem 
jubilatem wypowiedzieć Panu Bogu.

Przed chwilą, w akcie pokuty, wypowiedzieliśmy już słowo 
„przepraszam”. Jeszcze ksiądz proboszcz dodatkowo zaśpie-
wał zwrotkę pokutną, żeby nam Pan Bóg przebaczył to, co się 
Mu w nas i w naszym życiu nie podobało. Wszyscy jesteśmy 
dotknięci grzechem i dlatego ze słowem „przepraszam” jest 
zawsze nam do twarzy. Trzeba je wypowiadać jak najczęściej 
przed Panem Bogiem, ale także przed człowiekiem, bo czasem 
dokuczamy drugim – w małżeństwie, w sąsiedztwie, w pracy. 
Dlatego winniśmy to słowo wypowiadać szczerze i z serca 
przepraszać kogoś, kto może został naszym słowem czy naszym 
zachowaniem zraniony.

I słowo proszę jest też bardzo ważne i potrzebne, bo ono jest 
wyrazem doświadczenia naszego ograniczenia, naszej niewy-
starczalności. Nie możemy sobie czasem poradzić sami ze sobą, 
nie możemy sobie poradzić w różnych kłopotach życiowych, 
z naszymi wadami, z naszymi grzechami. Nie możemy też 
sobie czasem poradzić z niedołężnością fizyczną, z naszymi 
chorobami i dlatego jest nam także do twarzy ze słowem proszę. 
A więc te trzy słowa chcemy włączyć w naszą dzisiejszą cele-
brację Eucharystyczną, przede wszystkim wobec Pana Boga.



362

Moi drodzy, czasem ludzie pytają: „Dlaczego obchodzimy 
jubileusze? Dlaczego Kościół nas zachęca do obchodów jubi-
leuszy, zwłaszcza jubileuszu srebrnego i złotego, czyli 25-lecia 
i 50-lecia?” Dzisiaj mamy 50-lecie kapłaństwa. W tym święto-
waniu jubileuszów nie chodzi o chwalenie się, szczycenie się 
dokonaniami, ale chodzi o to, żeby Panu Bogu podziękować 
za tę drogę, którą przebyliśmy w Jego błogosławieństwie. Te 
dwa słowa – „dziękuję” i „przepraszam” – dotyczą przeszłości, 
dlatego do tej przeszłości za chwilę powrócimy, a słowo proszę 
odnosimy do przyszłości, bo życie jeszcze się nie kończy, idzie-
my dalej. Nie wiemy, jak długo, ale wiemy jedno, że ta droga, 
która jest za nami, ciągle się wydłuża, a droga, którą mamy do 
przebycia jeszcze tu, na ziemi, z każdym dniem, z każdą chwilą, 
ciągle się skraca.

2. Curriculum vitae do święceń kapłańskich

Moi drodzy, powrócimy teraz na moment do przeszłości, 
żebyśmy wiedzieli za co Panu Bogu dziękować. Pozwólcie, 
że przypomnę, że nasz ksiądz jubilat, ksiądz kanonik Ryszard, 
urodził się na ziemi przemyskiej – dzisiaj mówimy podkarpac-
kiej – w Sanoku, uroczym mieście w Bieszczadach. Przyszedł 
na świat 27 lutego 1934 roku. Gdy miał pięć lat wybuchła II 
wojna światowa. Była najpierw okupacja niemiecka i sowiecka, 
a potem znowu niemiecka, jak się zaczęła wojna Sowietów 
z Niemcami. Jego dzieciństwo upływało wtedy, kiedy była 
zawierucha wojenna i nie mógł chłopczyk Ryszard spokojnie 
podjąć nauki w szkole podstawowej, ale tam już ją zaczął, na 
ziemi sanockiej. Tam odszedł do wieczności jego tatuś i zginął 
jego brat jako „żołnierz wyklęty”. Tam też przyjął sakrament 
chrztu w kościele Przemienienia Pańskiego i także w tym sa-
mym kościele przyjął I Komunię świętą.

W 1946 roku, gdy było wielkie wołanie w Polsce, żeby 
zasiedlać Ziemie Zachodnie, które po wiekach wróciły do ma-
cierzy, to tutaj przybywali ludzie, by szukać lepszych warunków 
życiowych. Nie tylko przyjeżdżali tu przesiedleńcy z Kresów 
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Wschodnich, ale także z Polski Wschodniej i Centralnej. Tutaj 
też przybyła mama – bo tato już nie żył – z synkiem Rysiem 
i siostrami do Legnicy w 1946 roku. Tutaj, na Ziemiach Zachod-
nich, Ryszard dokończył szkołę podstawową, potem ukończył 
szkołę średnią, zdał maturę i po maturze podjął pracę. Ale Duch 
Święty czekał na odpowiedni moment, kiedy mu oznajmił, że 
chce, aby został kapłanem i przedłużał dzieło naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Wtedy młody chłopiec, już po maturze, trochę 
doświadczony pracą, gdy odczytał wewnętrzny głos Pana Jezusa: 
„Pójdź za Mną”, zgłosił się do seminarium we Wrocławiu. To 
było w roku 1962. Przypomnijmy, że był to rok niebezpieczny, bo 
wtedy był kryzys kubański. Kuba została otoczona amerykański-
mi okrętami, bo tam Rosjanie zainstalowali rakiety wymierzone 
w miasta Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy, że wielka mądrość 
amerykańskiego prezydenta ten kryzys zażegnała.

Moi drodzy, myśmy nie wiedzieli, że to jest czas niebez-
pieczny i przybyliśmy do seminarium. Przyjazd kleryków 
był 10 września 1962 roku. Mieliśmy na początku rekolekcje 
z ojcem duchownym, który jeszcze żyje i nazywa się Wenan-
cjusz Róg. Dzisiaj jest emerytem i jest u księdza proboszcza 
Andrzeja Walerowskiego w Dobromierzu. Tam przeżywa jesień 
życia, jeszcze spowiada i jeszcze jest „na chodzie”. To jest nasz 
kierownik duchowy, który nas prowadził na pierwszym roku 
i formował kleryków. On nam wygłosił rekolekcje wstępne i za-
czął się pierwszy rok naszej sześcioletniej drogi do kapłaństwa.

Moi drodzy, w czasie pierwszej jesieni w seminarium – 
11 października – rozpoczął się Sobór Watykański II. Była 
wtedy uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. 
Dzisiaj ją obchodzimy w Nowy Rok, a przedtem to był dzień 
11 października. Upływały miesiące, potem pojechaliśmy na 
pierwsze Święta Bożego Narodzenia.

Przyszedł rok 1963, w którym nasi bracia, tu obecni, zostali 
obdarowani święceniami i poszli na żniwo Pańskie, a myśmy 
w połowie września rozpoczęli II rok. 22 października kilku 
z nas (chyba dziewięciu) otrzymało karty wcielenia do woj-
ska. A tej pierwszej jesieni, jak byliśmy na pierwszym roku, 
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powołano do wojska ponad pięćdziesięciu kleryków. Myśmy 
ich odprowadzali na stację kolejową we Wrocławiu. Starsi ko-
ledzy wyszli w sutannach, żeby była manifestacja, żeby ludzie 
widzieli, co się dzieje w Polsce, że biorą kleryków do wojska 
i chcą rozpędzić seminaria duchowne. Za rok znów wzięli do 
wojska i w tej dziewiątce byłem także ja.

Wtedy nastąpiło rozstanie z klerykiem Ryszardem, bo jak 
wróciłem po dwóch latach, to znalazłem się rok niżej, bo władze 
seminaryjne zaliczały jeden rok, a jeden rok się traciło, z tym, 
że z tego zaliczonego roku trzeba było zdać eksternistycznie 
egzaminy. Potem znowu byliśmy razem w seminarium, z tym, 
że ja wróciłem na rok III, a kleryk Ryszard był na roku IV 
i szliśmy dalej do kapłaństwa jako klerycy.

Rok 1966 był rokiem milenijnym. Pamiętam, że na 2 i 3 maja 
pojechaliśmy na Jasną Górę, gdzie było całe nasze seminarium. 
Arcybiskup Bolesław Kominek miał wieczorem kazanie na 
nabożeństwie majowym i pamiętam, że zakończył je słowami: 
„Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie”. Był to bardzo trudny 
czas. Wiemy, że Gomułka organizował konkurencyjne uroczy-
stości państwowe, a prymas Wyszyński pilnował uroczystości 
kościelnych. To był rok dziękczynienia za tysiąclecie chrześci-
jaństwa w Polsce, bo była tysięczna rocznica chrztu przyjętego 
w kwietniu 966 roku. Tam, na Jasnej Górze, było wielkie wyda-
rzenie i byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy ten wielki jubileusz 
narodowy przeżyć na Jasnej Górze jako klerycy.

Moi drodzy, zbliżamy się do roku 1968. To był rok świę-
ceń księdza Ryszarda. Przypomnijmy, że w tym roku jest też 
50-lecie tych wydarzeń marcowych. One są źle interpretowane 
i to, co nam pisze prasa, zwłaszcza lewicowa, to są przekłama-
nia, ale jak słuchamy Radia Maryja, jak słuchany „Rozmów 
niedokończonych”, to dowiemy się pełniejszej prawdy, jak to 
było, jak interpretować ten niby antysemityzm, który wtedy 
zaistniał w Polsce.

To był rok święceń kapłańskich i było tak, że 22 czerwca 
rano były święcenia w katedrze wrocławskiej. Mszy Świętej 
przewodniczył arcybiskup Kominek i był też w koncelebrze 
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biskup Paweł Latusek. Bardzo ceniliśmy biskupa Latuska. On 
waszego byłego proboszcza przyjmował do seminarium i osobi-
ście przeprowadzał z nim rozmowę, a potem go wyświęcił, ale 
nie we Wrocławiu, tylko w Legnicy u św. Jacka. Był zwyczaj, 
że biskupi wyjeżdżali na parafie, żeby ludzie widzieli, jak się 
święci księży i dlatego święcenia były w terenie. Wtedy otrzy-
małem diakonat, którego nam udzielił biskup Latusek, który był 
w koncelebrze. Koledzy księdza jubilata otrzymali święcenia 
kapłańskie w katedrze wrocławskiej o godzinie 7.00. Kilku 
kolegów było wyłączonych, bo wieczorem były święcenia 
indywidualne i właśnie m.in. były święcenia w kościele św. 
Jacka w Legnicy. Tam diakon Ryszard został przez biskupa 
Latuska wyświęcony na księdza. To było wieczorem w sobotę 
22 czerwca 1968 roku. I tak oto zaczęła się wielka przygoda 
kapłańskiej posługi, która trwała pięćdziesiąt lat. Ta „pięćdzie-
siątka” w wydaniu księdza Ryszarda była bardzo piękna, była 
bardzo błogosławiona przez Pana Boga i też Matka Boża była 
bardzo obecna w tej posłudze kapłańskiej.

Ale najpierw jeszcze przypomnijmy, że po święceniach 
ksiądz Ryszard pracował jako wikariusz na trzech placów-
kach. Był w Walimiu. To jest trudna parafia, bo tam jest sześć 
kościołów i dwóch księży – Michałkowa, Glinno, Rzeczka, 
Jugowice i dwa kościoły w Walimiu, czyli w sumie sześć. 
Było ciężko, ale wytrzymał i w tej bardzo trudnej parafii był 
trzy lata (1968-1971). Potem został przeniesiony do parafii św. 
Jerzego do Ziębic. Tam był cztery lata (1971-1975). Ziębice 
należałyby do diecezji świdnickiej, ale kardynał nie pozwolił, 
bo tam jest Henryków, więc zatrzymał je przy Wrocławiu – to 
tak na marginesie. I potem był jeszcze na trzeciej parafii. To był 
krótki, tylko roczny pobyt w parafii św. Jacka we Wrocławiu na 
Swojczycach. I potem gdzie? Do Wilkowa. Od roku 1976 aż 
do roku 2009, do emerytury. Tego nie będę opowiadał, bo wy 
lepiej ode mnie wiecie, jak tu było z księdzem proboszczem, 
ale możemy tylko tak ogólnie powiedzieć, że jako kapłan, jako 
wasz pasterz, jako wasz proboszcz, ksiądz Ryszard zostawił 
tutaj wielką część swojego serca. Chciał tę parafię napełnić 
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duchem maryjnym, dlatego tu powstało Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej. Mamy tutaj świętą Hiacyntę, św. Franciszka 
i z pewnością będzie w przyszłości siostra Łucja, bo ona też 
z pewnością będzie kanonizowana.

Moi drodzy, myślę, że to jest bardzo wielkie dzieło, którego 
Pan Bóg pozwolił księdzu Ryszardowi dokonać tutaj wśród was 
– pogłębienie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo dobrze się 
stało, że lata posługi tutaj księdza Ryszarda, dzisiejszego jubila-
ta, miały miejsce przed świętowaniem stulecia objawień Matki 
Bożej Fatimskiej, które obchodziliśmy w tamtym roku. My też 
mieliśmy w diecezji świdnickiej peregrynację figury Matki Bożej 
Fatimskiej. Trwała pełne trzy lata i w tamtym roku pojechaliśmy 
z pielgrzymką do Fatimy, by Matce Bożej podziękować za te 
łaski, które otrzymaliśmy w ciągu trzech lat, gdy Matka Boża 
była na szlaku pielgrzymim w naszej diecezji. Co jest ważne? To, 
że wasza figura Matki Bożej została poświęcona przez samego 
papieża – dzisiaj św. Jana Pawła II. Nam naszą poświęcił rektor 
sanktuarium fatimskiego w roku 2014, gdy byliśmy pierwszy 
raz przed peregrynacją, a potem pojechaliśmy drugi raz, by 
podziękować za peregrynację. A wy macie figurę poświęconą 
przez papieża. To ksiądz Ryszard był taki uzdolniony, że potrafił 
to załatwić, bo dotarcie do papieża nie było takie łatwe. To jest 
chyba jedyna figura na Dolnym Śląsku – jak nam mówił dzisiaj 
ksiądz jubilat – którą poświęcił św. Jan Paweł II.

3. Zadania kapłana

Moi drodzy, przypomnijmy krótko, co jest treścią powsze-
dniego dnia życia kapłana. Każdy ksiądz w święceniach kapłań-
skich otrzymuje potrójną misję, która jest przedłużeniem misji 
samego Chrystusa. Jest powołany, by głosić urzędowo, jako 
pasterz, słowo Boże, a więc misja prorocka. Ma być prorokiem 
i głosić nie swoją mądrość ludzką, ale mądrość Bożą. Widzimy 
dzisiaj, jak słowo Boże trudno przebija się do ludzi, bo jest ja-
zgot w mediach, jest tyle kłótni, tyle różnych interpretacji, tyle 
opinii. Człowiek nie może się połapać. Trzeba się modlić do 
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Ducha Świętego, żeby wiedzieć, kto mówi prawdę, kto kłamie, 
kto manipuluje, za kim iść, kogo słuchać. Mówiłem to dzisiaj 
młodzieży, żeby modlili się do Ducha Świętego, żeby się nie 
dali wyprowadzać szatanowi, który jest ojcem kłamstwa i ojcem 
wszelkiej manipulacji.

Moi drodzy, kapłan jest powołany, by słowo Boże mogło 
dochodzić do ludzkich serc, bo ono jest najważniejsze. Słowo 
Boże nigdy nie kłamie, niesie nam pocieszenie, niesie nam wy-
zwolenie – „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).

Może w tym momencie nawiążę do dzisiejszego słowa 
Bożego. Moi drodzy, były dwie przypowieści. Jedna przypo-
wieść o ziarenku, które rośnie. Człowiek je wsiewa i na końcu 
przychodzi, żeby zebrać plon, jak przychodzą żniwa. Przez 
tyle miesięcy to ziarenko się wykształca – źdźbło, potem kłos 
i potem w kłosie jest ziarno, a jak to się robi, tego rolnik nie 
wie. Kto daje wzrost? Bóg! Dar wzrostu jest darem Bożym. To 
nie jest zasługa człowieka. Jest takie powiedzenie: „Chłop śpi, 
a w polu mu rośnie”. Może to jest troszkę „spłaszczone”, ale 
jest tu prawda, że wzrost daje Bóg.

Pan Jezus tłumaczy, że tak się też ma z naszym życiem Bo-
żym, że ono też wzrasta i trzeba wiele cierpliwości. Ile trzeba 
mieć cierpliwości wobec siebie samego. Jak nam nie wychodzą 
postanowienia, jak nie możemy wyjść z nałogów, jak nie może-
my się opanować, jak nie możemy wyjść z grzechów. Czasem 
nam się wydaje, że Bóg jakby zapomniał o nas, przestał działać, 
zniknął gdzieś z naszego życia. A patrzymy na przyrodę. Wielka 
cierpliwość. Jak ziarnko wrzucimy, to potrzebna jest wielka 
cierpliwość. Od jesieni – mówię o tych zbożach ozimych – do 
lipca, do żniw, jest ponad osiem miesięcy. I w naszym życiu 
duchowym też trzeba mieć wielką cierpliwość, bo ten wzrost nie 
pochodzi od nas. Wiara, umiłowanie modlitwy, myślenie o Panu 
Bogu, więź z Panem Bogiem – to wszystko składa się na to, 
co nazywamy królestwem Bożym w nas, życiem Bożym w nas.

Moi drodzy, druga przypowieść jest o ziarnku gorczycy. Ono 
ma tylko milimetr, a potem rozrasta się w wielkie drzewo z ko-
narami, na które przylatują ptaki i gnieżdżą się w tym drzewie. 
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Zobaczmy, na Golgocie stanął krzyż. Jezus umierał. A dzisiaj te 
krzyże są rozsiane po całym świecie. Jest Eucharystia. Kościół 
jest zadomowiony na wszystkich kontynentach. Zobaczmy, jak 
to drzewo Kościoła się rozrosło z Wieczernika, z krzyża. Było 
takie malutkie, minimalne, a w ciągu wieków rozrosło się 
w wielkie drzewo Kościoła, które dzisiaj jest schronieniem 
przed złem. Kto chce się schronić przed złem, ten musi być 
w Kościele, bo Kościół ma ten parasol ochronny, który broni. 
Ten parasol nad Kościołem trzyma Duch Święty. Mimo że 
bluźniercy ciągle na nowo podejmują pogrzebowy śpiew dla 
Kościoła, to Kościół trwa i dzisiaj przemawia we wszystkich 
językach świata, bo Jezus powiedział: „Bramy piekielne go nie 
przemogą” (Mt 16,18b).

Moi drodzy, tę prawdę przepowiadają kapłani, ksiądz  Ryszard 
też. Znam go z seminarium, był dobrym kaznodzieją i nieprzeka-
zywał tutaj swojej mądrości, ale mądrość ewangeliczną, mądrość, 
którą napełniał go Duch Święty, żeby ją przekazywać wam.

Drugim zadaniem każdego kapłana jest sprawowanie liturgii 
– codzienna Eucharystia. Eucharystia, to jest wielka tajemnica 
naszej wiary, źródło naszej mocy, na której uczymy się składać 
samych siebie w ofierze, dołączając się do ofiary Pana Jezusa. 
Jest to dzieło Jezusa Chrystusa obecne wśród nas, które raz 
się dokonało na Golgocie, a odżywa, aktualizuje się, w każdej 
Mszy Świętej. Ale musi być kapłan. Wiecie, jak to się działo na 
Wschodzie. Są takie dwa tomy wspomnień Sybiraków i warto 
sobie poczytać, jakie tam były tęsknoty za kapłanem, którego 
nie było. Czasem było tak, że gdy kapłan zmarł i nie było 
następcy, to ludzie przyjeżdżali niekiedy setki kilometrów na 
to miejsce, gdzie kapłan był, czy na cmentarz i przed grobem 
kapłana się spowiadali. Są rozbrajające wydarzenia, które się 
rozegrały, gdy brakowało kapłanów.

My mamy jeszcze taki łatwy dostęp do naszych świątyń, 
a zobaczcie, że na Ziemiach Zachodnich czasem niecałe 30%, 
a w Wałbrzychu około 15% chodzi do kościoła. Na Wschodzie, 
tam, skąd pochodzi ksiądz jubilat jest lepiej, bo 60-70%, a są 
parafie, gdzie jest nawet 90% ludzi w kościele. Mimo że robimy, 
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co możemy, to ludzie i tak robią swoje. Komunizm, jak mawiał 
biskup Pazdur, chciał urządzić na Ziemiach Zachodnich poligon 
ateizmu, tak jak to zrobił w Nowej Hucie i w Stalowej Woli. Tu 
miały być miasta komunistyczne, a Ziemie Zachodnie wróciły 
do macierzy i chcieli je zateizować. Dlatego jest bardzo ważna 
z naszej strony czujność, żebyśmy się nie dali okraść z wiary, 
ze zwyczajów katolickich, z tego dziedzictwa, które przejęli-
śmy od naszych ojców. Wy jako świeccy macie nam pomóc, 
bo jesteśmy wszyscy ochrzczeni, wybierzmowani i posłani na 
ewangelizację. Dlatego, gdy mamy jubileusz kapłana, to jakoś 
chcemy odnowić naszą współpracę z wami świeckimi, żebyśmy 
byli razem, żebyśmy nie byli dzieleni, bo wrogowie zawsze 
chcieli wbić klina między biskupów i księży, między księży 
i świeckich, i czasem im się to udawało.

Moi drodzy, sakramenty święte, to wielka posługa każdego 
kapłana. Konfesjonał! Byłem kiedyś na pogrzebie księdza 
Eugeniusza Waresiaka w Miliczu. To był bardzo gorliwy ka-
płan, tak samo maryjny, jak wasz były proboszcz Ryszard. Jak 
szliśmy w procesji, patrzę, a cały konfesjonał, gdzie spowiadał 
ten ksiądz proboszcz, był wyłożony pięknymi kwiatami. Ludzie 
ozdobili konfesjonał kwiatami, żeby okazać wdzięczność za tę 
kapłańską posługę ich proboszcza.

Moi drodzy i ostatni sektor. Każdy kapłan to ktoś, kto 
opiekuje się słabszymi, chorymi, biednymi i ta działalność 
charytatywna Kościoła, która weryfikuje nasze przepowiadanie 
kapłańskie i nasz szacunek dla człowieka jest bardzo ważna. 
Dzisiaj trzeba mieć stalowe nerwy, bo czasem przychodzą tacy 
pół-ateusze z pretensjami, w ogóle wyprani z modlitwy, ze 
spraw religijnych i mają najwięcej pretensji. Niektórzy księża 
nie wytrzymują i denerwują się, bo czasem są do nich kierowane 
jakieś bezrozumne pretensje i petycje.

4. Maryja – Matką kapłanów

Moi drodzy, były ksiądz proboszcz Ryszard nie podarował-
by mi, gdybym nie wspomniał o tym rysie, który zdobił całe 
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pięćdziesiąt lat jego posługi kapłańskiej. To był rys maryjny, 
miłość do Matki Bożej. Zapatrzył się w wielkich poprzedników, 
w prymasa Wyszyńskiego, w Jana Pawła II, bo przecież cała 
posługa tutaj toczyła się pod patronatem św. Jana Pawła II. 
W roku 1976 ksiądz Ryszard tu przyszedł, a za dwa lata wy-
brano Karola Wojtyłę na papieża i tu był z wami, i z Watykanu 
wam błogosławił. Św. Jan Paweł II, to papież maryjny, papież, 
który miał zapisane w swoim haśle „Totus Tuus” – „Cały twój 
jestem Maryjo”.

Moi drodzy, Fatima i to orędzie fatimskie, które wam ksiądz 
rozdrabniał – tłumaczył: Co znaczy pokuta? Co znaczy na-
wrócenie? Co znaczy różaniec? To są te trzy elementy orędzia 
fatimskiego. On mi napisał w liście, jak mnie zapraszał na ten 
jubileusz, że teraz czyni pokutę, że ten jesienny etap życia jest 
przede wszystkim wypełniony pokutą, bo jest słabsze zdrowie, 
jest pewna niedołężność fizyczna. To jest to, co czyni też papież 
Benedykt XVI. Ustąpił z tronu papieskiego, ale powiedział, 
że nie wychodzi z Kościoła, tylko zmienia sposób służby 
Kościołowi przez modlitwę i przez ofiarowanie cierpienia. 
Kapłani, którzy przechodzą na emeryturę, też nie wychodzą ze 
służby Kościołowi, ze służby kapłańskiej, tylko zmieniają ją na 
modlitwę, na ofiarowanie cierpień, na podjęcie pokuty. Przez 
pokutę, przez nawrócenie, przez różaniec idzie się do nieba. To 
pokazała nam Matka Boża.

Dostałem przedwczoraj list od księdza, którego znam od 
pierwszych lat kapłaństwa. Napisał mi list i trzy wersety: „Do 
poszczególnych domów była przenoszona w styczniu tego roku 
figura Matki Bożej Fatimskiej. 5 stycznia przeniesiono ją do 
domu, w którym mieszkam. Wieczorem z siostrą powierzaliśmy 
się Matce Najświętszej, a potem siostra wzięła figurę do swojego 
mieszkania. Gdy przyszła do mnie około 22.00 zobaczyła, że 
leżę nieprzytomny na podłodze. Pogotowie zabrało mnie do 
szpitala w Przeworsku. Gdy rano się obudziłem powiedziała mi 
pielęgniarka, że miałem udar i sparaliżowaną lewą rękę i nogę, 
a mowa była bełkotliwa, lecz zaraz po przebudzeniu od razu 
wszystko wróciło do normy. Dziękując Bogu, że za przyczyną 
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Matki Najświętszej zostawił mi Bóg m. in. taką mowę, jaką 
miałem przed tym wypadkiem, postanowiłem wykorzystać 
ją do dobrych celów, m. in. do przekonywania, by uchwalono 
wreszcie ustawę o ochronie prawnej dzieci poczętych w każ-
dym wypadku”. Ten ksiądz ma na imię Stanisław. Spotkałem 
go 3 czerwca w Warszawie na dziękczynieniu. Dojechał tam 
nie tylko, żeby dziękować za stulecie niepodległości Polski, ale 
także za to ocalenie, za powrót do zdrowia za przyczyną Matki 
Bożej Fatimskiej.

Zakończenie

Moi drodzy, włączmy w tę Eucharystię słowo „dziękujemy” 
za posługiwanie księdza jubilata Ryszarda, waszego pasterza 
przez trzydzieści trzy lata, przepraszamy za niedociągnięcia 
i też prosimy, żeby Pan Jezus za przyczyną swojej Matki i także 
naszej Matki, którą nam podarował, miał go w opiece, żeby 
Matka Boża Fatimska czuwała nad jego „jesiennym” życiem, 
żeby było jeszcze piękne, owocne i błogosławione przez Trójcę 
Świętą. Amen.

Jesteśmy powołani do wzrastania 
duchowego na wzór św. Brata Alberta

Świebodzice, 17 czerwca 2018 r.
Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wstęp

Temat dzisiejszej homilii brzmi: „Jesteśmy powołani do 
wzrastania duchowego na wzór św. Brata Alberta”. Ten temat 
będzie miał trzy wątki. Pierwszy wątek – biblijny, związany 
z ogłoszonym dzisiaj Bożym słowem; drugi wątek – związany 
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z Duchem Świętym, jako że jest udzielany sakrament bierz-
mowania; i trzeci wątek – odpustowy, związany z waszym 
patronem – św. Bratem Albertem.

1. Boża cierpliwość wobec zasianego ziarna

Moi drodzy, wasza dzisiejsza uroczystość patronalna przy-
pada w XI Niedzielę Zwykłą, w którą czytamy Ewangelię, 
zawierającą dwie przypowieści Pana Jezusa, przybliżające nam 
tajemnicę królestwa Bożego. W nauczaniu Pana Jezusa poja-
wiały się bardzo często obrazy z życia przyrody. Odwoływał 
się do tego, co ludzie widzą, co obserwują, co słyszą. Dzisiaj 
mamy dwie przypowieści, które są wzięte z życia biologicz-
nego. Jest mowa o ziarenku, które człowiek wsiewa i za jakiś 
czas zbiera owoc, bo przychodzą żniwa i z tego ziarenka zbiera 
wiele ziarenek, które zostają ukształtowane w kłosach. Z tej 
przypowieści dowiadujemy się, że w tym dziele wzrastania ma 
udział człowiek i Bóg. Człowiek zasiewa i potem zbiera plon. 
Dawniej to były sierpy. U nas w domu jeszcze był sierp, potem 
kosiłem kosą, a dzisiaj to są już zabytki, bo wszystko robią 
kombajny. Ale ważniejszym strategiem w tym dziele jest Bóg, 
bo Bóg daje wzrost i to jest niepojęta sprawa, że po pewnym 
czasie z tego ziarenka wyrośnie żyto, pszenica, jęczmień albo 
owies. Jak wsiejemy ziarenko w ziemię i jak jest ciepło, jak 
jest wilgoć, to ziarenko gnije i z tego ziarenka wyrasta źdźbło, 
które potem ma łodygę i pojawia się kłos, a w kłosie są po-
mnożone ziarenka. Potem przychodzi czas żniw i te ziarenka 
zbieramy, a z tego jest chleb albo także pokarm dla ptaków, 
dla kur, dla koni i dla innych zwierząt. Żyjemy z ziemi, ziemia 
jest naszą karmicielką, bo chleb nie spada z nieba. Kiedyś, jak 
Naród Wybrany wędrował przez pustynię, to Pan Bóg dawał im 
mannę, żywił ich cudownie, bo tam ziemia nie rodziła, ale my 
normalnie zbieramy zboże i inne produkty, które spożywamy, 
z ziemi. Chleb, to jest „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich” – tak 
mówimy, jak przygotowujemy dary ofiarne. „Owoc ziemi” – 
bo ziemia jest naszą matką karmicielką i „pracy rąk ludzkich”, 
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bo mówimy, że trzeba pracować na chleb. Widzimy więc, że 
to wzrastanie jest dla nas niepojęte i nawet nie wiemy, kiedy 
się ono dokonuje. Jak gospodarz przychodzi codziennie czy co 
parę dni, by zobaczyć, jak zboże rośnie, to tego nie zauważy, 
bo to jest proces, który trwa i potrzebna jest wielka cierpliwość, 
żeby się doczekać, bo od wsiania ziarna do żniw, mija kilka 
ładnych miesięcy.

Moi drodzy, to jest obraz, który Pan Jezus odnosi do naszego 
życia duchowego. Nasze życie wiary, nasza przyjaźń z Panem 
Bogiem, nasza miłość do Pana Boga, to, co nazywamy życiem 
wewnętrznym w nas, to jest też coś, co ma wzrastać i ten wzrost 
płynie od Pana Boga, a nie od nas. Jeżeli Pan Bóg nam nie 
pobłogosławi, to na nic się zdają nasze postanowienia. My nie 
możemy sami, o własnych siłach, uczynić z siebie lepszych 
ludzi. To Bóg czyni nas lepszymi, jak się na Niego otwieramy, 
jak Go prosimy o to, żebyśmy byli dobrą glebą dla Jego słowa, 
które On tak często zasiewa, przynajmniej w każdą niedzielę, 
jak przychodzimy do świątyni. Słowo Boże ciągle pada, a my 
czasem jesteśmy kiepską glebą. Jak prosimy o użyźnienie tej 
gleby, to rzeczywiście owoc wzrastania jest zauważalny.

Moi drodzy, druga przypowieść jest o ziarnku gorczycy. 
U nas na polach nie ma gorczycy, ale w ciepłych krajach połu-
dniowych jest taka roślina, która się nazywa gorczycą. Podobno 
ziarenko gorczycy ma długość jednego milimetra, a z tego 
ziarenka wyrasta piękne drzewo. Pan Jezus mówił, że nawet 
ptaki przylatują i gnieżdżą się w gałęziach tego drzewa. To jest 
też obraz wzrastania duchowego w nas, ale także w wymiarze 
społecznym. Jest tu mowa o Kościele jako wspólnocie ludzi, 
która wychwala Pana Boga, uwielbia Go, Jemu dziękuje i do 
Niego kieruje przeróżne prośby. Bóg jest tym, kto stawia na 
coś, co w naszych oczach jest bardzo małe. Zobaczmy, Pan 
Jezus zaskoczył nas swoim ubogim narodzeniem, które było nie 
w pałacu, nie na dywanach, nie w szpitalu, nawet nie w ludzkiej 
chacie, tylko w szopie, gdzie były zwierzęta. Jaka pokora Pana 
Boga, jakie uniżenie i też jakie zakończenia życia ziemskiego 
Pana Jezusa – droga krzyżowa, ukrzyżowanie, wyszydzanie na 
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krzyżu. Tego apostołowie nie mogli pojąć, to im się w głowie 
nie mieściło, żeby Jezus przegrał to, co rozpoczął, a w oczach 
świata wydawało się, że przegrał, gdy wisiał na krzyżu. Ale 
zobaczcie, z tego ubóstwa, z tego, co było w Wieczerniku, z tej 
małej wspólnoty Kościoła, rozrosło się dzisiaj drzewo Kościoła, 
które swoimi gałęziami obejmuje wszystkie kontynenty. Dzisiaj 
Kościół przemawia w tylu językach narodów, w których Kościół 
jest zakorzeniony. Jest potężne drzewo Kościoła, które nas 
chroni przed złem, w którym się odradzamy duchowo, w którym 
wzrastamy dzięki mocy, która płynie od Boga.

Moi drodzy, jeśli śledzimy historię narodów, to zauważamy 
tych ludzi, którzy chcieli już wielokrotnie Kościół zniszczyć. 
I przeminęły różne cywilizacje. Była potęga grecka – Aleksan-
der Macedoński, Aleksander Wielki i przeminęła. Było Cesar-
stwo Rzymskie, wielcy cezarowie – cesarz Neron, Dioklecjan 
i jeszcze wielu innych i wszystko przeminęło, Rzym upadł. Była 
monarchia frankońska, Cesarstwo Niemieckie – i przeminęły. 
Tyle ideologii przeminęło. Przeszedł komunizm, chociaż tu 
i ówdzie się odradza w innych formach, ale jest faktem, że tyle 
tych ideologii przez ludzi wymyślonych przeminęło. A Kościół 
trwa i ciągle powolutku się odradza, mimo że jest opluwany. 
Jest tutaj potrzebna wielka cierpliwość. Pan Bóg ma wielką 
cierpliwość i On jest najbardziej cierpliwy wobec nas, wobec 
zła. Nam ta cierpliwość nie zawsze wychodzi, ale też jest nam 
potrzebna, bo dzięki cierpliwości jest nam łatwiej żyć w rodzi-
nach, we wspólnotach ludzkich. Więc z tego ziarenka, które Pan 
Jezus zasiał, gdy był na ziemi, gdy utworzył grono apostołów, 
gdy ich potem obdarzył darami Ducha Świętego, utworzyła się 
wielka wspólnota Kościoła, która jest dzisiaj zadomowiona na 
całym świecie.

Moi drodzy, jest dzisiaj powód do obawy, do smutku, jak sły-
szymy, że dzisiejsza Europa poganieje. Natura nie znosi pustki. 
Jak chrześcijaństwo będzie w pogardzie u ludzi, to przyjdzie 
inna religia, przyjdzie islam. Jeden z kardynałów, udzielając 
wywiadu, otwarcie powiedział – bez ulegania poprawności 
politycznej – że muzułmanie liczą na to, że Europę opanują, 
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bo są dwie przesłanki, żeby Europę zwyciężyć, zasiedlić, żeby 
obalić kulturę łacińską i cywilizację euroatlantycką. Jakie to 
są przesłanki? Słabość chrześcijaństwa w Europie Zachodniej. 
Jest dwadzieścia jeden milionów imigrantów pozaeuropejskich 
w Europie, ale tylko sześć procent z nich to są uchodźcy, którzy 
uciekli przed wojną. Dziewięćdziesiąt cztery procent przyszło tu 
za czymś innym. Dlatego chcemy wierzyć, że drzewo Kościoła 
nigdy nie będzie zniszczone i nawet takie zagrożenia, jakie były 
kiedyś i są dzisiaj, będą zwyciężone. I jeszcze druga przesłanka, 
którą jest mała dzietność rodzin. W Niemczech są małżeństwa, 
czy związki partnerskie bezdzietne albo z jednym dzieckiem. 
Gdyby dzisiaj imigranci opuścili Niemcy, to gospodarka upada, 
bo nie ma rąk do pracy. My też trochę tego łyknęliśmy, gdy taka 
moda do nas przywędrowała jeszcze za czasów komunistycz-
nych i nie możemy z tego wyjść. Jeszcze do dzisiaj niektórzy 
krzyczą i mówią taki slogan, który jest fałszem, że to, co nowe 
jest lepsze od tego, co stare. Czasem tak, ale często nie. Jeżeli 
nam wmawiają, że czterodzietna rodzina to jest już patologia, 
a norma, to jest jedno dziecko, najwyżej dwójka, to jest to droga 
do regresji, może jeszcze nie do unicestwienia. Jeśli jest dwoje 
dzieci w rodzinie, to nie ma zastępowalności pokoleń. I imi-
granci liczą na to, bo u nich rodziny są liczne, obfite w dzieci. 
Europa, jak powiedział papież Franciszek, jest taką babcią, która 
zrezygnowała z przyrostu naturalnego. A przecież kardynał Wy-
szyński, który jest dla nas autorytetem mawiał, że każde dziecko 
w kolebce to jest skarb dla narodu. Ale nie bójmy się, bo Pan 
Bóg ma swoje drogi i to ziarenko, które zasiał przez Chrystusa 
rozrasta się i nie będzie zniszczone. Jezus powiedział: „Bramy 
piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18b). To wątek pierwszy.

2. Duch Święty wzmacnia ludzkiego ducha 
w procesie dojrzałości

Moi drodzy, wątek drugi, to wątek Ducha Świętego. Skąd 
jest ten wzrost i dlaczego Kościół trwa? Dlaczego to drzewo 
Kościoła nie może zginąć i nie może go nikt obalić? Bo moc 
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płynie od Boga, to jest moc Ducha Świętego. Bóg Ojciec 
stworzył świat, Syn Boży ten świat odkupił i umarł za nas na 
drzewie krzyża, żeby dać nam możliwość duchowego odrodze-
nia, a Duch Święty ten Kościół utrzymuje w wierze, nadziei 
i miłości; jest jego duszą. Tak jak Pan Jezus działał, nauczał, 
czynił cuda, cierpiał za nas rany, umierał i zmartwychwstał 
w mocy Ducha Świętego, tak Kościół też naucza dzisiaj w mocy 
Ducha Świętego i pełni czyny miłości w duchu św. Brata Alber-
ta. Opiekuję się chorymi, opiekuję się biednymi i to działanie 
jest w mocy Ducha Świętego.

Droga młodzieży, dzisiaj wy otrzymujecie Ducha Świętego 
po to, żeby wasz duch, którego macie w sobie, był mocniejszy. 
Jakby was ktoś zapytał, co to jest ten duch? Gdy mówisz – ja 
czytam, ja się uczę, ja oddycham, ja się smucę, ja się cieszę, ja 
się boję, ja myślę, ja kocham, ja wierzę, gdy wszystko odnosi-
my do tego „ja”, to jest właśnie ten duch w nas. Nie paluszek, 
nie włos, ale to, co mamy w sobie, to jest obraz Boga w nas. 
W tym jest podobieństwo do Pana Boga. Pan Bóg jakby się sobą 
podzielił z nami. Nie ze zwierzętami, nie z roślinami, ale tu na 
ziemi my jesteśmy podobni do Pana Boga przez to, że mamy 
rozum, że jesteśmy wolni, że kochamy, że możemy mówić – 
mogę, nie muszę, powinienem.

Tym „powinienem” najbardziej zachwycił się jeden z filo-
zofów – Immanuel Kant – w XVIII wieku. Wielki filozof, który 
filozofię zreformował na prowincji w Królewcu – dzisiejszym 
Kaliningradzie. Powiedział, że to, co go wprawia w zadumę 
w mikrokosmosie, czyli w człowieku, to jest to „sollen” – po-
winienem. Powinienem tutaj zadziałać, wybrać dobro, a zło 
odrzucić. Nie zawsze za tą powinnością idziemy. Tego nie ma 
u zwierzą, to jest nasze, to jest zakodowane w sumieniu i to jest 
coś, co nas upodabnia do Pana Boga.

Moi drodzy, przyjmujecie Ducha Świętego, żeby wasz 
duch był mocniejszy, żebyście znali sens życia – po co żyje-
cie – żebyście byli rozumni, żebyście potrafili powiedzieć, kto 
mówi prawdę, kto kłamie, kogo słuchać, za kim iść. Jak nie 
mamy światła Ducha Świętego, to możemy się w tym bardzo 
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pomylić, możemy się poranić, możemy byle kogo słuchać, bo 
szatan też jest bardzo inteligentny i też jest bardzo cierpliwy. 
On kołuje, pilnuje i ma czas, żeby doskoczyć w odpowiednim 
momencie, zaatakować nas i przekonać do siebie. A ma taką 
metodę, że to, co złe, co kłamliwe, podaje nam w otoczce tego 
co prawdziwe, tego co piękne, tego co błyszczy, co się świeci. 
Zobaczcie, ilu młodych ludzi daje się złapać i potem są poranie-
ni, i odbierają sobie życie. Potrzebujemy ciągłego wzmacniania 
naszego ducha, który jest ograniczony, jest zraniony grzechem 
pierworodnym, żebyśmy mogli wykonać ten program, który 
Pan Bóg nam zadał.

Moi drodzy, Duch Święty jest też bardzo wielką mocą dla 
nas w podejmowaniu decyzji, w wyborach moralnych – nie 
parlamentarnych – tylko w wyborach życiowych. Przychodzi 
niedziela i mam możliwość wyboru: albo idę do kościoła na 
Mszę Świętą, bo jestem katolikiem, bo Chrystus czeka na mnie 
ze swoim słowem i swoim Najświętszym Chlebem, albo jadę 
z kolegą rowerem na przejażdżkę, albo nad jakąś wodę, jak jest 
pogoda, żeby się opalać, a kościół nie ucieknie. Wybierasz, a po-
tem są konsekwencje wyboru: gdy wybierzesz źle – w postaci 
wyrzutów sumienia, w postaci jakiegoś zdołowana, jakiegoś 
kaca moralnego.

3. Brat Albert kierowany przez Ducha Świętego 
w realizacji powołania

I wątek trzeci, to wasz patron, wspaniały człowiek. Papież 
się nim zachwycił. Gdyby nie św. Brat Albert, to nie mieliby-
śmy takiego papieża, jakiego mieliśmy. Z pewnością zostałby 
myślicielem, który napisałby parę książek filozoficznych, może 
byłby wielkim aktorem. Wszystko zaczęło się od literatury, od 
sztuki, od teatru rapsodycznego. To była pierwsza pasja młode-
go Karola Wojtyły. Ale jak przyszedł do Krakowa w 1938 roku 
po maturze, którą zdał w Wadowicach, gdy miał osiemnaście 
lat, to usłyszał o Bracie Albercie. Wtedy żyli jeszcze ludzie, 
którzy znali Brata Alberta, bo zmarł 25 grudnia 1916 roku. Było 
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o nim głośno w Krakowie. Ludzie pytali się, co to za szczególny 
człowiek? Namalował ponad sto znakomitych obrazów, które 
mistrzowie pędzla wysoko ocenili. Dlatego dla niektórych było 
niezrozumiałe, że nagle powiedział, że to nie jest to, że odcho-
dzi od tego. I gdzie poszedł? Co go pociągnęło? Bezdomni! 
Może to było związane z chrztem, bo najpierw w 1846 roku był 
ochrzczony z wody, a po roku było dopełnienie chrztu i wtedy 
rodzice wzięli dwóch dziadów spod kościoła na chrzestnych. 
To była jakaś zapowiedź. On się potem dowiedział, kto jest jego 
chrzestnym i jakby wrócił do tych biedaków. Założył ponad 
dwadzieścia ogrzewalni dla bezdomnych. W 1888 roku założył 
Zgromadzenie Braci Albertynów, a trzy lata później powołał 
do istnienia Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Nie miał fundu-
szy. Dzisiaj, jak mamy coś zrobić, to pytamy się skąd wziąć 
pieniądze? Ksiądz Józef, nasz ekonom pyta, skąd weźmiemy 
pieniądze, jak mamy coś w diecezji robić? A Brat Albert nie 
pytał, jak szedł do biednych. Nie miał nic, żadnych funduszy, 
nie było gotowych miejsc, gdzie by można było tych bieda-
ków umieścić. Z czym poszedł? Poszedł z sercem, upokorzył 
się, tak jak Pan Jezus. Zresztą bardzo były mu bliskie ideały 
franciszkańskie. Należał do tercjarzy, do Trzeciego Zakonu 
Świętego Franciszka. Fascynowało go ubóstwo, czystość, tak-
że posłuszeństwo Kościołowi i Panu Bogu. To było dla niego 
coś bardzo ważnego. Był w Paryżu na studiach, w Gandawie 
w Belgii, w Monachium w Niemczech, także w Warszawie. Po 
takich wielkich doświadczeniach życiowych odkrywa, że to nie 
jest jego właściwe powołanie, że właściwe powołanie, to jest 
człowiek w potrzebie, któremu trzeba podać rękę, nad którym 
trzeba się pochylić, którego trzeba nakarmić, bo jest głodny, 
przyodziać, bo nie ma szaty, pocieszyć, bo jest może przygnę-
biony. Znamy te uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

Siostry i bracia, św. Brat Albert, to jest piękny owoc Ducha 
Świętego i dzisiaj on zachwyca. Papież się wyraźnie przyznał, 
że dzięki zapoznaniu się życiem Brata Alberta on też dokonał 
tej zmiany, tego zwekslowania ze sztuki, literatury, filozofii, 
z humanistyki, z teatru – do seminarium duchownego.
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Wiecie, przypomniało mi się, jak poszedłem do seminarium 
i jak koleżanki i koledzy dowiedzieli się, gdzie poszedłem, to 
jeden z kolegów – Jurek Ułanowicz – powiedział: „Dec zwa-
riował, do seminarium poszedł”. To mi potem powiedzieli. Tak 
ludzie czasami reagują, ale nie trzeba się przejmować, bo to 
potem im też przechodzi i się jakoś stabilizuje.

Moi drodzy, cieszcie się, że macie takiego wspaniałego 
patrona. Myślę, że bardzo wam pomaga tę świątynię budo-
wać. Naśladujcie go. Dzielenie się chlebem, to jest droga do 
nieba. „Bądź dobry, jak chleb” – śpiewaliście taką ładną pieśń 
na początku. Każdy ma być takim chlebem, leżącym na stole 
i jak jest głodny, przychodzi i zaspokaja głód. Więc wzrastajmy 
duchowo jako powołani do takiego wzrostu na wzór św. Brata 
Alberta. Żeby tak było, bądźmy otwarci na Ducha Świętego, 
którego przyjęliśmy w bierzmowaniu i który jest nam dodawany 
na każdej Eucharystii. Dlatego bez Eucharystii niedzielnej, bez 
tego doładowywania akumulatora duchowego nie damy rady.

Zakończenie

Moi drodzy, zapamiętajmy! Nasza przyszłość, przyszłość 
świata, leży w rozwoju duchowym, nie w materialnym. Mate-
rialny rozwój rodzi konflikty. Zobaczcie, jak się kłócą. Trump 
nałożył cło na produkty, które przychodzą z Europy, oni od-
powiadają i zaczyna się wojna gospodarcza. Ludzie wojują 
o wartości materialne. Zobaczcie, jak w parlamencie jedni 
drugim zarzucają, że dostają za wysokie premie, za wysokie 
pensje i jedni drugim patrzą na ręce. To są wartości materialne, 
które są konfliktowe, a jak będziesz dobry, pokorny, cierpliwy, 
to nikt ci nie będzie zazdrościł. Pamiętajmy, jesteśmy powołani 
do wzrastania duchowego – dzisiaj mówimy – na wzór św. 
Brata Alberta. Amen.
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Jedność z Bogiem i między sobą 
nadzieją na ziemską pomyślność

Wójtowice, 18 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji 700-lecia Wójtowic 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Wstęp

Mamy dzisiaj taką uroczystość, w której trzeba połączyć 
spojrzenie na przeszłość, na teraźniejszość i przyszłość, bo 
świętujemy 700-lecie miejscowości Wójtowice. Mamy tu 
napis: „1318 – 2018”, dlatego najpierw, mimo że już była re-
fleksja historyczna, to może też w innych słowach nawiążę do 
historii, potem spojrzymy na teraźniejszość, w której jesteśmy 
i też wybiegniemy wymyślą w przyszłość. Chociaż ona jest 
 zakryta, ale możemy mieć plan, jak tę przyszłość zagospoda-
rować.

1. Przeszłość Kotliny Kłodzkiej i Wójtowic

Punkt pierwszy. Wracamy dzisiaj do historii tej ziemi, na 
której jesteśmy. To jest ziemia nadgraniczna – Kotlina Kłodzka. 
Wiemy, że w historii takie ziemie zawsze przechodziły z rąk 
do rąk, zwykle były terenem, gdzie się ścierały różne wpływy 
państw ościennych. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, w tym Kotlinę 
Kłodzką, to możemy powiedzieć, że ta ziemia dzieliła los ziemi 
przygranicznej.

Moi drodzy, pierwsza data, do której nawiązujemy, to rok 
1318. Wiemy, że nasza Ojczyzna była już ochrzczona od prawie 
trzech wieków. Dobiegała końca Dynastia Piastowska, pierwsza 
dynastia czysto Polska, ponieważ Jagiellońska była już trochę 
mieszana, bo Jagiełło przyszedł z Litwy, a potem byli wybierani 
królowie elekcyjni kolejny i też nie wszyscy byli Polakami. 
Dynastia piastowska, którą zakończył Kazimierz Wielki była 
typowo Polska, nasza, rodowita. To był czas, kiedy pojawiły 
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się wzmianki historyczne o tej miejscowości, w której dzisiaj 
jesteśmy.

Moi drodzy, pierwsze wieki od czasu tych pierwszych 
wzmianek, przez jakieś dwieście lat od daty 1318, należały do 
Czech. Tutaj były wpływy czeskie. Kotlina Kłodzka należała do 
państwa czeskiego. Biskupem Pragi był wcześniej św. Wojciech, 
byli tutaj różni hierarchowie, np. Arnost z Pardubic, którego 
pomnik znajdujemy w kościele księży jezuitów w Kłodzku. To 
był etap historyczny, który należał do Czech. Potem była tutaj 
monarchia austriacko-habsburska, mniej więcej do wybuchu 
reformacji. Gdy reformacja wybuchła, to były tu wielkie wpły-
wy protestantyzmu i przez kilka dziesięcioleci było zajmowanie 
kościołów katolickich przez nową wersję chrześcijaństwa, 
jaka zaistniała za sprawą Marcina Lutra. Ale wiemy, że potem 
nastąpiła kontrreformacja, do czego bardzo wiele dołożyli się 
jezuici, którzy po soborze trydenckim przyszli do Polski i do 
innych krajów europejskich, i pomogli wiele świątyń, i wielu 
ludzi na nowo pozyskać dla Kościoła katolickiego.

I gdzieś od wieku XVIII był trzeci etap, który tutaj należał 
do Prus i tak było aż do II wojny światowej. Więc mamy trzy 
władztwa historyczne i nasze polskie jest czwarte od roku 1945.

Moi drodzy, dzisiaj przed wyjazdem do Wójtowic zagląd-
nąłem do Internetu i znalazłem dosyć obszerne informacje 
o Wójtowicach. Dwa razy przeczytałem, ale nie wszystko spa-
miętałem, bo było tam dużo dat i pomyślałem sobie, że to jest 
ważna miejscowość, bo jest zapisana w Internecie i to dosyć 
obficie, bo na dwunastu stronicach. Niektórzy mówią, że czego 
nie ma w Internecie, tego w ogóle nie ma, więc ktoś zadbał 
o to, żebyście byli tam obecni. Wyczytałem, że po II wojnie 
światowej ludność niemiecka była stąd ewakuowana na teren 
Niemiec. Ewakuacja trwała ponad rok i jeszcze w 1946 roku, 
w lecie, miała miejsce, ale o te ziemie upominali się też Czesi 
połączeni ze Słowacją, bo po wojnie była Czechosłowacja. Lu-
dzie nie byli pewni czy nie będzie zmiany granic, ale 13 czerwca 
1958 roku – jak czytamy w Internecie – została zawarta ugoda 
między komunistycznym rządem polskim a rządem czechosło-
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wackim i Kotlina Kłodzka już na stałe, w taki pewny sposób, 
znalazła się w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
bo tak mawiano po II wojnie światowej.

Moi drodzy, to takie spojrzenie na historię Kotliny Kłodz-
kiej i także Wójtowic, bo one są tu wmontowane w tę Kotlinę 
Kłodzką, którą nazwano w historii „Krainą Pana Boga i Matki 
Najświętszej”. Tego nie wolno zapominać. Kto tu mieszka, to 
powinien wiedzieć i o tym pamiętać, że to jest „Kraina Pana 
Boga i Matki Najświętszej”, nazwana tak przez poprzedników. 
Myśmy niedawno ogłaszali w Wambierzycach, że Matka Bo-
ska Wambierzycka jest patronką ziemi kłodzkiej. Mamy tu też 
sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej, gdzie 
w ostatnią niedzielę był odpust, a drugi będzie w pierwszą 
niedzielę sierpnia. Jest także Stary Wielisław, gdzie parafię 
mają ojcowie sercanie. Więc kult Matki Bożej był tutaj bardzo 
ożywiony i dlatego taka nazwa się pojawiła, że to jest „Kraina 
Pana Boga i Matki Najświętszej”.

Moi drodzy, ksiądz proboszcz wspomniał, że ten kościół 
został wybudowany w latach 1823-1824, a parafia powstała 
niecałe sto lat później, w roku 1911 i do dzisiaj istnieje mając 
własnego proboszcza. Z tym, że tu się proboszczowie zmieniają 
częściej niż gdzie indziej. Mogę powiedzieć jako biskup, że tak 
się dzieje, bo ta parafia jest niewielka i księża proboszczowie 
traktują ją czasem jako parafię przejściową, żeby stąd pójść 
potem do większej parafii. To jest normalne zjawisko i nie 
trzeba się temu dziwić.

Już wam kiedyś wspominałem, o humorystycznym spotka-
niu, które miałem z jednym proboszczem, który tu był tylko 
dwa czy trzy tygodnie. Przyjechał do mnie po tych trzech 
tygodniach i powiedział: „Proszę księdza biskupa, ja tam nie 
mogę być”. Pytam: „Co się stało? Nie ma co jeść, nie ma gdzie 
mieszkać?” On mówi: „Nie, jest plebania, jest jedzenie, ale 
ja nie mogę tam wytrzymać, bo tam widać tylko niebo. Ani 
na prawo, ani na lewo, ani prosto i tylko można się wycofać 
przez Nową Bystrzycę do Bystrzycy Kłodzkiej”. To było dla 
niego psychicznie nie do wytrzymania i musiałem człowiekowi 
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pomóc, i go zwolnić. Potem przyszedł następny ksiądz, był 
proboszczem i już tego nie mówił. To taki dodatek do historii 
tej miejscowości i tej świątyni.

2. Wdzięczność Bogu za dar odzyskanej niepodległości

Moi drodzy, przechodzimy do punktu drugiego, do czasu 
teraźniejszego. Wraz z całym narodem w tym roku dziękujemy 
za odzyskanie niepodległości i my też jako cząstka naszego 
narodu, winniśmy być obecnymi w tym dziękowaniu Panu 
Bogu za dar suwerennej Polski, która sto dwadziescia trzy lata 
była pod zaborami. Gdy dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje 
w Polsce i w Europie, to kto zna historię, może się niepoko-
ić, bo pewne procesy, pewne postawy ludzi wracają sprzed 
naszych rozbiorów. Dlatego widzimy pewne zagrożenie dla 
naszej suwerenności, bo jak wiemy wolności i suwerenności nie 
otrzymuje się na zawsze. O nią trzeba się modlić i o nią trzeba 
walczyć dobrym słowem i argumentami. Wiemy, że odzyska-
nie niepodległości nas bardzo kosztowało. Były powstania. To 
była jedna z dróg, która wiodła do niepodległej Polski – droga 
powstań narodowych. Rok 1830 – Powstanie Listopadowe; 
1848 – Wiosna Ludów; 1863 – Powstanie Styczniowe, a później 
wywózki na Sybir jako konsekwencje tego powstania. Ileż ludzi 
straciło życie w tych powstaniach i ileż ludzi się wycierpiało. 
Ci którzy przeżyli, których złapano i wykazano, że brali udział 
w powstaniach, potem cierpieli w krainie mrozów, zimna i gło-
du. Tam też się znalazł arcybiskup Szczęsny Feliński, dzisiejszy 
święty, arcybiskup Warszawy, który upomniał się o naród u cara 
i za to został wygnany ze stolicy arcybiskupiej w Warszawie 
i wysłany na Wschód. Tam przebywał ponad dwadzieścia lat 
i potem nie mógł już wrócić do stolicy jako prawowierny biskup 
wyznaczony przez biskupa Rzymu, przez papieża.

Moi drodzy, to była droga powstań narodowych, ale była 
także droga dyplomatyczna, droga, która wiodła przez kulturę. 
Nasi wieszczowie – Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid – 
walczyli piórem o Polskę niepodległą. Mickiewicz wołał: „Tak 
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nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”. Te słowa pisał w In-
wokacji do „Pana Tadeusza” na obczyźnie, w Paryżu. Mieliśmy 
o dziwo w XIX wieku wspaniałych twórców kultury. To była 
też droga do niepodległości. Papież, przemawiając w grudniu 
1980 roku w UNESCO, w Paryżu, mówił, że naród przetrwał 
dzięki swojej kulturze i dzięki swojej religii, bo religia też jest 
częścią kultury. Ta kultura, religia, tkwiła przede wszystkim 
w polskiej rodzinie. Z trzech zaborów Polacy pielgrzymowali na 
Jasną Górę i tam się czuli wolni, jak sam papież to powiedział, 
gdy był na polskiej ziemi.

Moi drodzy, to była wielka droga do wolności przez two-
rzenie wspaniałych dzieł kulturowych, w których pokazywano 
wielkość naszej ojczyzny, w których pokazywano dawnych 
bohaterów, żeby dodać uciemiężonemu przez zaborców naro-
dowi otuchy. Wiemy, że Rosja Carska nas rusyfikowała i chciała 
nas uprawosławić, a więc zabrać nam religią rzymskokatolicką 
i obdarzyć nas religią prawosławną. A z kolei zachodni zaborca 
nas germanizował i chciał nas sprotestantyzować, żebyśmy byli 
ewangelikami. Ale przetrwaliśmy! To była ważna droga do 
wolności przez kulturę. Najwięksi pisarze, najwięksi muzycy, 
malarze, to XIX wiek. Wtedy powstało też najwięcej zakonów, 
także tu, na Śląsku – jadwiżanki, elżbietanki.

I oczywiście trzeba jeszcze wskazać na świętych, którzy 
nam wydeptywali drogę do wolności. Już jednego wymieni-
łem – św. Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy. 
Wczoraj było wspomnienie św. Brata Alberta (1845-1916). Nie 
doczekał wolnej Polski, ale to, co zrobił, to zrobił dla Polski. 
Nie tylko przez sztukę, przez sto namalowanych obrazów, które 
przez znawców pędzla były wysoko ocenione, ale przez to, 
że pochylił się nad bezdomnymi i zorganizował w Krakowie 
i obok Krakowa tyleż przytułków dla ludzi biednych, dla ludzi 
bezdomnych. Wymieńmy też Rafała Kalinowskiego, uczestnika 
Powstania Styczniowego i możemy jeszcze odnaleźć wielu 
innych, także spośród niewiast. To była też ważna droga, która 
 prowadziła do odzyskania wolności i niepodległości naszej 
Ojczyzny.
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To, moi drodzy, wprawdzie jeszcze historia, ale gdy jeste-
śmy w tym roku w klimacie świętowania stulecia odzyskania 
niepodległości, to trzeba o tym wspominać, jaką drogą do-
szliśmy do odzyskania niepodległości. To by wielki dar Boży, 
to Pan Bóg sprawił. Mieliśmy też wtedy bardzo bohaterskich 
przywódców – Piłsudski, Paderewski – i mimo że byli między 
sobą poróżnieni, to w sprawach Polski mówili jednym głosem. 
A dzisiaj nie mówi się jednym głosem. Zobaczcie, jak mówią 
w Warszawie, jak mówią w Parlamencie Europejskim. Nasi 
Polacy nie mówią jednym głosem i niektórzy mówią przeciw 
ojczyźnie. Trzeba to zauważyć! Dlatego jest ważne, żebyśmy 
w tej sytuacji dzisiaj, kiedy Europa jest zagrożona, byli zjedno-
czeni, żebyśmy nie sprzedali kultury łacińskiej, zachodnioeuro-
pejskiej cywilizacji. Europę zbudowali chrześcijanie, a dzisiaj 
nie chce się o tym słyszeć. Najwspanialsze pomniki kultury 
europejskiej wyrosły z Ewangelii. Dzisiaj był Timmermans 
w Warszawie. To jest jakaś „międzynarodówka”, która chce 
obalić to, co się w Polsce zaczęło. U steru Unii Europejskiej 
są ateusze, liberałowie, którzy narzucają takie wartości, które 
nam są obce i my nie chcemy promować takich wartości, np. 
związków partnerskich, aborcji czy gender. My mamy inne, 
sprawdzone wartości, które otrzymaliśmy w darze od naszych 
ojców i tego trzeba pilnować, i nie wolno się dać z tego okraść. 
To jest takie ważne dla nas na dzisiaj.

3. Wspólna odpowiedzialność za teraźniejszość 
i przyszłość naszej małej Ojczyny

Moi drodzy, jesteśmy na Ziemiach Zachodnich, ale po-
patrzcie, jak one były traktowane po macoszemu przez tyle 
lat powojennych, przez tych, którzy nami rządzili w okresie 
komunistycznym. Tu miał być poligon ateizmu. Wiemy, że 
wybrano sobie miasta, żeby były przykładowe, wzorcowe, 
jako miasta komunistyczne – Nowa Huta, Stalowa Wola. Co 
tam się działo, jak chciano budować świątynie? Kardynał 
Wojtyła czasem do tego wracał. I też, jak biskup Józef Pazdur 



386

mawiał – taki pobożny biskup – że Ziemie Zachodnie były 
traktowane jako poligon ateizmu i oni swój zamiar częścio-
wo zrealizowali. Porównajcie, ilu mamy ludzi w kościołach 
w diecezjach zachodnich – w diecezji wrocławskiej, legnickiej, 
świdnickiej czy gorzowskiej, a ilu mamy ludzi w kościołach 
w diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej, zamojskiej, przemyskiej 
czy krakowskiej. Tam jest 60-70%, a tu mamy niecałe 30%, 
a w Wałbrzychu, w niektórych parafiach – jak księża informują 
– nawet nie mają 15%.

Moi drodzy, mamy wielką odpowiedzialność tu, na Ziemiach 
Zachodnich, żeby się nie dać odciągnąć od Kościoła i żebyśmy 
z całym narodem bronili jedności tego, co jest dzisiaj zwalczane, 
co się chce nam zabrać, czego nas się chce pozbawić. Samo 
Radio Maryja nie pomoże, chociaż jest wielkim darem na te 
czasy. My wszyscy musimy się zmobilizować. 80% mediów 
jest w obcych rękach. Teraz powoli odzyskujemy banki, które 
zostały sprzedane. Padł przemysł, stocznie, kopalnie, huty 
i teraz to trzeba odzyskiwać. Naród został okradziony w tym 
tzw. uwłaszczeniu. To się tak ładnie nazywało: prywatyzacja, 
ale to było uwłaszczenie nomenklatury, co do której dogadali 
się w Magdalence przy Okrągłym Stole i gdzie indziej. Trzeba 
mówić tak, jak jest, a nie jak obowiązuje poprawność polityczna 
czy jakaś kulturowa.

Dzisiaj w słowie Bożym jest powiedziane – oddawać Bogu 
chwałę. Konsekwencją Bożej chwały jest pokój, jest Boża 
sprawiedliwość. Pokój jest wielkim darem od Boga, bo ludzie 
o pokoju mówią, o pokój niby walczą, a przygotowują się do 
wojny i pokój dla nich, to jest równowaga sił, żeby mieć tyle 
samo bomb atomowych czy okrętów, samolotów, ile ma prze-
ciwnik. Co to jest za pokój? Pokój Boży pochodzi z niebios, 
jest wielkim darem i ci, którzy chodzą do kościoła i pobożnie 
się modlą, to ten pokój otrzymują, wychodzą ze świątyń ob-
darzeni pokojem. „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami” 
– mówi ksiądz w każdej Mszy Świętej. „Baranku Boży, obdarz 
nas pokojem” – tak się modlimy, bo pokój jest potrzebny. Kto 
nie ma pokoju, to się boi, to się lęka, to jest tchórzem, to jest 
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ciągle zmartwiony, a kto ma pokój Boży, ma w sobie wiarę, ma 
zaufanie do Pana Boga i mówi: „Jezu, ufam Tobie”, Ty jesteś 
najważniejszy, Ciebie chcę słuchać, Ty jesteś moim Panem, 
Ty jesteś moim Zbawicielem. Śpiewaliśmy dzisiaj: „Chwała 
na wysokości Bogu”. Naszym zadaniem jest głoszenie chwały 
Bożej słowem i czynem, zachowaniem przykazań.

Słyszeliśmy: „Jesli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę (…). Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów 
moich” (J 14,23a.24a). To Pan Jezus przypomniał w Ewangelii. 
Oddajemy Bogu chwałę przez zachowanie Jego woli, która jest 
zawarta w przykazaniach. Jak oddajemy Bogu chwałę, to Bóg 
nas obdarza pokojem – „a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Tu macie taki śliczny napis z Psalmu 26: „Domine, dilexi 
decorem domus Tuae, et locum habitationis gloriae Tuae” – „Pa-
nie! Umiłowałem piękno domu Twojego i miejsce zamieszkania 
Twojej Chwały”. Możemy to powiedzieć za psalmistą? Jak 
jesteśmy na Mszy Świętej, jak pilnujemy codziennego pacierza, 
jak żyjemy słowem Bożym, to można takie słowa powtórzyć 
i powinny być nasze.

Moi drodzy, idziemy w przyszłość! Z kim? Z Bogiem 
i z Kościołem, bo Bóg jest w Kościele i przez Kościół działa. 
Papież Benedykt XVI powtarzał często: „Gdzie jest Bóg, tam 
jest przyszłość”. Nasza przyszłość i ziemska, i wieczna jest 
w Bogu. Amen.
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Dlaczego winniśmy miłować 
nieprzyjaciół?

Świdnica, 19 czerwca 2018 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wstęp

Jezus w kazaniu na Górze udoskonala kolejne przykazanie, 
dane przez Boga ludziom w Starym Testamencie. Udoskonala 
przykazanie miłości bliźniego. W Starym Prawie było powie-
dziane: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prze-
śladują” (Mt 5,43-44).

1. Racje zdroworozsądkowe

Zwyczajny zdrowy rozsądek domaga się tego, żebyśmy od-
rzucili zasadę odwetu. Odwet miałby sens, gdyby wyrównywał 
krzywdy. Wiemy, że jest tak, że wszelkie odwetowe wyrów-
nanie jest następną krzywdą, która z kolei czyni krzywdziciela 
pokrzywdzonym i budzi w nim chęć odwetu. Stosując zasadę 
odwetu, w krótkim czasie wszyscy stają się jednocześnie i co-
raz bardziej krzywdzicielami, i pokrzywdzonymi. A kołowrót 
zemsty toczy się coraz szybciej, niszczy wszystkich, którzy 
w nim uczestniczą. Dlatego też zaniechanie odwetu, przynaj-
mniej przez jedną ze stron, jest postulatem zdrowego rozsądku.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus podaje nam racje 
natury nadprzyrodzonej.

2. Racje biblijne

Jezus poucza, że sam fakt, że ktoś jest człowiekiem, czyni 
go godnym miłości. Ludzka godność jest tak wielka, że nawet 
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bardzo złe czyny nie niszczą w nas człowieczeństwa. Następną 
racją miłowania nieprzyjaciół jest to, iż są miłowani przez Pana 
Boga, który sprawia, że „słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych.” (Mt 5,45).

3. Wzory miłowania nieprzyjaciół

Wzór miłości nieprzyjaciół zostawił nam sam Pan Jezus. 
Kiedy został ukrzyżowany, modlił się za własnych morder-
ców. W ślady Chrystusa poszedł jako pierwszy św. Szczepan. 
Miłość nieprzyjaciół nie polega na udawaniu, że się nie jest 
skrzywdzonym. Wolno nam protestować przeciwko krzyw-
dzie i bronić się, ale nie wolno zapominać o tym, że również 
złoczyńca jest człowiekiem. Ostatecznie sąd nad człowiekiem 
należy zostawić Bogu.

Zakończenie

Prośmy dzisiaj Maryję, aby nam wyprosiła dar miłowa-
nia nieprzyjaciół, abyśmy potrafili rozróżniać przebaczenie 
i miłowanie od poczucia i świadomości doznanej krzywdy. 
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują.” (Mt 5,44). Niech te trudne słowa kształtują 
nasze codzienne życie. Amen.
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Ze wspólnoty ziemskiej do wspólnoty 
niebieskiej

Ząbkowice Śląskie, 19 czerwca 2018 r.
Msza św. pogrzebowa s. Marii Klary Kowalczyk od Eucharystycznego Serca 
(s. Eugenii Kowalczyk) z klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wstęp

Czcigodni księża, drogie siostry klaryski i wszyscy tu obec-
ni. Każda śmierć, która zabiera nam ludzi z tego świata, budzi 
w nas refleksję, pobudza nas do zadumy nad naszym życiem; 
jest przypomnieniem, że wszyscy stąd odejdziemy, z pewnością 
w różnym czasie i w różnym miejscu, ale odejdziemy. Gdy 
ocieramy się o śmierć naszych bliskich, pytamy dokąd idą, 
czy się jeszcze z nimi spotkamy? Na te pytania sam Bóg daje 
nam odpowiedź.

1. Zapowiedź nieba nowego i ziemi nowej

W ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie na-
pisanej przez św. Jana Apostoła są słowa, które przed chwilą 
słyszeliśmy: „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze 
niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Mia-
sto Święte – Jeruzalem Nowe – ujrzałem zstępujące z nieba 
od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla 
swojego męża. (...) «a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 
ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy prze-
minęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko 
nowe»” (por Ap 21,1-5a.6b-7).

Dużą nadzieję dają nam są słowa Pana Jezusa, które wypo-
wiedział w modlitwie arcykapłańskiej przed swoim odejściem, 
podczas Ostatniej Wieczerzy: „Ojcze, chcę, aby także ci, któ-
rych Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli 
chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed zało-
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żeniem świata” (J 17,24). Słowa te z pewnością można odnieść 
do s. Klary, która tu, na ziemi należała do Chrystusa, a teraz 
w wieczności widzi Jego chwałę.

Przekazując dziś siostrę Klarę z życia ziemskiego do życia 
wiecznego, spoglądamy na jej ziemskie życie, by lepiej uświa-
domić sobie, za co winniśmy dziękować Bogu.

2. Ważniejsze wydarzenia z życia s. Marii Klary 
Kowalczyk od Eucharystycznego Serca (Eugenii 
Kowalczyk) z klasztoru Sióstr Klarysek 
od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich

S. Maria Klara – Eugenia Kowalczyk, urodziła się 10 paź-
dziernika 1926 roku w Jagodnym koło Garwolina. Rodzice: 
Leonarda z domu Bogusz i Piotr Kowalczykowie byli pobożny-
mi, pracowitymi ludźmi, kochającymi ojczyznę i takie wartości 
przekazali swoim ośmiorgu dzieciom. Od najmłodszych lat 
Gienia z całą rodziną uczęszczała do pięknego garwolińskiego 
kościoła, którego sklepienie i sufit zdobiły zabytkowe polichro-
mie. Jedna z nich przedstawiająca Chrystusa upadającego pod 
krzyżem skłaniała przyszłą klaryskę do refleksji i obietnicy: 
„Panie Jezu, ja Ci pomogę, żebyś nie musiał dźwigać sam tego 
krzyża”.

Eugenia najchętniej przebywała w towarzystwie swoich bra-
ci, gdyż bardziej od lalek i zabawek interesowały ją tajemnice 
ślusarki, stolarki i innych zawodów, których uczyli się chłopcy. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę 
w szkole krawieckiej. Były to trudne lata wojny i okupacji hitle-
rowskiej. Rodzina Kowalczyków wiele wycierpiała. W 1941 r. 
zmarł ojciec Piotr, w 1945 zginął brat Józef, jedna z sióstr musia-
ła pracować w niemieckim szpitalu, inna, wywieziona do obozu 
w głąb Rzeszy wróciła całkowicie wycieńczona i schorowana. 
Eugenia i młodsze dzieci wiele razy musiały ukrywać się przed 
„łapankami” w przygotowanym schowku w oborze. Uratowało 
się w ten sposób nie tylko rodzeństwo Kowalczyków, ale także 
inne osoby z Jagodnego oraz rodziny żydowskie.



392

Po wojnie Eugenia mieszkała i pracowała w Żarach, a przez 
okno swojego pokoju widziała tabernakulum oświetlone wie-
czystą lampką w pobliskim kościele. Z radością przyjęła to 
niezwykłe sąsiedztwo i codziennie uczestniczyła we Mszy św. 
i odprawiała adorację Najświętszego Sakramentu. Prowadziła 
życie niemal zakonne i nic dziwnego, że spowiednik poradził 
jej wstąpienie do klasztoru. Z redakcji „Rycerza Niepokalanej” 
otrzymała adresy różnych zakonów, z których losowo wybrała 
klasztor w Ząbkowicach Śląskich. Zgłosiła się i została przyjęta 
2 lutego 1953 r. Na obłóczynach 11 sierpnia otrzymała habit 
zakonny i imię siostry Marii Klary od Eucharystycznego Serca. 
Pierwszą profesję złożyła 21 sierpnia 1954 r., a śluby wieczyste 
pięć lat później. Niedługo po tym została wybraną do rady klasz-
toru i tę odpowiedzialną funkcję pełniła przez kilkadziesiąt lat.

S. M. Klara służyła wspólnocie swoimi różnorodnymi 
talentami. W całym klasztorze nie było rzeczy, której nie po-
trafiłaby naprawić. Niejedna cela była murowana i malowana 
jej ręką, niejedno urządzenie przywróciła do sprawności, zimą 
obsługiwała piece centralnego ogrzewania. Trudno policzyć ile 
habitów wyszło spod jej igły. Haftowała i szyła również para-
menty liturgiczne. Wręcz słynne są gipsowe figurki i pisanki, 
które samodzielnie wykonywała i rozdawała dobrodziejom 
klasztoru. Swoje umiejętności przekazywała ucząc młodsze 
siostry kroju i szycia, a także innych zawodów. Z uśmiechem na 
ustach i życzliwym słowem dla każdego, pomimo wielu cierpień 
i chorób, kroczyła s. M. Klara drogą powołania eucharystycz-
nego twierdząc, iż jest tak szczęśliwą, że chyba bardziej być 
nie można. Często mówiła, że nigdy nie zmieniłaby swojego 
życia, które wskazał jej przed laty los przy wybieraniu zakonu, 
bo „gdzież nam będzie lepiej niż u Pana Jezusa?”.

Cierpienia i ograniczenia, jakie przyniosła starość przyjmo-
wała s. M. Klara z właściwym sobie optymizmem, twierdząc, 
że są konieczne, bo gdyby na ziemi żyło się beztrosko, to nie 
tęskniło by się za niebem.

Pan Bóg powołał naszą siostrę to tego wytęsknionego nieba 
we śnie, nad ranem 15 czerwca 2018 r. Dzień wcześniej, jak 
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zwykle uczestniczyła we Mszy św., przyjęła Komunię św., 
odprawiła „swoją” godzinę adoracji, a w południe na rekreacji 
razem z siostrami obierała w ogrodzie owoce. Wieczorem udała 
się na spoczynek, aby obudzić się już w wieczności.

3. Słowo pożegnania

Drogie siostry klaryski, przekazujecie dziś z waszej zakonnej 
wspólnoty siostrę Marię Klarę do wspólnoty przyjaciół Pana 
Boga w niebie. Mamy świadomość, że tyle dobroci i miłości 
Pan Bóg przekazał przez nią wam wszystkim. W ostatnim zaś 
etapie życia wspomagała Kościół i zgromadzenie modlitwą 
i cierpieniem. Dziś żegnamy tę czcigodną, cichą i rozmodloną 
siostrę. Żegnamy ją w postawie serdecznej modlitwy. Dzięku-
jemy Bogu za tyle dobra, w szczególności – za dar modlitwy. 
Modlimy się o przyjęcie Jej do grona świętych niewiast w nie-
bieskim domu. W czasie ostatniego pożegnania zaśpiewamy 
słowa: „Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony. On wezwał 
ciebie do Królestwa światła. Niech na spotkanie w progach Ojca 
domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka.

Droga Siostro Klaro, niech Pan, przed którym tyle godzin 
wyklęczałaś na modlitwie adoracyjnej, będzie dla ciebie na-
grodą wieczną. Po trudach tej ziemi, po doniesionym do końca 
krzyżu cierpienia, trwaj na wieczystej adoracji Boga w Trójcy 
Jedynego. Amen.
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Pobożni i odważni świadkowie 
Chrystusa we współczesnym świecie

Kudowa-Zdrój, 19 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego

1. Symbole Ducha Świętego

Sakrament bierzmowania, który za chwilę będzie udzielony 
jest nazywany sakramentem Ducha Świętego. Niektórzy mówią, 
że jest to chrzest w Duchu Świętym co oznacza, że jest dopeł-
nieniem sakramentu chrztu. W Kościołach Wschodnich te dwa 
sakramenty są udzielane razem – chrzest i zaraz po chrzcie jest 
udzielany sakrament bierzmowania. W Kościele katolickim, 
rzymskim, sakrament chrztu jest na początku, bo to jest brama, 
najważniejszy sakrament, który nas wprowadza w Kościół, 
czyni nas dziećmi Bożymi, zmywa grzech pierworodny i jest 
warunkiem wszystkich następnych sakramentów, natomiast 
sakrament bierzmowania napełnia nas Duchem Świętym i – jak 
już wspomniałem w słowie wstępnym – Duch Święty wzmacnia 
naszego ducha.

Słyszeliśmy w drugim czytaniu z ust św. Pawła Apostoła, 
że działa jeden Duch Święty, ale skutki tego działania w każ-
dym człowieku są trochę inne. Można to zilustrować obrazem 
przyrodniczym; Pan Jezus często odwoływał się do przyrody. 
Pamiętamy Ewangelię niedzielną, gdy królestwo Boże było 
porównanie do ziarnka gorczycy, które jest malutkie, a potem 
się przeobraża w wielkie drzewo.

Moi drodzy, symbolem Ducha Świętego jest woda. Każda 
woda ma ten sam skład chemiczny, także ta, która dochodzi do 
nas z chmur w formie deszczu. Deszcz jest jeden, ale ta woda, 
jak spadnie na ziemię, na trawy, na rośliny okopowe, na zboża, 
na drzewa różnego rodzaju, to w każdej tej roślinie wywołuje 
inne skutki, bo inaczej liście wyglądają na klonie, inaczej na 
dębie, inaczej wyglądają ziemniaki, inaczej buraki. Do tego jest 



395

potrzebna woda, żeby to wszystko mogło urosnąć, żeby było 
życie. Tak można zobrazować działanie Ducha Świętego. Jest 
jeden Duch Święty, który działa w nas, wzmacnia naszego ducha 
i jak jesteśmy otwarci na ten dar, który Duch Święty nam prze-
kazuje, to są widoczne piękne, różne owoce w naszym życie.

Porównujemy też czasem Ducha Świętego do wiatru. Zresztą 
to pierwsze zesłanie Ducha Świętego, pierwsze bierzmowanie, 
jakie było w Jerozolimie, pięćdziesiątego dnia po zmartwych-
wstaniu, było dokonane przez wicher. Apostołowie słyszeli 
szum wiatru i to był znak, że Duch Święty przychodzi. Dlaczego 
tak? Bo powietrze też jest potrzebne do życia, a Duch Święty, to 
jest życie Boże w nas. To właśnie jest dzieło Ducha Świętego.

Też porównujemy Ducha Świętego to ognia. Duch Świę-
ty przyszedł do apostołów w postaci ognistych języków i te 
płomyki Ducha Świętego były nawet widoczne. Ogień daje 
światło i ciepło, i Duch Święty też oświeca nasz umysł i dzięki 
temu światłu Ducha Świętego możemy lepiej poznawać świat, 
poznawać nas samych i poznawać Pana Boga. I światło Ducha 
Świętego także nas ogrzewa, dzięki czemu możemy miłować, 
mieć przebaczające serca, takie usłużne, jesteśmy wtedy dys-
pozycyjni dla drugich ludzi, nie chcemy panować, rozkazywać, 
ale służyć, być darem dla kogoś. Jest tu potrzebna moc Ducha 
Świętego, żebyśmy taką postawę mogli prezentować.

Powtórzmy, że Duch Święty jest jeden, a Jego działanie 
w naszych sercach zawsze powoduje dobre skutki, bo Pan 
Bóg nigdy nie sprawia skutków złych. Zło zawsze pochodzi 
od człowieka, który jest istotą wolną, który ma dar – zdolność 
wybierania i gdy nie wybiera tego, co Bóg polecił, tylko to, co 
jest zakazane, wtedy popełnia zło i jest za nie odpowiedzialny.

2. Duch Święty Przewodnikiem na drodze 
do poznania prawdy i odkrycia sensu życia

Moi drodzy, gdy mówimy o wzmacnianiu naszego ducha 
przez Ducha Świętego to dodajmy, że Duch Święty nie tylko 
wzmacnia naszą władzę poznawczą, która jest zakotwiczona 
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w naszym duchu. Mamy zmysłowe władze poznawcze, to są 
zmysły. Poznajemy świat przez oczy, przez słuch, przez dotyk, 
przez powonienie, przez smak. To jest poznanie zmysłowe. 
Tak też poznają zwierzęta. A my mamy poznanie doskonalsze, 
bo mamy intelekt i dlatego mamy wiedzę. Wiedza może być 
prawdziwa albo fałszywa. Prawdziwa jest wtedy, gdy to, co jest 
w głowie, jest zgodne z rzeczywistością, a fałszywa jest wtedy, 
kiedy to się nie zgadza. Dlatego zabiegamy o to, żebyśmy mieli 
prawdziwą wiedzę o świecie i człowieku, żebyśmy wiedzieli 
kim człowiek jest.

Moi drodzy, kto studiuje filozofię to wie, że były nagminne 
tendencje, by fałszować prawdę o człowieku. Pojawiły się 
w kulturze europejskiej poglądy filozoficzne, w których się 
myliło człowieka ze zwierzęciem. To był marksizm i wszystkie 
inne filozofie ateistyczne, które sprowadzały człowieka tylko 
do organizmu biologicznego, do takiego trochę doskonalszego 
zwierzęcia. To był fałszywy wizerunek człowieka. Była też dru-
ga skrajność. Byli myśliciele, którzy uważali, że człowiek to jest 
bóg, że to jest taki bóg nie w pełni doskonały. I była tendencja 
w filozofii nowożytnej, którą nazywamy deifikacją człowieka 
– ubóstwieniem człowieka, przypisywanie człowiekowi tych 
cech, które tylko ma Bóg, taka uzurpacja. Dlatego z tego wyrósł 
liberalizm etyczny. Liberalizm w gospodarce może być dobry, 
natomiast liberalizm etyczny, moralny, jest czymś złym.

Przedstawiam to, żeby wskazać na wielką rolę Ducha Świę-
tego w naszym poznawaniu świata, nas samych i Pana Boga, 
w odkrywaniu sensu życia. Jest nam do tego potrzebne wsparcie, 
bo jak mamy Ducha Świętego, to potrafimy rozpoznać kto ma 
rację; kto kłamie, a kto mówi prawdę; czyj obraz człowieka jest 
prawdziwy, a kto nam stworzył zafałszowaną wizję człowieka. 
Ojciec Święty Jan Paweł II, który był znakomitym filozofem, 
etykiem, ale także wielkim teologiem powiedział, że wszelkie 
kryzysy, które się pojawiają w ludzkiej kulturze, w cywiliza-
cjach, wypływają z fałszywego obrazu człowieka. Nazwał to 
błędem antropologicznym. Dlatego winniśmy być przyjaciółmi 
Ducha Świętego, żebyśmy mieli dobrze poukładane w głowie, 
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żebyśmy mieli dobre poglądy, żebyśmy nie ulegali sloganom, 
które są utopią, a tych utopii nigdy nie brakowało i wszystkie 
powodowały wielkie nieszczęście dla ludzi.

Drodzy słuchacze, droga młodzieży, Duch Święty także 
działa w sferze wolitywnej. Tu jest też Jego rola bardzo wielka, 
bardzo ważna. Mianowicie, daje nam dar męstwa, daje nam 
dar rady, umiejętności, daje nam dar wytrwania, daje nam 
uzdolnienie do dobrych wyborów moralnych i do trwania na 
drodze, którą idziemy do dobrego celu. Jak nie mamy mocy 
Bożej, to się zniechęcamy, to zawracamy z dobrej drogi. Jak nie 
mamy Ducha Świętego, Jego mocy, to diabeł nas skusi i pokie-
ruje nas czasem na złą drogę. Zobaczcie, ile jest dzisiaj ludzi 
zagubionych, także młodzieży. Nie chcą słuchać Pana Boga, 
Kościoła i idą za tymi mediami, które ciągle ośmieszają wartości 
ewangeliczne, które mówią, że to, co nowe, jest lepsze, a nie 
zawsze tak jest. Nie wszystko to, co jest nowe, jest lepsze, bo 
bywa różnie. I żebyśmy mieli uzdolnienie do wyboru dobra i do 
wytrwania w dobrych postanowieniach, w dobry działaniach, 
jest nam potrzebna moc Ducha Świętego.

Odczytam wam głos kogoś z was, kto mówił o bierzmowaniu 
w ten sposób: „Chrzest w Duchu Świętym, był pierwszą okazją, 
podczas której poczułem w sposób wyraźny, że Bóg jest moim 
Ojcem. Przed tym doświadczeniem, Bóg wydawał mi się bardzo 
odległy. Wierzyłem w Niego, wierzyłem, że mnie stworzył, że 
to On kontroluje wszystko i nawet czasami czułem się blisko 
Niego, na przykład, gdy spełnił moje prośby, które zanosiłem do 
Niego na modlitwie. Lecz nigdy nie potrafiłem zwrócić się do 
Niego z pobudek serca, jak do Ojca. Byłaby to z mojej strony 
zbyt duża zuchwałość. Lecz po napełnieniu Duchem Świętym, 
doświadczyłem nowej zażyłości w moim związku z Jezusem. 
Zdawał się prowadzić mnie do swojego Ojca i udzielać mi 
tego samego Ducha, w którym sam kocha Ojca Niebieskiego 
jako swojego Ojca. To oczywiście w sposób absolutny zmie-
niło moje życie chrześcijanina. Kochać swojego Ojca, żyć dla 
niego, prosić Go o wszystko, itd., to coś zupełnie odmiennego 
od pertraktowania z surowym sędzią o swoim losie”. Napisał 
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to pracownik umysłowy, który złożył takie wyznanie o Duchu 
Świętym, którego przyjął. To jest bardzo czytelne świadectwo, 
wskazujące na potrzebę naszego otwierania się na to, co płynie 
od Ducha Świętego.

3. Dar pobożności

Moi drodzy, w ostatnich bierzmowaniach, które przeprowa-
dzam w diecezji, w drugiej części homilii omawiałem poszcze-
gólne dary Ducha Świętego. Dzisiaj tu, w Kudowie, wypada 
dar pobożności. To jest przedostatni dar. Przypomnę wam, co 
już znacie z katechezy, że jest dar mądrości, dar rozumu, dar 
rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i ostatni – 
dar bojaźni Bożej. Mamy tyle darów Ducha Świętego, ile jest 
sakramentów, czyli siedem.

Dar pobożności jest dzisiaj przez ludzi młodych niedoce-
niany, a przez wrogów Kościoła jest ośmiewany. Oczywiście, 
pobożność może być fałszywa, dewocyjna, która polega na 
klepaniu pacierzy, na formalizmie religijnym. Pan Bóg nie lubi 
takiej pobożności, w której nie ma serca, tylko jest formalne 
– mówiąc brzydko – odklepywanie pacierzy. Pan Bóg woli, 
jak się modlimy sercem i własnymi słowami, jak trwamy przy 
Nim, jak Go traktujemy jako Ojca, który nas kocha, który nas 
obdarzył życiem. To nie myśmy sobie wybrali czas życia na 
ziemi, to nie ty wybrałaś to, że jesteś dziewczyną, a ty, że je-
steś chłopcem. To Pan Bóg nas powołał do życia, by jedni byli 
mężczyznami, drudzy kobietami. To co dzisiaj plotą w ideolo-
gii gender, to jest kolejna utopia, wielka pomyłka, bo płeć nie 
jest dziełem kultury, tylko natury. Przychodzimy na świat jako 
mężczyźni albo kobiety. Są przypadki hermafrodyty, ale to są 
przypadki rzadkie, wyjątkowe. Musimy przywrócić zdrowy 
rozsądek. Dzisiaj nie tylko trzeba bronić wiary, ale też rozumu, 
bo świat staje się bezrozumny. To, co dzisiaj niekiedy pojawia 
się w mediach, na portalach internetowych, to jest czasem god-
ne politowania. Dlatego jest bardzo ważne, byśmy nie ulegali 
takim opiniom, które pochodzą od ludzi zepsutych, bo to jest 
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bardzo krzywdzący pogląd na pobożność. Ludzi pobożnych 
czasem się lekceważy, a to jest normalna postawa, jaka powinna 
znamionować każdego człowieka.

Słyszeliśmy dzisiaj ostatnie zdanie w Ewangelii: „Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” 
(Mt 5,48). To jest wezwanie do świętości, to jest wezwanie 
do doskonałości, do pobożności. Pan Bóg takie ma życzenie. 
Pamiętajmy, że to, co nam Pan Bóg proponuje, to nie jest nigdy 
proponowane po to, żeby nam coś zabrać, żeby nas z czegoś 
ograbić, tylko żeby nas uszczęśliwić. Nikt jeszcze nie żałował, 
że słuchał Pana Boga. Ale jeżeli postępujemy nierozumnie, 
jeżeli nie idziemy za tym, co Bóg wskazał, tylko za tym, co 
proponują ludzie, którzy – mówiąc delikatnie – Boga nie lubią, 
to można się poranić i są takie rany, które potem bardzo trudno 
się leczą, a niektórych w ogóle nie można zaleczyć przez całe 
życie. Tak jak ten diabeł w raju, który namówił ludzi, żeby prze-
kroczyli zakaz Boży, a sami będą bogami, bo Bóg się boi, żeby 
nie stracił władzy nad światem, nad tym co stworzył. I ludzie 
dali się przekonać, bo diabeł zawsze nam proponuje rzeczy złe, 
ale w dobrym opakowaniu, w dobrej otoczce i to nas pociąga 
i wielu się na to łapie. Diabeł nam przedstawia fałszywe prawdy, 
kłamstwo w otoczce prawdy i my to czasem połykamy. Tak 
samo to, co jest złe, to potrafi nam upięknić i pokazać w szacie 
dobra. Jak nie mamy Ducha Świętego, to tego nie odkryjemy.

Moi drodzy, wróćmy jeszcze na moment do pobożności. Po-
bożność to jest taka dziecięca postawa wobec Pana Boga, który 
jest naszym Ojcem. Już wspomniałem, że ten Ojciec Niebieski 
nas stworzył i wybrał nam mamę, tatę. To nie my wybraliśmy 
sobie mamusię i tatusia, ale to Bóg nam ich wybrał, żeby byli 
naszymi rodzicami.

Moi drodzy, wszelcy poprawiacze Pana Boga, którzy dzisiaj 
chcą zmienić to, co przekazała nam w darze kultura europejska 
nie mają szans, żeby wygrać, żeby lansować swoje teorie, żeby 
one zwyciężyły, bo ostatnie słowo należy do prawdy, do dobra, 
do piękna. Dlatego, droga młodzieży, Kościół otwiera wam 
nie to, co ma swojego, ale to, co płynie od Boga przez posługę 
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Kościoła, przez posługę biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych. 
Kościół przekazuje wam dary, żebyście byli mądrzejsi, lepsi, 
żebyście po prostu zdołali wygrać życie doczesne i także potem, 
gdy zamkniemy oczy na doczesność, żebyśmy otworzyli oczy 
na wieczność, bo to też kiedyś przyjdzie. To jest perspektywa, 
która nie ominie nikogo.

Moi drodzy, nie wstydźmy się być pobożnymi, nie wstydźmy 
się być świętymi. Papież Jan Paweł II przekonywał nas, że to 
jest normalność, żeby dążyć do świętości, żeby dążyć do do-
skonałości, żeby być pobożnym, żeby się nie wstydzić wiary, 
bo wiara, dobroć jest do podziału. Tego nie wolno zatrzymywać 
dla siebie. To nie jest tylko sprawa prywatna, ale to jest coś, co 
wchodzi w życie publiczne i dlatego jest potrzebne świadczenie 
po bierzmowaniu. Każdy wybierzmowany człowiek powinien 
być odważnym świadkiem Jezusa. Tak jak to się stało z aposto-
łami, którzy byli wystraszeni po traumie Wielkiego Tygodnia 
i nie mogli pojąć, jak Jezus mógł zakończyć życie w taki fatalny 
sposób na krzyżu. Mieli inną wizję Mesjasza, mimo że Pan Jezus 
ciągle ją korygował i nawet po zmartwychwstaniu nie wiedzie-
li, co dalej. Ale jak Duch Święty został zesłany, wszystko się 
rozjaśniło, przyszła energia, przyszło zrozumienie i nikt ich 
nie zatrzymał. Nie mieli skończonych uniwersytetów, żadnych 
szkół, a poszli i zdobywali świat dla Chrystusa. I zdobyli!

Zakończenie

Dzisiaj, moi drodzy, Kościół ciągle działa i ci, którzy dzwo-
nili na Jego pogrzeb musieli skapitulować. Tyle się przewróciło 
ideologii, poglądów, ludzkich potęg, królestw, cesarstw, a Ko-
ściół trwa i ciągle jest młody. Dlaczego? Bo Go Duch Święty 
odmładza. Jest młody Duchem Świętym. Jest świeży i ma 
przyszłość, bo kieruje nim Duch Święty. Inaczej was nie potrafię 
przekonać do tego, co ma się dzisiaj stać. I pamiętajcie! To nie 
jest zakończenie edukacji katechetycznej, ale początek bycia 
dojrzałym chrześcijaninem, żeby przyznawać się do wiary, 
żeby pomagać innym odnaleźć drogę do Pana Boga, przekonać 
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innych, że człowiek powinien być pobożny, tzn. zaprzyjaźniony 
z Bogiem na co dzień, a nie tylko od święta. Ta przyjaźń jest 
przez modlitwę, przez lekturę Pisma Świętego, przez życie 
według przykazań, które tu macie wypisane. To jest pobożność.

Moi drodzy, walczmy ze sloganami, komunałami, które sieją 
tyle zamętu – umiejmy znaleźć argumenty. Czasem trzeba posłu-
chać też Radia Maryja, „Rozmów niedokończonych” czy jakąś 
lekturę wziąć do ręki, żeby być mądrzejszym, żeby być lepszym 
apostołem. Uzbrajajmy nasz intelekt przez katechezę, przez 
poznawanie Pana Boga i uzbrajajmy się też w tę moc, energię, 
żeby tym się dzielić i ludzi uszczęśliwiać, a nie zniewalać. Oni 
i tak wybiorą albo nie wybiorą, bo są wolni, ale głosić trzeba.

Módlmy się dzisiaj w Eucharystii, kiedy Duch Święty wstąpi 
na młodzież i także w nas dorosłych już bierzmowanych i ożywi 
te dary, które otrzymaliśmy, byśmy się dobrze czuli w Kościele 
jako w swoim domu, Kościół kochali i trwali przy Bogu. Nasze 
miejsce jest przy Bogu. Papież Benedykt XVI powtarzał często: 
„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Amen.

Czym jest sakrament bierzmowania 
i dlaczego go przyjmujemy?

Międzygórze, 20 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP

Wstęp

Chciałbym wygłosić homilię na temat: „Czym jest sakrament 
bierzmowania i dlaczego go przyjmujemy?”. Tak sformułowa-
ny temat w formie pytania pozwoli nam skomentować słowo 
Boże, które przed chwilą przyjęliśmy od Ojca wszystkich ludów 
i narodów, od naszego Ojca Niebieskiego.

Moi drodzy, pytania są takie: Dlaczego dzisiaj młodzież 
przyjmuje sakrament bierzmowania? Dlaczego my taki sakra-
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ment przyjęliśmy? I czy widać po naszym życiu, że jesteśmy 
wybierzmowani? Takie pytania sobie dzisiaj stawiamy, ale 
najpierw powiedzmy, czym jest bierzmowanie.

1. Znaczenie sakramentu bierzmowania

Jest to sakrament, który na liście sakramentów jest zapisany 
jako drugi po chrzcie, a gdy chodzi o kolejności przyjmowania, 
to jest sakramentem, który przyjmujemy jako czwarty w naszym 
życiu. Na początku, w okresie niemowlęctwa, przyjmujemy 
chrzest, który gładzi grzech pierworodny, czyni nas dziećmi 
Bożymi i wprowadza nas do wspólnoty Kościoła, do tego ży-
wego Kościoła, który składa się z żywych kamieni, i którego 
głową jest sam Jezus Chrystus. To jest chrzest – brama do 
wszystkich sakramentów. Potem, gdy jesteśmy na początku 
szkoły podstawowej, w klasie drugiej czy trzeciej, przyjmuje-
my sakrament pokuty. Jest pierwsza spowiedź i jest pierwsza, 
uroczysta Komunii Święta, a więc sakrament Eucharystii. 
W młodym wieku, gdy mamy kilkanaście lat. Kościół zachęca 
nas, żebyśmy przyjęli sakrament bierzmowania, sakrament 
Ducha Świętego, żebyśmy przyjęli Jego dary, które są bardzo 
potrzebne w młodości. Mamy w tym czasie do czynienia z kry-
zysem wiary, z kryzysem autorytetu – młody człowiek nie pyta: 
Kto to powiedział? – tylko raczej pyta: Dlaczego to powiedział, 
dlaczego tak to ma być? Szuka racji, chce wszystko sprawdzić 
i w tym czasie, gdy takie pytania się pojawiają, otrzymujemy 
pomoc od Ducha Świętego. Możemy jeszcze dodać, że w okre-
sie młodości podejmujemy wiele różnych, ważnych decyzji. 
Niektóre są obowiązujące na całe życie, jak np. wybór żony 
czy wybór męża, bo zawieramy małżeństwo nie na pięć lat, nie 
na dziesięć, ale na całe życie, aż do śmierci trzeba być razem. 
To jest czasem dla niektórych trudne do zachowania i wiemy, 
że niektóre pary małżeńskie po ślubie kościelnym, po kilku 
latach rozchodzą się. Następuje tragedia dzieci, bo niekiedy tak 
bywa, że małżonkowie patrzą tylko na swoje sprawy, na swoje 
tzw. szczęście życiowe, nie licząc się z tym, co przeżywają 
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biedne dzieci, gdy tracą tatę czy mamę, bo i tak może być. To 
wybieramy w młodości, a wcześniej jeszcze studia czy pracę. 
Podejmujemy decyzję czy zostajemy w kraju, jak nas zachę-
cają, czy uciekamy za granicę do Irlandii, do Holandii czy do 
Anglii. To jest ważne, co ze sobą zrobimy i ponieważ nasz 
duch jest ograniczony, bo nie wszystko wiemy, nie potrafimy 
przewidywać przyszłości,  dlatego  otrzymujemy to umocnienie 
ze strony Ducha Świętego.

Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu słowa proroka Ezechiela, 
gdzie Pan Bóg zapowiada – Dam wam ducha, abyście mogli żyć 
według prawa, które wam przekazałem. Taki był cel zapowiedzi 
dania Ducha Świętego – Dam wam Ducha i dam wam nowe 
serce. Ten Duch Święty uczyni wasze serce sercem nowym. 
„Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” 
(Ez 36,26b), czyli serce wrażliwe, serce miłujące.

Pan Bóg, jak coś nam poleca, nakazuje czy zakazuje, to 
daje też pomoc, żebyśmy byli zdolni to wykonać i ta pomoc 
jest, tylko nam się czasem wydaje, że sami wszystko potrafimy, 
liczymy bardziej na siebie niż na Pana Boga. Dlatego tak to 
później jest, jak jest. Jest bardzo ważne, żebyśmy mniej sobie 
przypisywali, a bardziej stawiali na pomoc Pana Boga. Trzeba 
być bardziej pokornym i mniej się chwalić. Zobaczcie, chwalili 
się, że wygramy z Senegalem, a myśmy przegrali. Balony były 
napompowane, a potem wszystko pękło i jest porażka. Tak to 
jest, jak mamy mało rozsądku, jak jesteśmy za mało pokorni 
przed Panem Bogiem.

Moi drodzy, zatem już wiemy, co to jest sakrament bierzmo-
wania. To są dary Ducha Świętego dawane nam. Po co? Po to, 
żeby wzmocnić naszego ducha i w sferze poznawania i także 
w sferze wolitywnej. Żebyśmy mieli siłę i moc do wytrwania 
na dobrej drodze, drodze do dobrego celu, żeby nie było za-
wrotów, żeby nie było jakiegoś załamania, żeby być mężnym, 
żeby przetrwać te przejścia przez „ciemne doliny”, bo czego 
nie można zmienić, to trzeba przetrwać, przytrzymać i do tego 
potrzebujemy pomocy Bożej, którą nazywamy darami Ducha 
Świętego.
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Moi drodzy, wśród tych darów Ducha Świętego wymie-
niamy: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar 
umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Jest tyle 
darów Ducha Świętego, ile jest sakramentów i wszystkie są 
ważne, wszystkie nam coś dodają. One zwykle umacniają na-
szego ducha w sektorze poznawczym i w sektorze wolitywnym. 
Żebyśmy potrafili podejmować dobre wybory moralne, dobre 
decyzje, które się Bogu podobają i żeby nie były one tylko 
zadeklarowane, ale też wykonane. Do tego też jest potrzebna 
wytrwałość. Z listy darów, które dzisiaj wymienia św. Paweł 
możemy przypomnieć te bardzo ważne przymioty: miłość, 
radość, pokój, łagodność i również wytrwałość.

2. Dar bojaźni Bożej

Moi drodzy, w ostatnich bierzmowaniach omawiałem po-
szczególne dary Ducha Świętego. Tutaj, w Międzygórzu zwrócę 
uwagę już na ostatni dar – dar bojaźni Bożej. Czasem tego daru 
nie rozumiemy, po co jest taki dar? Możemy zadać pytanie: „Jak 
to jest, że uczą nas, że Pan Bóg nas miłuje, kocha, stworzył 
nas, nigdy o nas nie zapomina, zawsze nas ogarnia miłością 
niepojętą, to dlaczego mamy się Go bać?” Ale z drugiej strony 
znamy powiedzenia ludowe, np. „Bój się Boga, co ty robisz?”, 
albo ktoś pyta: „Czy ty się Boga nie boisz, że tak postępujesz?”. 
A niektórzy mówią: „Ja się nikogo nie boję, tylko się boję Pana 
Boga”. Więc pytamy, jak to jest z tą bojaźnią Bożą, tym bardziej, 
że jest to siódmy dar Ducha Świętego – dar bojaźni Bożej.

Moi drodzy, musimy sobie wyjaśnić, że Pana Boga nie trzeba 
się bać w tym znaczeniu, że Pan Bóg jest jakimś straszydłem 
i tylko stoi z pałką, i czeka, kiedy zgrzeszymy, kiedy coś źle 
zrobimy, żeby nas tą pałką uderzyć. Nie trzeba mieć takiego 
obrazu Pana Boga, którego byśmy musieli się bać. Bojaźń 
Boża to jest taka delikatność wobec Pana Boga, zatroskanie 
z naszej strony, by Panu Bogu się podobać, by Pana Boga nie 
obrazić, i by działać nie ze strachu, że Pan Bóg mnie ukarze, 
ale działać dobrze z miłości do Pana Boga. Ja to czynię, ja tak 



405

postępuję, ja spełniam uczynki miłości, bo Pana Boga kocham 
i chcę odpowiedzieć na Jego miłość moją miłością, a nie, że On 
mnie ukarze. Zrobię to, bo Bóg może mnie ukarać. Nie! To jest 
motywacja nieewangeliczna. Ja to zrobię z miłości.

Tak, jak to jest w rodzinie. Dobre dziecko słucha mamy 
czy taty nie dlatego, bo jak nie posłucha, to może dostać lanie. 
Dzisiaj z tym biciem trzeba ostrożnie, bo do sądu mogą podać. 
Na Zachodzie są przypadki, że dzieci podają do sądu rodziców. 
Świat staje dzisiaj na głowie, a nie stoi na nogach w niektórych 
miejscach i sytuacjach. Ja dostawałem lanie pasem od taty 
i wyszedłem na człowieka, do tego się przyznaję i to było do-
bre. Ale wróćmy do takich sytuacji zwyczajnych. Pytamy się, 
z jakich powodów dziecko okazuje posłuszeństwo mamie czy 
tacie i odpowiadamy, że jeżeli tylko ze strachu, żeby nie było 
ukarane tak czy inaczej, to jest to kiepska motywacja, a jak 
powie: Ja to robię, bo mamusię kocham, ja to robię, bo tatuś 
jest dla mnie ważny, tatuś jest dla mnie autorytetem, nie chcę 
tatusia czy mamusi zasmucić i dlatego, co oni kazali, pójdę i to 
zrobię. To jest motywacja! Nie strach, ale szacunek i miłość.

I wobec Pana Boga też trzeba taką postawę przyjąć, po-
stawę delikatności i to jest właśnie bojaźń Boża. Nie, że Pan 
Bóg mnie ukarze, że nie będzie mi błogosławił, tylko że ja Go 
kocham. On mnie kocha i ja też odpowiadam na Jego miłość 
moją miłością, moim wysiłkiem. To jest właśnie bojaźń Boża, 
którą autor biblijny nazywa początkiem mądrości. Kto tak 
postępuje, to jest mądry.

3. Uczynki miłosierdzia

Moi drodzy, teraz jest moment, kiedy trzeba nawiązać do 
dzisiejszej Ewangelii. Wzięta jest z dzisiejszego dnia, ze środy 
po 11 Niedzieli Zwykłej, z lekcjonarza. Taka Ewangelia jest 
czytana dzisiaj w całym Kościele i myśmy też ją odczytali. 
Przypomnę, że taką samą Ewangelię czytamy w Środę Popiel-
cową, na początek Wielkiego Postu. Tu jest też bardzo wielkie 
pouczenie. Żeby tę Ewangelię wykonać, wypełnić, na nią 
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odpowiedzieć, trzeba mieć pomoc Bożą, trzeba być wzmoc-
nionym przez Ducha Świętego. Kto się nie otworzy na Ducha 
Świętego, nie będzie o te dary prosił, to nie da rady spełniać 
tych uczynków, o których dzisiaj jest mowa.

W pierwszej kolejności – jałmużna. Pan Jezus mówi, że nie 
daje się jałmużny na pokaz, żeby ludzie mnie zobaczyli, żeby 
mnie pochwalili, żeby o mnie napisali w gazecie i na pierwszej 
stronie umieścili moje zdjęcie czy nawet gdzieś w telewizji 
pokazali, jaki to jestem dobry. Niektórzy tylko na to polują, 
żeby coś zrobić, żeby ludzie wiedzieli, oklaskali, i żeby było 
uznanie. A Pan Jezus mówi: „Ci otrzymali już swoją nagrodę” 
(Mt 6,2b), a ty, gdy dajesz jałmużnę, to „niech nie wie lewica, 
co czyni prawica”. Są dobroczyńcy, którzy księżom przeka-
zują ofiary, gdy są remonty w kościele. Proboszcz ogłasza, że 
jest potrzebna pomoc, ktoś przychodzi i mówi: „Ma tu ksiądz 
proboszcz pewną sumę, ale proszę nie ogłaszać kto to dał. Pan 
Bóg wie”. I proboszcz tego nie ogłasza. Ładna postawa. Ale jak 
ktoś chce, żeby ogłosił, to trzeba ogłosić i to nie jest grzech, że 
się powie prawdę. Tak więc, żeby dawanie jałmużny było nie 
po to, żeby nas ludzie chwalili, tylko żeby pomóc bliźniemu, 
bo w bliźnim ukrywa się Chrystus, który jest czasem głodny, 
który jest czasem zasmucony, który jest czasem chory. Niesiemy 
pomoc, odwiedzamy, rozmawiamy, pomagamy, a jak trzeba, to 
też damy jakiś pieniążek i to dyskretnie. Jeżeli nie mamy Ducha 
Świętego, to nas na to nie stać, to będziemy tak się zachowywać 
i owszem, drugim pomagać, ale tylko, żeby zbierać oklaski.

Drugi uczynek pobożny to jest modlitwa. Pan Jezus zachęca, 
żeby unikać modlitw na pokaz. „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). Pan Bóg jest dla ciebie i możesz z Nim 
rozmawiać. To jest też taka przestroga, żeby nie manifestować, 
jaki to ja jestem pobożny. To się nie kłóci z obowiązkiem wy-
znawania wiary w miejscach publicznych. Zresztą Pan Jezus 
powiedział: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
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który jest w niebie” (Mt 5,16). Trzeba więc pełnić uczynki na 
oczach ludzi, ale zwróćcie uwagę, że Pan Jezus powiedział, aby 
chwalili nie was, tylko „Ojca waszego”. A my się nastawiamy 
na naszą chwałę i po to czynimy dobre uczynki, żeby nas ludzie 
chwalili, a Pan Jezus mówi: „Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”. To jest ważne, jak chcemy, by 
Bóg był chwalony, że ma takich dobrych ludzi, a my do cienia 
i to jest nasza wygrana, jak potrafimy być dyskretni.

I jest jeszcze jeden uczynek – post. Niektórzy się afiszują, 
że nie pali, nie pije, składa jakieś przyrzeczenia, obnosi się. 
Tak faryzeusze czynili. Pamiętacie tę przypowieść o faryzeuszu 
i celniku. Faryzeusz się chwalił, Panie Boże, jaki to ja jestem 
dobry, poszczę, daję dziesięcinę, robię to i tamto, a Pan Jezus 
wskazał na celnika, który nie miał odwagi spojrzeć na ołtarz 
i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika” (Łk 18,13b). 
I Pan Jezus kończy to opowiadanie, że celnik wrócił do domu 
usprawiedliwiony, a nie faryzeusz, który się przed Bogiem 
wychwalał. A więc, gdy chodzi o uczynki pokutne, post czy 
umartwienia, które sobie zadajemy, to zróbmy to bez rozgłosu, 
bez chwalenia się, bo jak się pochwalimy, to mamy już połowę 
zasługi z głowy.

Moi drodzy, te uczynki pobożne inaczej nazywane uczynka-
mi miłosierdzia – jałmużna, modlitwa i post – są bardzo ważne 
i muszą być połączone. Powinniśmy je wszystkie spełniać, a nie 
tylko jeden. Jałmużna łączy się z modlitwą i z postem, z kolei 
post łączy się z jałmużną i modlitwą i modlitwa też powinna 
być łączona z jałmużną i z postem. Te uczynki miłosierdzia, 
to jest taki tryptyk, który winniśmy integralnie spełniać na co 
dzień. Papież Franciszek nam na to zwracał uwagę w Roku 
Miłosierdzia, który niedawno przeżywaliśmy.

Zakończenie

Przyjmujemy bierzmowanie, sakrament Ducha Świętego, 
w którym otrzymujemy dary Ducha Świętego, byśmy byli 
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silniejsi duchowo, żebyśmy potrafili we właściwym stylu 
spełniać uczynki miłosierdzia – uczynki pobożne, takie jak: 
jałmużna, modlitwa i post, i żebyśmy wiedzieli, po co żyje-
my, żeby nam się Słowo Boże, Ewangelia, podobała. Jak nie 
mamy Ducha Świętego, to słowo Boże jest dla nas obojętne, 
a jak mamy światło Ducha Świętego, to nam się słowo Boże 
podoba i mamy podobny szacunek do Bożego słowa, jak do 
Eucharystii. Jeżeli chcemy też podejmować dobre decyzje, 
takie, które będą przynosiły dobre skutki i wytrwać na drodze 
prawdy, na drodze miłości, to jest nam potrzebna Boża pomoc. 
Trzeba mieć Ducha Świętego, żeby nie dać się okraść z wiary, 
żeby nie dać się okraść z wartości religijnych, patriotycznych. 
Zobaczcie, jak Duch Święty jest nam potrzebny, jakie ważne 
jest bierzmowanie. Nie chodzi o to, że przez ślubem ksiądz 
będzie pytał czy byłem bierzmowany i jak powiem, że nie, 
to będzie kłopot. Można ślubu też udzielić bez bierzmowania 
i też jest ważny. Może być taki przypadek, że ktoś chce przyjąć 
bierzmowanie, jest po ślubie cywilnym, a ślub kościelny jest 
za miesiąc. Przychodzi do księdza i chce wymusić bierzmo-
wanie, a gdy pójdzie do spowiedzi, okazuje się, że nie może 
otrzymać rozgrzeszenia, bo żyje na kontrakcie cywilnym. Więc 
lepiej poczekać z bierzmowaniem i przyjąć je po ślubie, chyba 
że przyjmie bierzmowanie tuż przed ślubem, gdy nie będzie 
zagrożenia grzechem, żeby potem świętokradztwo nie miało 
miejsca przy sakramencie małżeństwa. Dlatego bądźmy roz-
sądni. W bierzmowaniu nie chodzi o to, żeby je „odfajkować”, 
żeby potem nie było kłopotu przed małżeństwem, ze ślubem 
kościelnym, tylko żebyśmy wiedzieli, że to jest wielki dar, 
który jest nam bardzo potrzebny, byśmy byli kimś, byśmy byli 
ludźmi godnymi nazwy dzieci Bożych.

O to się módlmy, byśmy tak to rozumieli i byśmy potem 
jako bierzmowani świadczyli o Jezusie Chrystusie, który jest 
naszym Zbawicielem. Amen.
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Powołani do służby Bogu i ludziom
Jaszkotle, 21 czerwca 2018 r.

Msza św. z okazji spotkania z kolegami z roku święceń 
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa

1. Kim jest Bóg?

W dziejach ludzkiej kultury, w dziejach narodów, jawiły 
się takie dwa pytania: „Czy jest Bóg?” i „Kim jest Bóg?”. Na 
pierwsze pytanie była zasadniczo odpowiedź pozytywna. Nie 
ma cywilizacji, kultury, bez religii. Ludzie zawsze wierzyli, 
że ponad nimi jest ktoś doskonalszy, ktoś mocniejszy, ktoś, 
od kogo – jako mieszkańcy ziemi – zależymy. Natomiast było 
więcej różnicy, gdy chodzi o wizerunek Pana Boga. Ludzie 
próbowali sobie tworzyć obraz Pana Boga – Kim On może 
być? I naprzeciw tym naturalnym poszukiwaniom sam Pan 
Bóg wyszedł nam naprzeciw i się przestawił. To przedstawienie 
się Pana Boga ludziom znajdujemy w Piśmie Świętym. Mo-
żemy wskazać na trzy definicje Pana Boga, które znajdujemy 
w  Piśmie Świętym.

Najpierw w Starym Testamencie Pan Bóg się przedstawił 
jako ten, który jest – „Jestem, który Jestem” (Wj 3,14a). Było 
to na Pustyni Synaj, przed Górą Synaj, gdy Mojżesz pasał 
owce. Wtedy w krzaku ognistym objawił mu się Bóg i jak Bóg 
go wysłał z misją do narodu, do swoich rodaków, to Mojżesz 
zapytał: „Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to 
cóż im mam powiedzieć?” (Wj 3,13b) – od kogo jest ta misja? 
Wtedy Bóg odpowiedział z krzaka ognistego: „Jestem, który 
Jestem”. Jak dzisiaj zwiedzamy Ziemię Świętą, jak pojedziemy 
na Półwysep Synajski, pod Górą Synaj, w klasztorze Świętej 
Katarzyny jest przechowywany krzak, który jest jakby potom-
kiem tego krzaka ognistego, z którego Bóg przemówił i objawił 
swoje pierwsze imię: „Jestem, który Jestem”. Pan Bóg, w tym 
określeniu, wskazuje nam, że On naprawdę jest, a my jeste-
śmy dlatego, że On jest. Świat i my zawdzięczamy istnienie 
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Panu Bogu. Dlatego w filozofii mówi się, że istotą Boga jest 
istnienie, a o nas nie możemy powiedzieć, że tak jest. To jest 
pierwsze imię.

Drugie imię znajdujemy już w Nowym Testamencie. Św. Jan 
Ewangelista napisał: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16b). Miłość 
osobowa to jest Bóg. I dzisiaj w Ewangelii mamy nowe określe-
nie, które Pan Jezus nam objawił i kazał nam mówić do Boga – 
Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. Pan Jezus mówił w swoim imieniu 
– Ojcze mój. Wiemy, że były takie modlitwy, które Pan Jezus 
kierował do swojego Ojca w czasie działalności publicznej. 
W czasie Ostatniej Wieczerzy, w Modlitwie Arcykapłańskiej 
też jest to sformułowanie – „Ojcze mój” i też, gdy Jezus cier-
piał i umierał na krzyżu to powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mojego” (Łk 23,46) oraz „Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46b). Relacja Jezusa do 
Ojca jest trochę inna, aniżeli nasza, ludzi. My jesteśmy przy-
branymi dziećmi Bożymi, a Jezus Chrystus jest Jednorodzonym 
Synem Bożym.

Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że w Modlitwie Pańskiej 
jest odniesienie do wspólnoty. Mówimy „Ojcze nasz”. To Pan 
Jezus nam tak polecił mówić. Dalej mówimy: „chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”, a nie chleba mojego. Mamy na 
myśli całą wspólnotę. Potem mówimy: „I odpuść nam nasze 
winy” – nie moje winy, tylko nasze winy. Kierujemy te słowa 
do Pana Boga jako wspólnota w naszych wspólnych sprawach, 
bo jesteśmy do siebie podobni w działaniach życiowych. Mamy 
zatem w modlitwie „Ojcze nasz” rys wspólnotowy, o czym 
chcemy pamiętać. Pan Bóg nie jest tylko moim Bogiem, np. 
nas wrocławian czy nas – Dolnoślązaków, czy nas – Polaków. 
Jest także Ojcem Francuzów, Ojcem Amerykanów, Ojcem Se-
negalczyków, z którymi przegraliśmy ostatni mecz. Jest Ojcem 
wszystkich ludów i narodów.

Moi drodzy, to jest taki jeden wyróżnik Modlitwy Pańskiej, 
którą dzisiaj nam Pan Jezus przypomina. Ona jest najpiękniejsza 
i najważniejsza, bo jest nam podarowana przez samego Pana 
Jezusa. Są inne, piękne modlitwy, które znajdujemy w Mszale, 
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które mają wielką tradycję, które ludzie oczywiście ułożyli 
pod natchnieniem Ducha Świętego i w to wierzymy, ale jest 
jedna modlitwa, którą ułożył Pan Jezus, której nas nauczył. 
Uczniowie, jak widzieli, że On tak chętnie się modli i całe 
noce spędza na modlitwie, to potem powiedzieli: „Panie, naucz 
nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11,1b). 
Wtedy Pan Jezus wypowiedział tę modlitwę, którą nazywamy 
Modlitwą Pańską, bo Pan, czyli Jezus Chrystus, nam ją ułożył 
i zostawił, i my do końca świata będziemy tę modlitwę kierować 
do Pana Boga w różnych językach świata.

2. Prośby w Modlitwie Pańskiej

Moi drodzy, zwróćmy też uwagę na to, że ta modlitwa za-
wiera same tylko prośby i tych próśb jest siedem. Wśród nich 
jest pewna hierarchia. Najpierw prosimy o to, żeby Pan Bóg był 
najważniejszy na ziemi, żeby Jego imię się święciło – „święć 
się imię Twoje”. Potem są słowa: „przyjdź królestwo Twoje”. 
Królestwo Boże oznacza uznawanie Pana Boga za gospodarza 
nieba i ziemi. Czasem to nazywamy panowaniem Pana Boga, 
ale Pan Bóg nie panuje tak jak świeccy władcy, tylko On panuje 
miłując, On panuje służąc nam, On panuje przebaczają nam. To 
jest Boże panowanie, jedyne w swoim rodzaju. Gdzie jest to 
królestwo Boże? Jest w każdym człowieku wierzącym, który 
wierzy w Pana Boga, który się modli, który o Bogu myśli, który 
czyta Pismo Święte, który słucha Bożego słowa. Jeżeli ktoś to 
czyni, to daje taki zewnętrzny znak, że w nim jest królestwo 
Boże, że żyje Bogiem, że jest w nim życie wewnętrzne, Boże 
życie wiary, życie nadziei, życie miłości.

Ale królestwo Boże ma też wymiar społeczny, to jest po 
prostu Kościół, który składa się z żywych kamieni, z nas. My 
jesteśmy żywymi kamieniami tego Kościoła i w tym Kościele 
jest działanie Pana Boga, działa Ojciec przez Syna w Duchu 
Świętym. Tak to teologia formułuje. Modlimy się, żeby to kró-
lestwo Boże było silne, było widoczne i by w tym królestwie 
Bożym ludzie się dobrze czuli.
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Moi drodzy, wiemy, że są tacy, którzy chcą to królestwo 
zniszczyć, opluwają je, lekceważą, naśmiewają się, ale jak 
Pan Jezus zapowiadał to królestwo, to powiedział Piotrowi, 
że: „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18b). Wiemy 
ilu ludzi to królestwo chciało zniszczyć, wypędzić z tego 
świata. Były nawet osoby duchowne, które nie zawsze czyniły 
to, co chciał Pan Bóg. Ale nikomu się nie udało i się nie uda. 
Dzisiaj Kościół jest mimo wszystko wielką potęgą, mimo że 
w Europie jest lekceważony, bo w Europie chcą zniszczyć 
całą naszą dwutysiącletnią kulturę chrześcijańską, cywilizacje 
łacińską. Wiemy, w jakim kierunku idą działania przywódców 
Unii Europejskiej. Jeżeli jeden z najważniejszych dygnitarzy 
Unii Europejskiej pojechał do Trewiru, by wygłosić w kościele 
ewangelickim przemówienie na cześć Karola Marksa, w związ-
ku z jego dwusetną rocznicą urodzin, to co to oznacza? Jest to 
nowa forma marksizmu, którą czasem nazywamy marksizmem 
kulturowym. Dla nas Polaków to jest niepojęte, nie do przyjęcia 
i dlatego się mobilizujemy. To co dobre w Unii Europejskiej, 
to bierzemy, bo Polska jest w gronie narodów europejskich, 
ale nie możemy godzić się na wszystko, zwłaszcza na tezy 
ideologiczne, którymi nas się karmi i narzuca. Zobaczcie, jakie 
są kłopoty z sądownictwem. Utworzyło się państwo w państwie 
i bez reformy tego sektora życia publicznego nie ruszymy dalej, 
żeby w Polsce było lepiej. To są takie działania, które widzimy 
i które nas niepokoją, ale mimo tego wszystkiego, co się dzieje, 
mamy zapewnienie, że Kościół nie może być zniszczony. On 
dzisiaj przemawia językami niemal wszystkich narodów świata, 
bo ludzie wierzący w Chrystusa są na wszystkich kontynentach. 
W tym królestwie czujmy się dobrze jako domownicy, kochajmy 
to królestwo, bo to jest nasz dom. Kościół jest naszym domem.

Dalej mówimy: „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na 
ziemi” – „wola Boża”, a nie nasza, niech się spełni. Nasza wola 
jest czasem kulawa, osłabiona i popycha nas w niewłaściwym 
kierunku, a to, co nam Pan Bóg pokazuje, do czego nas wzywa, 
to jest zawsze dla nas dobre i pożyteczne. Dlatego prosimy – 
„bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”, czyli żeby 
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wypełniała się wola Boża, a nie wola ludzka, bo wola ludzka 
bywa czasem przewrotna.

Potem mamy jeszcze prośbę o pożywienie, jest prośba 
o przebaczenie i o pomoc. „Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Te słowa odnosimy do Chleba Eucharystycznego, 
który jest potrzebny naszym siłom duchowym, ale także do 
chleba powszedniego, który jemy i który jest potrzebny naszym 
siłom biologicznym.

Jest też prośba o przebaczenia: „I odpuść nam nasze winy”. 
Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus tę prośbę szczególnie wyróżnił, 
bo ma ona dopełnienie w Ewangelii, że jak my nie przebaczy-
my, to Pan Bóg nam też nie przebaczy: „Jeśli nie przebaczycie 
ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewi-
nień” (Mt 6,15). Czasem ludzie mówią to fałszywie. Znamy 
takich katolików, którzy potrafią powiedzieć: ja jej nie mogę 
przebaczyć; ja jemu nie mogę przebaczyć; do grobowej deski 
będę pamiętał. Zresztą, co innego jest pamięć i pamiętać można, 
ale przebaczyć trzeba wszystko i wszystkim, bo jeżeli my nie 
przebaczamy, to też Pan Bóg nam nie przebacza. „I odpuść nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – to 
jest deklaracja, że my też odpuszczamy, a są ludzie, którzy to 
mówią i nie odpuszczają, którzy okłamują Pana Boga, że od-
puszczają, a nie odpuszczają. Dlatego tutaj musimy być uważni.

I ostatnia prośba: „I nie wódź nas na pokuszenie”, a jak jest 
w nowym tłumaczeniu: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, 
ale nas zbaw od złego” (Mt 6,13).

To są te ważne prośby, które Pan Jezus polecił nam powta-
rzać każdego dnia i my je powtarzamy także w każdej Mszy 
Świętej. Ta modlitwa jest tak ważna, że znalazła się w Eucha-
rystii, żeby się nie zgubiła wśród różnych modlitw, które ludzie 
ułożyli. Dlatego odmawiajmy ją zawsze z wielką miłością i za-
wsze ze świadomością, że mówimy te słowa do Ojca – „Ojcze 
nasz, któryś jest w niebie”. To jest ta najpiękniejsza modlitwa.

Moi drodzy, kończymy naszą refleksję wspomnieniem pro-
roka Eliasza, który był dzisiaj obecny na kartach pierwszego 
czytania. Wielki prorok. To dla wszystkich kapłanów wielki 
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wzór do ewangelizacji, do głoszenia Bożej chwały na ziemi. 
Prorok Eliasz wychował sobie ucznia Elizeusza, któremu 
pobłogosławił, okrył go płaszczem i duch prorocki przyszedł 
z niego na ucznia Elizeusza. Tak to bywało.

3. Wdzięczność Bogu za łaskę powołania

Moi drodzy, dziękujemy dzisiaj z wami za dar kapłaństwa. 
Wiecie, że treścią naszej posługi, już czterdziestodziewięcio-
letniej, było głoszenie Bożego słowa – mądrości nie naszej, 
tylko Bożej mądrości; było także sprawowanie liturgii – ileż 
godzin ci kapłani spędzili w konfesjonale, pomagali ludziom 
wyjść z kolejnych grzechów na drogach życia i przynosili Boże 
przebaczenie. Jak za to powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni. 
Na Wschodzie do dziś mówią, że jak braknie kapłana, to ludzie 
przyjeżdżają na groby kapłańskie i tam się spowiadają. Czasem 
przyjeżdżają pięćset, a czasem tysiąc kilometrów, żeby stanąć 
nad grobem kapłana, żeby się wyspowiadać, bo nie ma innej 
możliwości. A zobaczcie, u nas dostęp do kapłana jest jeszcze 
taki łatwy, a ludzie nie zawsze to doceniają. A więc posługa 
sakramentalna na czele z Eucharystią, to jest źródło mocy 
dla nas i dla was. I też jest troska o biednych, o przegranych, 
o zmarginalizowanych, o wykluczonych, o chorych, bo w tej 
posłudze miłości weryfikuje się nasze nauczanie i nasza posługa 
sakramentalna. W służbie człowiekowi musimy potwierdzać to, 
co mówimy i to, co czynimy w ramach świętej liturgii.

Módlmy się o to – jak już to powiedział ksiądz proboszcz 
Zbigniew – byśmy w tym stylu nadal trwali, by nam Pan Bóg 
pozwolił za rok się spotkać i jeszcze pełniej, i tak uroczyściej 
Panu Bogu dziękować za to, co się w naszym życiu kapłańskim 
wydarzyło. Amen.
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Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu – stróżem wartości 
chrześcijańskich i narodowych – 

w pięćdziesięciolecie istnienia
Wrocław, 23 czerwca 2018 r.

Msza św. z racji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Teologia 
w świecie nauki” 

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela

Wstęp

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,
Ekscelencje, Dostojni Księża Arcybiskupi i Biskupi,
Magnificencjo, Najczcigodniejszy Księże Rektorze Papie-

skiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wraz z całą 
wspólnotą akademicką tej Złotej Jubilatki,

Szanowni przedstawiciele uczelni katolickich i państwo-
wych,

Drodzy uczestnicy Międzynarodowej Konferencji  Naukowej,
Drodzy absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego,
Droga młodzieży akademicka,
Bracia i siostry w Chrystusie!

Od dwóch tygodni czytamy podczas liturgii słowa fragmenty 
Kazania na Górze. Po wygłoszeniu Ośmiu Błogosławieństw 
Chrystus uzupełniał i udoskonalał przykazania Dekalogu i nie-
które przepisy Starego Zakonu. Dawał także różne pouczenia 
i wskazania. Dzisiejsze pouczenie dotyczy niemożliwości 
służenia dwom panom oraz sprawy naszych doczesnych trosk. 
Pochylmy się nad wymową i znaczeniem tego pouczenia 
i zaaplikujmy je do złotego jubileuszu Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu, naszej „Alma Mater Wratisla-
viensis”, która w rzymskich rejestrach figuruje jako „Pontificia 
Facultas Theologica”.
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1. Służba jednemu panu

Chrystus dziś powiedział do nas: „Nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24). Tym, którzy 
nie godzą się z tymi słowami Chrystusa, wydaje się, że można 
z powodzeniem służyć równocześnie dwom panom: Bogu 
i Mamonie, czyli Bogu i doczesnemu bogactwu. Ludzie, którzy 
to jednak czynią, ulegają jakiejś schizofrenii. Nazywamy ich 
hipokrytami czy dwulicowcami. Hołdują oni zasadzie: „Panu 
Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tego rodzaju ludzi mieliśmy 
w okresie komunistycznym. Niektórzy ukradkiem uczęszczali 
do kościoła, czasem w innych miejscowościach, gdzie byli nie-
znani, zawierali sakramentalne małżeństwa, chrzcili potajemnie 
dzieci, a jednocześnie służyli tym, którzy walczyli z Kościołem 
i brali przy tym za to niekiedy duże pieniądze. Podobną, dwu-
licową postawę możemy zauważyć i w dzisiejszym świecie, 
zwłaszcza wśród niektórych polityków, dziennikarzy, sędziów, 
czy jeszcze innych osób przyznających się do katolicyzmu. 
Znamy takich ludzi z życia publicznego, którzy kiedyś spoty-
kali się z naszym papieżem, potem – po jego śmierci – składali 
kwiaty na jego grobie, robili sobie zdjęcia z biskupami, a później 
wracali do swoich miejsc pracy i wygłaszali gorszące teksty 
i np. głosowali za aborcją, za in vitro, za przemocą w rodzinie, 
albo też za innymi ustawami, które były niezgodne z prawem 
naturalnym, nauką Kościoła i często także z własnym sumie-
niem. Mamy takie osoby, które przyznają się do katolicyzmu, 
czasem nawet wychwalają ludzi Kościoła, a np. biorą udział 
w czarnych marszach, popierają aborcję, związki partnerskie, 
parady równości, krzyczą w obronie rzekomo zagrożonej de-
mokracji. Jeśli ktoś szuka jednocześnie dobra i zła, znaczy to, 
że nie szuka dobra tylko zła. Nie można jednocześnie służyć 
Bogu i Mamonie. Św. Leon Wielki (ok. 400-461) w związku 
z tym mówił, że mamy do wyboru dwóch panów. O jednym 
wiemy, że doprowadził do upadku wielu, którzy mieli się 
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dobrze. O drugim zaś wiemy, że wielu upadłych podźwignął 
i doprowadził do życia wiecznego. Czy będziesz się jeszcze, 
człowieku, zastanawiał – pyta św. Leon Wielki – któremu z nich 
służyć? Czy będziesz się jeszcze zastanawiał, czy Bogu słu-
żyć, czy Mamonie? Jednoznaczność, przejrzystość i wierność 
w służbie Bogu, to piękny przymiot zdobiący człowieka. Dobra 
ze złem, jak wody z ogniem, nie można pogodzić. W takich 
przypadkach nie może być kompromisu.

2. Skutki zbytniego troszczenia się o wartości tego świata

Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus powiedział dziś do nas 
także słowa: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, oto, co 
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać 
(...). Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,25.33). Nikt 
nie podejrzewa Pana Jezusa o to, że nawołuje rolników, żeby 
nie obsiewali pól. Chrystus nie wzywa do naiwnej i wygodnej 
wiary, że Bóg za nas wszystko zrobi, ale ukazuje hierarchię 
wartości i kolejność działań: najpierw Pan Bóg, a potem 
wszytko inne z Jego pomocą. Jezus nas przestrzega, abyśmy 
zaspokajania naszych potrzeb doczesnych nie wynosili do rangi 
naszego celu ostatecznego. Naszym najważniejszym celem jest 
Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. Gubimy się i wpadamy 
w pułapkę, jeżeli w naszych zabiegach o jedzenie i przyodzie-
wek zapominamy o tym, co naprawdę jest najważniejsze. Nie 
mieszajmy środków z celem ostatecznym, zaufajmy Bożej 
Opatrzności. Bogactwo nie jest czymś złym, ale złem jest brak 
wrażliwości na cudzą biedę, jaki może się łączyć z bogactwem. 
Ufajmy więcej w Bożą Opatrzność. Przez proroka Izajasza Bóg 
nas zapewnia: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym nie-
mowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona 
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,14-15). Taką wiarą 
w Bożą Opatrzność kierował się św. Zygmunt Szczęsny Feliń-
ski, arcybiskup wygnaniec po powstaniu styczniowym, który 
przetrwał na wygnaniu ponad 20 lat, ufając Bożej Opatrzności.
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3. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 
w służbie starania się naprzód o królestwo Boga 
i o Jego sprawiedliwość

Przesłanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii skierowane jest 
do wszystkich Jego uczniów, do pojedynczych osób i także do 
grup społecznych oraz instytucji, także kościelnych i nauko-
wych, zatem także do wspólnoty akademickiej Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jako naoczni obser-
watorzy a także kiedyś, czy dzisiaj, członkowie tej wspólnoty 
uczelnianej, jesteśmy przekonani, że PWT przez 50 lat trwał 
w służbie Bogu i człowiekowi. Mówiąc językiem dzisiejszej 
Ewangelii przewodził wrocławskiemu środowisku naukowemu, 
a także dolnośląskiemu Kościołowi w staraniu się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość.

Postawmy pytanie: „W czym przejawiało się staranie się tej 
Uczelni o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość?”. Z pew-
nością tych form i sposobów było i jest wiele. Zatrzymajmy 
się przy niektórych.

a) PWT jako uczelnia filozoficzno-teologiczna był i jest 
stróżem obiektywnego, integralnego wizerunku człowieka. 
Przypomnijmy, że w czasach komunistycznych obraz czło-
wieka był zniekształcony przez marksizm w wersji wschodniej 
i zachodniej, a w czasach najnowszych, po transformacji ustro-
jowej w Europie, bywał i jest zniekształcany przez liberalizm 
i relatywizm etyczny, filozoficzny, a ostatnio przez odradzający 
się marksizm, tzw. marksizm kulturowy. Św. Jan Paweł II, jako 
baczny obserwator procesów społecznych i kulturowych, tak 
często powtarzał, że u źródeł dwóch zbrodniczych totalitary-
zmów XX wieku i innych nieszczęść społecznych naszego czasu 
był tzw. błąd antropologiczny czyli zafałszowany wizerunek 
człowieka. Człowiek w ideologii marksistowskiej został pomy-
lony ze zwierzęciem, a w ideologii liberalizmu pomylono go 
z Bogiem. Dzisiejsza kultura: a więc nauka, etyka, moralność, 
sztuka, zarówno artystyczna jak i techniczna potrzebuje praw-
dziwego, integralnego wizerunku człowieka, namalowanego 
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pędzlem filozofii klasycznej opartej na zdrowym rozsądku, 
integralnym doświadczeniu i prawym rozumie oraz na Bożym 
Objawieniu. Z pewnością tego rodzaju działalność PWT była 
i jest właściwą i dobrą formą starania się o Królestwo Boga 
i o Jego sprawiedliwość.

b) PWT we Wrocławiu wraz z innymi ośrodkami teologicz-
nymi naszego kraju i z zagranicy był i jest stróżem prawdziwego 
obrazu Boga, obrazu zagrożonego przez Islam, przez filozofie 
Wschodu, a także przez lewicę katolicką. Zainspirowany przez 
ostatnich papieży, poprzez swoje badania biblijno-patrystyczne 
w respekcie dla Magisterium Ecclesiae i prawowiernymi teo-
logami Kościoła, uczelnia wrocławska przypomina, że Bóg 
jest Miłosierdziem, które objawił najpełniej w osobie Jezusa 
Chrystusa, że Bóg stoi po stronie ubogich, przegranych, zmargi-
nalizowanych. W wieloraki sposób wydział promował i promuje 
tezę św. Jana Pawła II, że człowieka nie można rozumieć bez 
Chrystusa i tezę papieża Benedykta XVI, że „Gdzie jest Bóg, 
tam jest przyszłość”. Warto też przypomnieć, że wszystkie 
encykliki ostatnich papieży, były przedmiotem refleksji na or-
ganizowanych sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych 
w tej uczelni.

c) PWT w swojej 50-letniej działalności pielęgnował reflek-
sję nad społeczną nauką Kościoła. Transformacja ustrojowa 
w naszej Ojczyźnie dokonywała się w czasie, gdy ks. prof. Józef 
Majka tworzył składającą się z pięciu tomów Sumę Społecznej 
Nauki Kościoła. Zwolennicy budowy nowej Polski, Polski 
demokratycznej, solidarnej, sprawiedliwej, katolickiej, mogli 
znaleźć w publikacjach naszych profesorów-społeczników 
ważne wskazówki, przede wszystkim katolickie zasady życia 
społecznego. Warto tu wspomnieć książkę ks. Józefa Majki: 
„Jaka Polska?”.

d) PWT przygotował kadrę wykładowców dla regionalnych 
wyższych seminariów duchownych afiliowanych do PWT 
we Wrocławiu oraz przygotował katechetów dla Kościoła na 
Dolnym Śląsku, przygotował w formie merytorycznej przez 
kształcenie teologiczne i w wymiarze formalnym stwarzając 
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możliwość uzyskania magisterium z teologii, co z czasem 
stało się warunkiem zatrudnienia w szkole. Był to z pewno-
ścią przyczynek do starania się o Królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość.

e) PWT we Wrocławiu w swoim pięćdziesięcioleciu pełnił 
funkcję służebną wobec duszpasterzy Kościoła w naszym 
regionie przez organizację sympozjów, przede wszystkim Wro-
cławskich Dni Duszpasterskich, które w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych ściągały do Wrocławia uczestników 
z całej Polski.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, dziękujmy w tej Eucharystii za dar 
tej Uczelni dla Kościoła na Dolnym Śląsku, dziękujmy za 50 lat 
posługi tej Uczelni wobec Kościoła Wrocławskiego i Kościoła 
w Polsce. Niech dobry Bóg zlewa obfite błogosławieństwo na 
dalsze lata jej posługiwania, a Maryja, Stolica Mądrości, niech 
ją strzeże od wszelkich niebezpieczeństw. Amen.

Wierni powołaniu, jakie otrzymaliśmy 
i podjęliśmy

Szczawno-Zdrój, 24 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji 100-lecia urodzin ks. Alojzego Schmidta 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Wstęp

Dzisiaj dzień narodzin św. Jana Chrzciciela, którego dzi-
siaj wspominamy. Rozważmy w tryptyku trzy wątki: misja 
św. Jana, misja księdza proboszcza prałata Alojzego Schmidta 
i misja nasza. Skupimy uwagę na środkowej części tryptyku, 
na księdzu prałacie Alojzym Schmidcie, jako że modlimy się 
dzisiaj za niego w setną rocznicę urodzin.
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1. Misja św. Jana Chrzciciela

Moi drodzy, zaczynamy od patrona dnia dzisiejszego – od 
św. Jana Chrzciciela. W ciągu roku spotykamy się z nim przy-
najmniej trzy razy. Dzisiaj, gdy wspominamy jego narodzenie 
– 29 sierpnia – gdy wspominamy jego śmierć męczeńską, gdy 
zginął z rąk siepaczy Heroda, uwięziony wcześniej przez niego 
i także wspominamy go nieco szerzej, dłużej w Adwencie, bo 
jest jednym z przewodników czasu adwentowego, prowadzą-
cego nas ku świętom Bożego Narodzenia. Wysławiamy jego 
przymioty, które nas ujmują. Przymiot pokuty i jego pokutne 
życie. Przymiot pokory – „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się 
umniejszał” (J 3,30). Wszystko czynił, żeby Chrystus był wi-
dziany, żeby był zauważony, a sam pozostawał w cieniu: „Nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów” (Łk 3,16b) 
– tak mawiał. I także przymiot odwagi, bo nie był człowiekiem 
kompromisu w sprawach Bożych. Gdy zauważył, że Herod żyje 
niezgodnie z Bożym prawem, że popełnia cudzołóstwo, stanął 
przed mocarzem, wytknął mu grzechy i za to przypłacił swoim 
życiem. Odwaga – ona wszystko ujmuje.

Samo imię Jan, które zostało nadane po narodzeniu, w takich 
szczególnych okolicznościach, oznacza – „Bóg jest łaskawy”. 
Z pewnością Jan wiedział, co to imię znaczy i wiedział, że w tym 
imieniu kryje się jego misja życiowa, żeby głosić łaskawość 
Boga, czyli Jego miłosierdzie i tę misję wypełnił jak najlepiej. 
To miłosierdzie zjawiło się w osobie Jezusa Chrystusa.

2. Misja kapłańska ks. Alojzego Schmidta

Przechodzimy do drugiej części tryptyku, do życia i misji 
życiowej księdza prałata Alojzego Schmidta. Moja wiedza 
o tym kapłanie, którego znałem osobiście, za którego się 
dzisiaj modlimy, pochodzi z kazania pogrzebowego księdza 
biskupa Wincentego Urbana, który też pochodził z archidie-
cezji lwowskiej. Biskup Urban na pogrzebie wygłosił homilię 
żałobną i przybliżył słuchaczom drogę życia księdza prałata 
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 Alojzego Szmidta. Pokrótce przypomnę, jak to życie przebie-
gało.

Ksiądz prałat urodził się 27 czerwca w 1918 roku w miejsco-
wości Żurawno na Podolu. Rok 1918 był szczególny. Nie było 
jeszcze wolnej Polski, ale wkrótce, jesienią, wolność zawitała. 
On się urodził w czerwcu, w tym sławnym roku zakończenia 
I wojny światowej i odzyskania przez naszą ojczyznę niepod-
ległości, po stu dwudziestu trzech latach niewoli.

Mając dziewiętnaście lat wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Lwowie i stał się studentem Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza, który był bardzo 
znany w okresie międzywojennym, a swoją kondycją naukową 
przewyższał nawet Uniwersytet Jagielloński. Tam się utworzyła 
słynna „szkoła lwowska” filozofów, matematyków, lekarzy, 
która później została rozkręcona w czasie II wojny światowej. 
Jak się uczymy filozofii, dowiadujemy się, że to była jedna 
z niewielu szkół, która nawiązała dialog filozoficzny z ówczesną 
filozofią światową. „Szkoła lwowska”, a potem dodano „war-
szawska”, ponieważ profesorowie tego Uniwersytetu znaleźli 
zatrudnienie w polskich uczelniach w Warszawie i także we 
Wrocławiu. Tam, na Wydziale Teologicznym studiował kleryk 
Schmidt. Rektorem seminarium był znakomity dogmatyk ksiądz 
Stanisław Frankl. Był bardzo dobrym wychowawcą i dobrze 
przygotowywał alumnów do posługi kapłańskiej. W 1942 roku, 
gdy już trwała wojna został aresztowany i gdy wycieńczony 
wyszedł z aresztu, zmarł w 1944 roku. Nie doczekał już „wiatru 
wolności”, bo jeszcze trwała II wojna światowa.

Kleryk Alojzy Schmidt kształtował się do kapłaństwa w bar-
dzo trudnym okresie, bo po dwóch latach studiów wybuchła 
wojna, profesorów lwowskich uwięziono i wielu rozstrzelano. 
Znamy tragedię tej uczelni, a profesorów lwowskich do dzisiaj 
wspominamy. We Wrocławiu ta pamięć trwa i zawsze w listopa-
dzie jest modlitwa za rozstrzelanych profesorów Uniwersytetu 
Lwowskiego.

Moi drodzy, kleryk Alojzy do święceń doszedł szczęśliwie 
i 15 listopada 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie we 
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 Lwowie. Potem został skierowany na wikariat do Jazłowca. To 
jest tam, gdzie jest Matka Boża Jazłowiecka, którą wspominał 
często kardynał Stefan Wyszyński. Tam na początku jego wi-
kariatu wydarzyła się wielka tragedia. Otóż przybył na wikariat 
do Jazłowca 7 grudnia 1943 roku, bo tam była – jak biskup 
Urban wspominał – parafia łacińska założona w XV wieku, 
którą ufundowali mieszkańcy z Buczacza. I nazajutrz, 8 grudnia, 
wydarzyła się tam tragedia. Nastąpił napad banderowców na 
plebanię. Chcieli zabić proboszcza, księdza Andrzeja Kraśnic-
kiego, który przedtem był prefektem, czyli wychowawcą klery-
ków w seminarium duchownym. Ksiądz Kraśnicki zapowiadał 
się bardzo dobrze, napisał rozprawę doktorską na temat: „Posty 
w dawnej Polsce”, która została wydrukowana we Lwowie. 
Ten napad odbył się o północy i napastnicy wdarli się na ple-
banię. Ksiądz Kraśnicki zdołał się ukryć na strychu, a ksiądz 
wikariusz Schmidt, przybyły dzień wcześniej, wyskoczył przez 
okno sądząc, że znajdzie ratunek w ucieczce. Niestety, jasna 
noc księżycowa, przy znakomitej widoczności rozświetlonego 
podłoża ziemi pokrytego śniegiem, nie pozwoliła nawet marzyć 
o jakiejś ucieczce. Banderowcy schwycili księdza Schmidta, 
dokładnie go zrewidowali, wrzucili w śnieg i postawili przy nim 
straż, a reszta ruszyła w pogoni szukać księdza Kraśnickiego. 
Znaleźli biedaka na strychu, zrzucili go ze schodów, przywlekli 
po śniegu do furmanki, powieźli do lasu i tam go zastrzelili. 
Ksiądz Schmidt patrzył na to wszystko i jak widział, co się 
dzieje, to udzielał absolucji swojemu proboszczowi. Banderow-
cy wrócili do księdza Schmidta i nie zabili go, ale wydali mu 
bezwzględny rozkaz natychmiastowego opuszczenia Jazłowca 
i młody kapłan poszedł na wojenną tułaczkę, na niedolę, na 
wojenne, uciążliwe dni.

Wojna się skończyła i 10 sierpnia 1945 roku ksiądz Alojzy 
Schmidt przybył na Ziemie Zachodnie, a więc bardzo wcześnie. 
Przebywał na dwóch parafiach. Najpierw w Czerninie, w de-
kanacie Góra Śląska i tam był dwanaście lat, od roku 1945 do 
1957. W tym okresie, w 1957 roku, pracował w zastępstwie 
jako katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu. 
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A druga placówka, to była Parafia Świętego Krzyża w Jeleniej 
Górze. Tam był trzy lata – od 1957 do 1960 roku. Parafia Świę-
tego Krzyża liczyła wtedy piętnaście tysięcy wiernych i ksiądz 
wikariusz Schmidt wykonywał tam wiele pracy, która była 
bardzo rozległa, a sił kapłańskich nie było wiele, bo brakowało 
księży. Stamtąd został przeniesiony tutaj do Szczawna w roku 
1960 i osiemnaście lat był tu pasterzem. Starsi parafianie i bra-
cia kapłani, którzy tutaj dzisiaj są z nami wiedzą, jak ta służba 
wyglądała. Z tego, co sam słyszałem, mówił piękne kazania 
i odznaczał się wielką inteligencją.

Ksiądz prałat z pewnością wiedział, że imię zawsze jest 
takim pierwszym wyznacznikiem naszej misji życiowej. Jak 
gdzieś wyczytałem w Internecie, imię Alojzy pochodzi od 
zwrotu: „all-weisse”, czyli „wiele wiedzieć” czy „wszystko 
wiedzieć”. Studiował, był oczytany, interesował się życiem 
Kościoła, a to wszystko czynił po to, żeby ludzi ubogacać, bo 
czuł się ewangelizatorem, jakby prorokiem powołanym do gło-
szenia słowa Bożego. Dlatego zawsze się przygotowywał, wiele 
czytał i studiował, żeby jego przekaz prawd wiary był dobrze 
przygotowany i przemodlony. Jak mówił ksiądz biskup Urban 
w kazaniu pogrzebowym, ksiądz prałat na wysokim poziomie 
wygłaszał konferencje religijne, nauki związane z aktualnymi 
wydarzeniami Kościoła i też służył tutaj kuracjuszom. Starał 
się bardzo gorliwie oddawać tej służbie Bogu i Kościołowi. 
Był także znakomitym spowiednikiem i zapisał się jako bu-
dowlaniec, bo w trudnym czasie komunistycznym wybudował 
plebanię. To jest też rewelacja, bo pamiętacie, jakie były wtedy 
kłopoty. Jeszcze może wspomnę, że nie było parafii w Strudze 
i była obsługiwana stąd. Ksiądz prałat przy pomocy wikariuszy 
tam też rozciągał swoje duszpasterstwo.

Ostatni etap życia spędził w szpitalu, a odwiedzający za-
stawali go zawsze na modlitwie różańcowej. Wiele cierpiał 
i przeszedł do wieczności w 1980 roku. Tu jest pochowany. 
Przed chwilą byliśmy na jego grobie i modliliśmy się o to, żeby 
światłość wiekuista go oświecała, żeby mógł oglądać oblicze 
Boga na wieki.
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3. Powołanie chrześcijanina zapisane w imieniu

Tym kończymy środkową część tryptyku i jeszcze parę 
zdań o naszym powołaniu, o naszych narodzinach. Dzisiaj, gdy 
wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela i setne narodziny 
księdza prałata, także trzeba pomyśleć przed Bogiem o naszych 
narodzinach. My ich nie pamiętamy, ale rodzice nam opowie-
dzieli o niektórych sprawach, które wtedy się wydarzyły, jaki był 
świat wtedy, gdyśmy przychodzili na ziemię, gdy nas Pan Bóg 
powołał do życia. I też jest ważne nasze imię, które otrzyma-
liśmy za sprawą naszych rodziców, bo w imieniu – jeszcze raz 
powtórzmy – jest zawarta misja, którą mamy w życiu wypełnić. 
Ja też nad swoim imieniem zastanawiałem się wiele razy, co 
to znaczy Ignacy i wyczytałem, że imię Ignacy pochodzi od 
słowa „ignis” – ogień. Mam świadomość, że moim zadaniem 
jest wypalanie ogniem moich wad, moich grzechów i zarazem 
wiedząc, jaką rolę spełnia ogień, prowadzić ludzi do światła 
Bożego, głosząc im prawdę Bożą i darząc ciepłem miłości.

Pan Jezus powiedział: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jeste-
ście światłem świata” (Mt 5,13a.14a). Każdy z nas powinien 
się zatrzymać nad swoim imieniem. Tu jest ksiądz Marian 
Biskup, który ma imię męskie pochodzące od Marii, od Matki 
Bożej i też z pewnością wie, jaką ma misję i tę misję pięknie 
wypełnia. I podobnie każdy z nas. Dlatego też warto zwrócić 
uwagę, żebyśmy nie nadawali imion nijakich. Dzisiaj, jak się 
spotyka z dziećmi, to dziewczynka ma na imię np. Wiosna. To 
jest może miłe, ale każdy człowiek powinien mieć swojego 
wyraźnego patrona czy patronkę, w których będzie zapatrzony. 
Pamiętajmy, że w imieniu już jest zawarta pierwsza misja. Jak 
Pan Jezus zmienił Szymonowi imię na Piotr – Opoka, Skała, 
to Piotr wiedział, że ma być skałą, fundamentem, na którym 
Jezus zbudował Kościół.

Kończąc to rozważanie dziękujmy dzisiaj Bogu za nasze 
narodziny, za imiona, które nam dali rodzice i skontrolujmy, 
czy naszą misję wypełniamy podobnie do tych wielkich herol-
dów, którzy byli przed nami – do św. Jana Chrzciciela, ale też 
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do księdza prałata Alojzego Szmidta, czy kontynuujemy jego 
wskazania, jego styl życia. Dlatego, modląc się za księdza 
prałata prośmy Pana Boga, byśmy Bogu się podobali i mogli 
wypełnić naszą życiową misję, otrzymaną na początku życia 
i też po części zawartą w naszym imieniu otrzymanym od ro-
dziców. Niech ta modlitwa za zmarłych, ale także za żyjących 
wypełnia nas i będzie dla nas szczególnie dzisiaj, gdy jesteśmy 
tutaj zgromadzeni, czymś ważnym i wielkim wydarzeniem 
w naszym życiu. Amen.

Jesteśmy wszyscy powołani 
przez Pana Boga

Śmiałowice, 24 czerwca 2018 r.
Msza św. z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich  

ks. kan. Mariana Lewandowskiego 
Kościół pw. Wawrzyńca

Wstęp

Temat dzisiejszego kazania brzmi: „Jesteśmy wszyscy po-
wołani przez Pana Boga”. Homilia będzie miała trzy punkty. 
Punkt pierwszy – powołanie św. Jana Chrzciciela, punkt drugi 
– powołanie księdza Mariana Lewandowskiego, punkt trzeci 
– nasze powołanie.

1. Powołanie św. Jana Chrzciciela

Dzisiejszy jubileusz wypadł w niedzielę, kiedy oddajemy 
cześć św. Janowi Chrzcicielowi w tajemnicy jego narodzenia, 
bowiem dzisiejszą uroczystość nazywamy Uroczystością Na-
rodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Zwykle przy świętych 
wspominamy dzień ich narodzin dla nieba, czyli dzień śmierci. 
W Kościele mamy tylko trzy przypadki, kiedy obchodzimy tak-
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że dzień narodzin dla ziemi. To jest Pan Jezus i piękne Święta 
Bożego Narodzenia, kiedy jesteśmy w Betlejem przy Dzieciąt-
ku Bożym. Druga osoba to Maryja – 8 września obchodzimy 
święto Narodzenia Matki Bożej, inaczej nazywane Matki Bożej 
Siewnej. Trzecią osobą jest św. Jan Chrzciciel.

Św. Jan Chrzciciel został poczęty w łonie św. Elżbiety w spo-
sób cudowny, dlatego że Elżbieta poczęła go w swojej starości. 
Jak było zwiastowanie narodzin Pana Jezusa, to Maryja usły-
szała: „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną” (Łk 1,36). Ojcem Jana Chrzciciela był oczywiście 
Zachariasz, ale to, że on się począł i urodził w zaawansowanej 
starości Elżbiety, to była Boża interwencja.

Przed św. Janem były trzy szczególne narodzenia za inter-
wencją Bożą. Tak się narodził Izaak z matki Sary, żony Abraha-
ma, też w późnym wieku. Pan Bóg obiecał Abrahamowi liczne 
potomstwo, jak gwiazdy na niebie i długo czekał na potomka. 
Dopiero w starości Sara poczęła Izaaka. Potem mamy Józefa 
Egipskiego, którego urodziła Rachela. Był jednym z dwunastu 
synów patriarchy Jakuba i też się urodził w sposób szczególny, 
bo za interwencją Bożą. Rachela też go poczęła w swojej sta-
rości. I mamy jeszcze jednego człowieka przed Janem Chrzci-
cielem, to był prorok Samuel. Jego mama miała na imię Anna 
i też go poczęła w starości. To był pierwszy prorok Izraela. 
Zauważamy więc, że Ci wielcy wybrańcy byli wspomagani 
przez Boga, który jest Wszechmogący.

Moi drodzy, św. Jan Chrzciciel w czasie obrzezania otrzymał 
imię Jan i to imię oznacza w tłumaczeniu na język polski: „Bóg 
jest łaskawy”. Jan, jak dorósł, wiedział z pewnością o tym, że 
ma takie imię, bo tak go wołali rodzice. My też tak czynimy, że 
wołamy kogoś po imieniu, bo imię jest zawsze po to, żebyśmy 
mogli kogoś przywołać, z kimś rozmawiać. Imię jest bardzo 
związane z człowiekiem, z jego powołaniem i zwykle w imieniu 
jest też zawarta misja, którą człowiek powinien pełnić. Św. Jan 
Chrzciciel, wiedząc o tym, rzeczywiście w swojej misji ogła-
szał, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest miłosierny, że przysyła 
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Zbawiciela, żeby ludzi wyzwolić z grzechów, żeby ich uwolnić 
od występków, które popełnili, a których sami nie mogą z siebie 
wyrzucić, nie mogą się oczyścić. Przygotował Naród Wybrany 
na misję zbawczą Jezusa Chrystusa.

O św. Janie Chrzcicielu mówimy wiele w Adwencie, dlate-
go, bo prowadzi nas do Świąt Bożego Narodzenia jako prorok 
Adwentu. 29 sierpnia wspominamy także jego męczeńską 
śmierć. Przypomnę, że został zamordowany przez Heroda za 
to, że wypomniał mu, iż wziął sobie w sposób zaborczy, nie 
podobający się Bogu, żonę brata Filipa – Herodiadę. Jan był 
tak odważny, że powiedział: „Nie wolno ci mieć żony twego 
brata” (Mk 6,18) i za to wylądował w więzieniu. A Herodiada 
się zemściła, odczekała czas kiedy nastąpiła stosowna chwila 
i gdy była uczta u Heroda, to Jan został zamordowany. Zamor-
dowany za to, że był odważny, za to, że głosił naukę Bożą, za 
to, że był bardzo pokorny – „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się 
umniejszał” (J 3,30). A więc swoją misję wypełnił w postawie 
pokuty, w postawie pokory i w postawie odwagi.

Czytaliśmy dzisiaj słowa: „Powołał Mnie Pan już z łona 
mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym 
mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczy-
nił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie” 
(Iz 49,1-2). Rzeczywiście, Bóg uczynił mieczem słowo Jana, bo 
– powtórzmy – było bardzo pokorne, ale i odważne. To są takie 
dwa przymioty, które powinny zdobić każdego wybranego przez 
Boga, każdego księdza, każdego biskupa, każdego chrześcija-
nina, żeby słowo Boże, prawdy Boże głosić w sposób pokorny, 
ale i odważny. Pokorny, bo głosimy je jako grzesznicy. Jezus 
Chrystus też głosił Ewangelię pokornie, ale nie miał grzechów, 
natomiast nam, kapłanom, ciągle ludzie zarzucają, jak głosimy 
Ewangelię: „A jak ty żyjesz? Jak ty postępujesz?”. Dlatego 
musimy mieć pokorę, ale także odwagę, bo to, co głosimy, to 
nie jest nasze, to nie jest nasza mądrość, ale to jest słowo Boże, 
to jest nauka, którą Bóg przekazał ludziom. Ktoś tę naukę musi 
głosić, ktoś ją musi przekazać, żeby docierała do ludzi. Bóg 
nie wybiera aniołów, tylko ludzi grzesznych, którzy to czynią. 
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Dlatego zawsze ludziom przypominamy, że trzeba odróżniać 
skarb od naczynia. Skarb jest sam z siebie ważny, doniosły i nie 
zależy od tego, w jakim jest naczyniu, czy przychodzi do nas 
od księdza bardzo uduchowionego, wielkiego ascety, czy od 
księdza, do którego czasem mamy różne zastrzeżenia.

2. Powołanie kapłańskie złotego jubilata

Moi drodzy, to może tyle o św. Janie Chrzcicielu, bo dzisiaj 
musimy skupić uwagę na księdzu – złotym jubilacie w ka-
płaństwie. Zauważmy, że powołanie każdego kapłana, także 
powołanie waszego księdza proboszcza Mariana, jest bardzo 
podobne do powołania św. Jana Chrzciciela. Śpiewaliśmy sło-
wa: „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył”. Dzisiaj jest 
wielkie sławienie Boga za to, że stworzył Jana Chrzciciela, że 
go obdarzył życiem i misją, i dzisiaj w naszym kościele, tutaj 
w Śmiałowicach, też jest szczególne dziękczynienie za powo-
łanie do życia, za powołanie do kapłaństwa i za pięćdziesiąt 
lat posługi kapłańskiej księdza Mariana Lewandowskiego. 
„Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył”. I my też chcemy 
podziękować za nasze stworzenie, że Bóg nas stworzył i po-
tem powołał jednych do małżeństwa, innych do kapłaństwa. 
Wszystko to pochodzi od Boga. „Sławię Cię, Panie, za to, żeś 
mnie stworzył”.

Dzisiaj dołączamy się do tego sławienia i dziękowania Panu 
Bogu za stworzenie, za obdarowanie życiem i powołaniem ka-
płańskim księdza Mariana i za to dobro, które Pan Bóg przekazał 
ludziom w czasie pięćdziesięcioletniej posługi księdza Mariana.

Moi drodzy, wspomnijmy, że ksiądz Marian przyszedł na ten 
świat 20 grudnia 1942 roku, gdy trwała II wojna światowa. To 
był już czwarty rok trwającej wojny. Urodził się w miejscowości 
Sadyby, parafia Wojtycze, powiat samborski w województwie 
lwowskim, na Kresach Wschodnich. Kresy Wschodnie to dla 
nas dzisiaj wielki sentyment, zwłaszcza dla lwowiaków, dla 
ludzi, którzy z tamtych terenów tutaj przywędrowali. To było 
przesiedlanie nie z naszej woli, tylko to była decyzja czterech 
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mocarstw – Polskę przesunęli ze wschodu na zachód. Stąd 
wypędzono Niemców, a nas wypędzono z Kresów Wschodnich 
i tu nas przysłano. Nie mówię o tym pokoleniu, które tutaj, dzi-
siaj jest w kościele, ale wasi ojcowie, matki, wasi dziadkowie 
w dużej mierze tam mają korzenie. Tam była Polska właściwie 
zawsze – bardziej tam była Polska, niż tutaj, gdzie my jesteśmy. 
Tu mieliśmy trzy pierwsze wieki Piastowskie, to były wieki 
polskie, ale potem byli też Czesi, byli Niemcy – Habsburgowie, 
był później okres pruski i od II wojny światowej ponownie tu 
jesteśmy na Ziemiach Zachodnich.

Moi drodzy, zauważmy, że sam początek życia księdza 
Marcina był niepewny, bo w czasie wojny można było zginąć 
każdego dnia, każdego dnia było zagrożenie.

Wczesnym rankiem byłem już z posługą w Szczawnie. 
Tam wspominaliśmy księdza Alojzego Schmidta. On w czasie 
wojny były już święcony. Jak się rodził wasz proboszcz, to on 
otrzymał święcenia kapłańskie we Lwowie. 7 grudnia wysłano 
go na wikariat, a 8 grudnia, w nocy, napadli banderowcy, zabili 
proboszcza, a on uszedł z życiem. Otrzymał taką łaskę, że go nie 
zastrzelili, tylko go wypędzili. Takie były czasy. To pokolenie 
wojenne rzeczywiście doświadczyło wiele, ale Pan Bóg wybrał 
taki czas. Nie myśmy wybrali sobie czas narodzin, to Pan Bóg 
nam wybrał i dla księdza Mariana wybrał czas wojny.

Tatuś miał na imię Franciszek, mama Anna – piękne imiona. 
Dzisiaj, jak słyszymy o nadaniu imienia św. Janowi Chrzcicielo-
wi, to myślimy o naszych imionach. Te imiona są dzisiaj jakieś 
takie dziwne – Wiosna, Jarzynka, Kalinka. Co to za imiona? 
Jan, Piotr, Marian – od Matki Bożej, Władysław. Trzeba swoje 
imię kochać.

Moi drodzy, idźmy teraz drogą życia waszego księdza 
proboszcza. Po wojnie wraz z rodzicami przybył na Ziemie 
Zachodnie. To był rok 1946. Zamieszkali w Uboczu w po-
wiecie Lwówek Śląski. Tam tato otrzymał pięciohektarowe 
gospodarstwo. Tam też syn Marian rozpoczął edukację w szkole 
podstawowej, najpierw w Uboczu, a potem w Rząsinach, którą 
ukończył w 1956 roku. W Lubomierzu podjął naukę w liceum 
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pedagogicznym i w 1961 roku zdał maturę. To jest jego dzie-
ciństwo i młodość. Z pewnością z domu rodzinnego wyniósł 
wielki skarb, w postaci dobrego wychowania. Mamy zwykle 
uczyły nas modlitwy i pobożna mama Anna uczyła też Mariana 
modlitwy, a ojcowie uczyli nas pracowitości. Tato Franciszek 
i nasi ojcowie zwykle nam pokazali, jak dokładnie pracować 
na chwałę Bożą, a nie byle jak. To dom rodzinny. To wiano 
z domu rodzinnego jest najważniejsze i najpiękniejsze. Szkoła 
nam tylko pomaga. Dzisiaj bolejemy nad tym, że rodzice za 
mało zajmują się dziećmi, albo je wychowują w komforcie i nie 
uczą życia, w którym są zadania i w którym są wymagania. 
Papież mówił: „Musicie od siebie wymagać”, a rodzice za mało 
wymagają i potem człowiek nie jest nauczony dawania siebie 
drugim, życia dla drugich. Opuszcza dom rodzinny i potem nie 
wie, co robić, załamuje się, bo dom rodzinny go niewłaściwie 
ukształtował. Dlatego pamiętajmy, że na rodzicach spoczywa 
najważniejszy obowiązek, żeby człowieka ukształtować i tak 
go uformować, żeby on potem dalej sam mógł się formować, 
żeby od wychowania przeszedł do samowychowania. To dom 
rodzinny. Szkoła, powtarzam, pełni funkcję pomocniczą, dla-
tego dbajmy o to, żeby rodzina była silna.

Moi drodzy, bez rodziny nie ma narodu i nie ma też państwa. 
Rodzina jest fundamentem, a zobaczcie, dzisiaj rodzinę chce się 
rozmontować przez gender. Mówią – rodzic A, rodzic B, mówią 
o płci, którą można sobie zmieniać. Świat zaczyna stawać na 
głowie, a powinien stać na nogach, tak jak Bóg go ustanowił. 
Wszelcy poprawiacze Pana Boga marnie kończą i są wielkimi 
krzywdzicielami ludzkości, dlatego trzymamy się tej linii, którą 
nam wytyczył Pan Bóg.

Moi drodzy, jesteśmy w takim momencie, idąc śladem dro-
gi życiowej księdza Mariana, kiedy Pan Jezus sam przed nim 
stanął, może nie tak wyraźnie, jak my tu jesteśmy jedni wobec 
drugich, ale w sercu i usłyszał Jego słowa: „Pójdź za mną”. 
Zostaw rodzinny dom, zostaw kolegów, koleżanki i będziesz 
tylko dla Mnie, będziesz kapłanem. Może był jakiś kapłan, który 
prowadził waszego księdza proboszcza i ten młody chłopczyk 
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wtedy sobie powiedział – Ja też chciałbym być takim księdzem. 
Pan Bóg jednych powołuje do małżeństwa, ale są tacy, którzy 
otrzymują powołanie do kapłaństwa – „Nie wyście Mnie wy-
brali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16a).

Moi drodzy, Marian Lewandowski przyszedł do seminarium 
w 1961 roku. Po roku czasu, w 1962 roku, kiedy doszedłem 
do wspólnoty seminaryjnej, a on był na drugim roku, nastąpił 
pobór – do wojska marsz! Zabrano wtedy ponad sześćdziesię-
ciu kleryków z Wrocławia. Myśmy ich odprowadzali na stację 
kolejową. Starsze roczniki szły w sutannach, a my jeszcze 
w strojach cywilnych, bo byliśmy na pierwszym roku, żeby 
zamanifestować, że to, co robi władza komunistyczna, to jest 
gwałt, to jest barbarzyństwo. Dwa lata spędziliśmy w kosza-
rach wojskowych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Pan Bóg to 
przewidział i z tego zła wyprowadził dobro. Tak jak prymas 
był uwięziony przez trzy lata w więzieniu (1953-1956). To też 
było trudne doświadczenie, ale Bóg z tego wyprowadził dobro. 
Prymas później dziękował za to, że był w Stoczku, w Komań-
czy, gdzie ułożył „Śluby Milenijne”. To tylko Pan Bóg potrafi 
czasem nas wprowadzić na ciemną dolinę, ale nas przeprowadzi 
i czujemy się wtedy umocnieni.

Później, za ks. Marianem też poszedłem do wojska na dwa 
lata i po powrocie spotkaliśmy się w seminarium. W dzień, kiedy 
on został kapłanem – 22 czerwca 1968 roku – nas, młodszych 
o rok święcił na diakonów biskup Paweł Latusek. Jego kole-
gów święcił na kapłanów arcybiskup Kominek, ale ks. Marian 
przyjął święcenia nie we Wrocławiu, ale w Legnicy w kościele 
św. Jacka. Tam też były święcenia, żeby ludzie widzieli, jak to 
święcą i po co święcą. Dzisiaj zwykle mamy święcenia tylko 
w katedrze, rzadko kiedy w terenie. Dawniej to miało też taką 
misję powołaniową, żeby ludzie modlili się o powołania.

Czas seminaryjny, to był też czas, kiedy przeżywaliśmy mil-
lenium. Rok 1966, to był czas wielkich uroczystości milenijnych 
na Jasnej Górze. Szczególnie 3 maja 1966 roku, kiedy prymas 
Wyszyński był legatem Ojca Świętego Pawła VI na uroczystości 
milenijne. Byliśmy też wtedy świadkami, jak nasz arcybiskup 
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Bolesław Kominek, wieczorem 2 maja miał kazanie i zakończył 
je słowami: „Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie”. To był 
ten czas wielkiego napięcia między Kościołem a państwem. Na 
czele Kościoła stał kardynał Stefan Wyszyński, wielki Prymas 
Tysiąclecia, a po stronie państwowej stał Władysław Gomułka, 
pierwszy sekretarz KC PZPR i urządzał wtedy uroczystości 
konkurencyjne.

Moi drodzy, idźmy dalej. W kapłaństwie wasz ksiądz 
proboszcz przeszedł najpierw przez cztery placówki wikariu-
szowskie. Był w Ząbkowicach Śląskich u dobrego proboszcza, 
księdza Józefa Jańca przez cztery lata (1968-1972). Tam został 
kapelanem szpitala powiatowego. Potem był w Szczawnie-
-Zdroju. Dzisiaj w Szczawnie oglądaliśmy zdjęcia i jest na 
nich młodziutki ksiądz Marian, wikariusz, który poszedł tam 
po wikariacie z Ząbkowic (1972-1976). Trzecią parafią była 
Bielawa. Tam był proboszczem ksiądz Roman Biskup. To brat 
naszego byłego rektora seminarium we Wrocławiu – Mariana 
Biskupa. Było ich trzech braci – dwóch zostało księżmi, a trzeci 
był organistą. Już dwaj najstarsi nie żyją, a ks. Marian żyje. 
Nasz ks. jubilat trzy lata był tam i musiał się dobrze sprawować, 
bo ksiądz Roman Biskup był wymagający. I potem jeszcze 
była czwarta parafia wikariuszowska w Bolkowie, tylko dwa 
lata (1979-1981). Następnie został administratorem w Ligocie 
Małej, gdzie był siedem lat i stamtąd został wezwany, żeby 
tworzyć duszpasterski ośrodek Królowej Różańca Świętego 
w Dzierżoniowie. Tam był dwa lata i później był jeszcze po 
drodze proboszczem w parafii Minkowice Oławskie w latach 
1989-2000, czyli jedenaście lat. I od roku 2000 osiemnaście lat 
był proboszczem w Śmiałowicach.

Tak wyglądała droga życiowa księdza jubilata i chcemy 
podziękować Panu Bogu – jeszcze raz to powtórzę – za dobro, 
które Pan Bóg wyświadczył ludziom przez księdza Mariana. 
Żaden kapłan tego nie zliczy, ilu wyspowiadał grzeszników, 
ile Mszy Świętych odprawił, ilu ludzi przyjął w kancelarii, 
ile pogrzebów przeprowadził, ile małżeństw pobłogosławił 
przy sakramencie małżeństwa. Tego nie da się zliczyć, ale to 
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jest wielkie pole działania Bożego przez człowieka, którego 
nazywamy kapłanem. Kapłan to szafarz sakramentów, ale 
też głosiciel Bożego słowa w postawie pokory i w postawie 
odwagi – tak jak to było u Jana Chrzciciela. I też troska o bied-
nych, o chorych, o ludzi, którzy się zgubili. Pan Jezus posłał 
uczniów do ludzi i oni nie czekali, aż ludzie do nich przyjdą. 
Kapłani też mają iść do ludzi: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię” (Mk 16,15). Nie – idźcie i siedźcie, ale idźcie 
i głoście Ewangelię. Trzeba do ludzi przyjść. Teraz podkreśla 
to Ojciec Święty Franciszek, żeby szukać owiec zagubionych, 
bo one nie przyjdą. Ci, których tu w kościele nie ma, rzadko 
kiedy przyjdą i trzeba jakoś ich odszukać i w tym odszukaniu 
wy musicie pomóc, bo kapłan wszędzie nie zajdzie. Jeżeli dla 
kogoś Pan Bóg jest ważny, jeżeli dla kogoś Jezus Chrystus 
jest Zbawicielem i Jego Ewangelia niesie nam wyzwolenie, to 
trzeba się tym podzielić. Jak sąsiad czy sąsiadka do kościoła 
nie chodzi, to trzeba coś zrobić. Jakie są sposoby? Modlitwa, 
pokuta, rozmowa, dobry przykład życia. „Tak niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). Nie nas 
chwalili za dobre kazanie, czy za jakiś gest dobroci, ale Boga 
chwalili. My kapłani też czasem tak chcemy, żeby nas chwalili, 
żeby opisali nas w gazecie i w telewizji pokazali, a Pan Jezus 
powiedział: „aby chwalili Ojca waszego”. Mamy tak dobrze 
żyć, by ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili nie nas, 
tylko Pana Boga. To jest właściwa postawa.

3. Jubileuszowy tryptyk

Moi drodzy, ksiądz biskup Pazdur często mówił –  zwykle to 
powtarzam, jak głoszę kazania jubileuszowe, takie jak dzisiaj – 
te trzy słowa: „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”. Te pierwsze 
dwa odnoszą się do przeszłości. Nasza dzisiejsza Msza Święta 
jest Mszą Świętą dziękczynną, to już proboszcz powiedział. 
Dziękujemy Bogu za życie, za powołanie kapłańskie i za dobro, 
które Pan Bóg przekazał w ciągu posługi kapłańskiej. Też trzeba 
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powiedzieć przepraszam. Pan Jezus nie musiał mówić słowa 
przepraszam, bo nie miał grzechów, a my wszyscy powinniśmy 
je mówić i w małżeństwie, i w kapłaństwie.

Dzisiaj w Szczawnie był też ksiądz Brudnowski i złożył 
świadectwo o księdzu proboszczu Schmidcie. Jak przyszedł 
jako wikariusz, to proboszcz zaprowadził go do lodówki 
i powiedział: „To jest nasze, proszę to traktować jako swoje. 
Kiedy będziesz głodny, to przychodź. Jak goście przyjadą, to 
pamiętaj, że są gośćmi parafii, plebanii, a nie tylko twoimi”. 
To ksiądz zapamiętał, a teraz sam jako proboszcz próbuje tak 
samo postępować. Przykłady pociągają i ta dobroć jest taka 
bardzo pociągająca.

Moi drodzy, „dziękuję”, „przepraszam” – to są słowa na 
każde jubileusze, i małżeński, i kapłański. A proszę to jest sło-
wo, które wybiega w przyszłość, ponieważ jeszcze się życie nie 
kończy i są jeszcze takie czy inne zadania. Prosimy o zdrowie 
duchowe i fizyczne, o Boże błogosławieństwo. Dzisiaj dołą-
czamy się do tego podziękowania, do przeproszenia i też do 
próśb księdza jubilata.

4. Powołanie każdego ochrzczonego

I jeszcze na koniec z punktu trzeciego – nasze powołanie. 
Chcemy też podziękować, przy okazji tego jubileuszu, za nasze 
powołania, które mamy. Każdy jubileusz kapłański przypomina 
nam o potrzebie współpracy, takiej dobrej, życzliwej współpra-
cy z kapłanami. Zwykle tak to jest na parafiach, że jest około 
10% ludzi, którzy proboszczowi pomagają i wskoczyliby za nim 
w ogień. Cokolwiek by robił czy prosił, są zdolni do pomocy 
i dokładają ręki do tego dzieła, które proboszcz wskazuje. 10% 
następnych to są wojownicy, którzy wszystko krytykują, że 
proboszcz wszystko robi źle. Są tacy pisarze, którzy piszą w In-
ternecie albo piszą listy do kurii, i którym zawsze coś doskwiera, 
a często to są niesłuszne pretensje i zastrzeżenia. Najczęściej 
piszą to ludzie, którzy mają kiepski związek z Kościołem, bo jak 
ktoś jest pobożny i jak coś się dowie negatywnego, to się modli 
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i mówi: „Panie Boże, Ty wiesz, co zrobić z tym wszystkim”. 
A 80% to ludzie obojętni – a co mi tam, mnie to nie obchodzi 
kto jest proboszczem i co on tam robi. To często wychodzi, jak 
się zbiera jakieś datki w parafii i ci, którzy je zbierają, to cza-
sem się nasłuchają przykrych słów od niektórych ludzi. Takich 
mamy parafian i księża muszą w takim środowisku posługiwać.

Moi drodzy, cieszmy się naszymi kapłanami, bądźmy 
wdzięczni za to, że ich mamy, bo słyszeliście, a może czytali-
ście wyznania Sybiraków, ludzi, którzy przeżyli wojnę, jakie 
były trudne chwile dla ludzi, którzy byli bardzo wierzący 
i praktykujący, a nie mieli kapłanów, bo księży zastrzelono lub 
zabrano do obozów. Wtedy przychodził na groby księży i tam 
się spowiadali, bo nie było innej możliwości. Czytajcie takie 
wspomnienia Sybiraków.

Moi drodzy, dlatego dziękujmy Bogu, że mamy kapłanów, 
dziękujmy dzisiaj za kapłaństwo księdza kanonika Mariana 
Lewandowskiego i módlmy się o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne. We Wrocławiu mają już dwunastu kandydatów, w Po-
znaniu mają już dziesięciu, a u nas jest kilku. Pomóżcie nam 
napełnić seminarium powołaniami przez waszą modlitwę. „Pro-
ście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” 
(Łk 10,2b). Schodzi kapłan na zasłużony odpoczynek, dzisiaj 
mu dziękujemy za posługę, którą popełnił w całym kapłaństwie, 
a zwłaszcza tutaj, bo osiemnaście lat wam służył i przychodzi 
czas, kiedy trzeba przejść na emeryturę. Mnie w przyszłym roku 
„stuknie” wiek kanoniczny i też będę przeniesiony na emery-
turę. To jest inna forma służby, ale służba Kościołowi się nie 
kończy, tylko przybiera inny charakter. „Lata nasze przemijają 
jak trawa, a Ty, Boże trwasz na wieki”.

Dlatego, moi drodzy, dziękujemy Bogu za wszystko, prze-
praszajmy za nasze błędy i prośmy, by nam Bóg błogosławił 
– małżonkom, matkom, ojcom, wychowawczyniom i nam, 
kapłanom. Trwajmy w jedności, nie dajmy się podzielić. Dzi-
siaj są specjaliści od dzielenia. Zobaczcie, jak jest podzielony 
parlament; zobaczcie, jak są podzielone kraje świata. Zaczyna 
się wojna gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Unią 
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Europejską przez nakładanie ceł. Każde zło rodzi nowe zło, 
każdy odwet rodzi nowy odwet. To nie jest droga, którą Pan 
Bóg pokazał, ale ludzie niestety nie potrafią i nie chcą Pana 
Boga słuchać, i myślą, że sobie sami dadzą radę. Bez Pana 
Boga nie damy rady. Wszystko mamy od Pana Boga i dlatego 
Bogu dziękujmy, Boga przepraszajmy i Boga prośmy. Amen.

Nasze ocalenie w wierze i w zaufaniu 
do Pana Boga

Świdnica, 26 czerwca 2018 r.
Msza św. w kaplicy maryjnej 

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

1. Odnawiajmy zaufanie do Pana Boga

Drodzy czciciele Matki Bożej Świdnickiej, historia przed-
stawiona w dziś czytanym fragmencie z Drugiej Księgi Kró-
lewskiej wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość. Mówimy, że 
historia lubi się powtarzać i to w dużej mierze się potwierdza. 
Sennacheryb, król Asyrii wysłał posłańców do króla judzkiego 
Ezechiasza w Jerozolimie, aby mu zapowiedzieć wojnę. Po-
wołał się na ostatnie swoje sukcesy, gdy rozgromił wszystkie 
ościenne królestwa i zniszczył ich bożków. Król asyryjski 
zadrwił z Boga Izraela i z maleńkiej armii króla judzkiego. 
Zatrwożony król Ezechiasz przeczytawszy list, udał się na mo-
dlitwę do świątyni jerozolimskiej i powierzył tę sprawę Bogu 
swoich praojców. Odpowiedź Pana Boga przyszła przez proroka 
Izajasza, który zapewniał króla, że to Bóg naprawdę rządzi 
światem i że Jemu trzeba zaufać. Pan Bóg wysłuchał modlitwy 
Ezechiasza i pokrzyżował plany pysznego króla Asyrii. Zaraza 
zdziesiątkowała szeregi żołdaków asyryjskich i ci nie weszli 
do Jerozolimy, lecz musieli odejść skąd przyszli. Bóg zgodnie 
z zapowiedzią proroka stanął w obronie swego narodu.
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My też patrząc na ogrom zła, nie traćmy ufności i nadziei, 
że ostateczne słowo należy do Boga. Ufajmy tylko i trzymaj-
my sie Pana Boga. Musimy być odporni na straszenie nas, na 
ośmieszanie prawa Bożego

2. Ciasna brama i wąska droga

Jezus dziś mówi do nas, że szeroka jest brama i przestronna 
droga, która prowadzi do zguby..., natomiast ciasna jest brama 
i wąska droga, która prowadzi do życia. Brama szeroka i prze-
stronna droga to życie bez ideałów, pełne pychy i egoizmu, 
pełne nie liczenia się ani z Bogiem, ani z człowiekiem. Ta dro-
ga ostatecznie prowadzi donikąd, do zguby. Natomiast droga 
moralnych nakazów i zakazów, droga rygorów, wyrzeczeń 
i doznawanych cierpień to droga wąska, to droga do szczęśliwej 
wieczności. U początku tej wąskiej drogi stanął Chrystusowy 
krzyż. Wejście do nieba musi być okupione trudem i ofiarą. 
Taka jest wymagająca miłość. Każda dojrzała miłość żąda 
ofiary i samozaparcia.

W Krakowie, obok kościoła ojców karmelitów na Piasku, 
znajduje się barokowy klasztor, do którego prowadzą bardzo 
wąskie drzwi z napisem: „Per angusta ad augusta”, czyli „Przez 
ciasne bramy do wspaniałości”.

3. „Złota reguła” postępowania

Jezus dziś przypomina złotą zasadę postępowania: „Wszyst-
ko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 
czyńcie”. Ta reguła ma także negatywne brzmienie: „Nie czyń 
drugiemu tego, co tobie niemiłe”. Nośmy tę zasadę w pamięci 
i stosujmy ją w życiu, a świat będzie stawał się lepszy.

Zakończenie

Prośmy dzisiaj Maryję, abyśmy przez trudy tego świata 
zarabiali sobie na niebo, abyśmy zaufali Bogu na wszystkich 



439

drogach naszego życia, wierząc w Jego Opatrzność. Spośród 
ludzi drogę tę obrała Maryja. Prośmy Ją, by nam towarzyszyła 
swoim wstawiennictwem na tej drodze. Amen.

Jako zdani na pomoc i jako wezwani 
do niesienia pomocy

Wałbrzych, 27 czerwca 2018 r.
Msza św. odpustowa 

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wstęp

Temat dzisiejszej homilii brzmi: „Jako zdani na pomoc i jako 
wezwani do niesienia pomocy”. W pierwszej części popatrzymy 
na człowieka, który jest zdany na pomoc ze strony Pana Boga 
i innych ludzi, potem zatrzymamy się przy Matce Bożej jako 
Matce, która jest nam gotowa pomagać nieustannie i wreszcie, 
w punkcie trzecim, przypomnimy sobie, że my także jesteśmy 
wezwani do pomagania drugim. Taki aspekt też trzeba dzisiaj 
poruszyć, gdy patrzymy na Maryję, która nam pomaga.

1. Pomoc Boża i ludzka

Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia przeniosła nas znowu na 
Golgotę i przypomniała nam to centralne wydarzenie w dziejach 
świata, kiedy Jezus składał za ludzkość ofiarę przebłagania i po-
jednania z Bogiem, kiedy oddawał życie za nas, byśmy mieli 
życie wieczne, byśmy mogli otrzymywać Boże miłosierdzie, 
przebaczenie grzechów. W takim szczególnym momencie, gdy 
Jezus jeszcze żył, gdy miał świadomość odchodzenia z tego 
świata na drzewie krzyża za nas, pomyślał o nas i przekazał nam 
swoją Matkę, która Go urodziła i wychowała, która z pewnością 
kochała Go najbardziej ze wszystkich ludzi. „Niewiasto, oto syn 
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Twój. (…) Synu, oto Matka twoja” (J 19,26b-27a). Wspólnota 
Kościoła, którą założył Pan Jezus, otrzymała Matkę, wspólną 
dla tych wszystkich, którzy uwierzą i pokochają Jezusa Chry-
stusa. Kościół, w osobie św. Jana, tę Matkę przyjął i tę Matkę 
ma wśród swoich członków. Ta Matka Jezusa żyje z nami, żyje 
w Kościele. Ona jest w niebie, ale także przychodzi do nas, by 
nam pomagać.

Moi drodzy, jesteśmy istotami, które są zdane na pomoc 
innych. Popatrzmy! Od początku życia jest to bardzo widocz-
ne i aktualne. Małe dzieciątko, które się urodzi, potrzebuje 
opieki matki, potrzebuje opieki rodziców. Gdyby matka je 
zostawiła i nikt by się nim nie zajął, to dziecko by nie przeżyło. 
Zwierzęta mogą bez matki przeżyć, bo przychodzą na świat 
bardziej sprawne niż my, dochodzą szybko do sprawności i się 
usamodzielniają. Natomiast w naszym przypadku jest tak, że to 
dochodzenie do sprawności, np. do chodzenia, do mówienia, 
trwa dłuższy czas i już na początku życia mamy pomoc ze 
strony naszych rodziców. Ale i potem, w młodzieńczym życiu 
i w dorosłym życiu, ciągle czegoś potrzebujemy, bo nie radzimy 
sobie w pełni sami z naszymi potrzebami, które odkrywamy. 
Gdy zachorujemy, to udajemy się do lekarza, żeby nam pomógł. 
Gdy mamy jakiś konflikt z prawem, to szukamy adwokata, żeby 
nas bronił. Gdy mamy do załatwienia trudną sprawę, to też się 
radzimy i jesteśmy wdzięczni, jak ktoś się nami zainteresuje 
i tak z serca, szczerze, poda nam pomocną rękę.

Moi drodzy, są też takie potrzeby, których ludzie nie mogą 
zaspokoić i tu jest potrzebny Pan Bóg. Pan Bóg te życiowe 
potrzeby zaspokaja nam przez dobrych ludzi, którzy nam 
pomagają, ale są także takie potrzeby, wobec których ludzie 
są bezsilni i jest potrzebna interwencja Pana Boga. Stąd nasze 
modlitwy, nasze prośby, adresowane do Pana Boga. Mamy też 
w niebie przyjaciół, którzy byli na ziemi wcześniej przed nami 
i otrzymali dar zbawienia. Oni uwierzyli w Chrystusa, podjęli 
życie wedle Jego nauki, według Bożych przykazań i wskazań 
Ewangelii, na końcu życia wybielili swoje szaty, przybrudzo-
ne grzechami, w zbawczej Krwi Chrystusa i po zakończeniu 
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życia ziemskiego znaleźli się przy Panu Bogu, we wspólnocie 
świętych w niebie. To są też nasi pomocnicy. Tym, którzy są 
w czyśćcu, my pomagamy, natomiast ci, którzy są w niebie, 
pomagają nam. Na tym polega obcowanie świętych, które jest 
aktualne, i którego doświadczamy zwłaszcza w listopadzie, gdy 
modlimy się za zmarłych.

2. Maryja jako Matka zawsze gotowa pomagać

Moi drodzy, zatrzymujemy się dzisiaj przy Matce Najświęt-
szej, która jest Królową Wszystkich Świętych i najwięcej może 
spośród tych, którzy są przyjaciółmi Pana Boga. Owszem, za-
nosimy tyle próśb np. do św. Antoniego, a ostatnio do św. Jana 
Pawła II i mamy sygnały z różnych stron świata, od różnych 
ludzi, że to wstawiennictwo jest skuteczne, że ludzie otrzymu-
ją to, o co proszą za wstawiennictwem naszych niebieskich 
przyjaciół. Ale Matka Boża jest od początku najważniejsza 
w Kościele, od momentu zaistnienia Kościoła, od tej chwili, 
gdy Jezus umierał na krzyżu i gdy mówił: „Oto Matka twoja”, 
patrząc na Jana.

Moi drodzy, we wszystkich czasach Kościołowi nieustan-
nie pomagali i nadal pomagają różni święci. Oni dołączyli do 
grona świętych w różnych wiekach. Nasz papież dołączył do 
grona świętych w ostatnim czasie. Wcześniej był z nami jako 
polski kapłan, biskup i kardynał, później jako pasterz Kościoła 
powszechnego, a teraz jest w niebie. A zauważmy, że Maryja 
jest najdłużej i ma najwięcej prerogatyw w swoich dłoniach. 
Dlaczego? Dlatego, bo jest Matką naszego Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa.

Już w Kanie Galilejskiej objawiło się, że Pan Jezus chce, 
żeby między Nim a nami była Ona. Mógł sam uczynić ten 
pierwszy cud, ale chciał włączyć w to dzieło pomagania ludziom 
w potrzebie – Maryję. Dlatego Maryja tam była i była osobą 
pośredniczącą. I tak już pozostało na zawsze w życiu Kościoła, 
że jest naszą pośredniczką, która niczego nie odejmuje i nie 
osłabia jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Jak św.  Paweł 



442

mówi: „Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, czło-
wiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5), a pośrednictwo Matki Bożej 
jest włączone w to pośrednictwo Pana Jezusa i my z tego po-
średnictwa korzystamy. Maryja sama wielokrotnie objawiała, 
że jest zawsze gotowa nieustannie nam pomagać. Mamy tyle 
świadectw pomagania Maryi mieszkańcom ziemi – i świadectw 
historycznych, i świadectw współczesnych.

Moi drodzy, ostatnio często pielgrzymowaliśmy do znanych 
sanktuariów Maryjnych w świecie. W tamtym roku wiele 
pielgrzymek, także z Polski, udawało się do Fatimy, bo świę-
towaliśmy stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej, a w tym 
roku pielgrzymki podążają do Lourdes, dlatego że jest okrągła 
rocznica – sto sześćdziesiąt lat – od objawień Matki Bożej 
Bernadecie Soubirous. 11 lutego 1858 roku było pierwsze ob-
jawienie, a potem na życzenie samej Matki Bożej było jeszcze 
kilkanaście spotkań Bernadety z Maryją.

Moi drodzy, nasza diecezjalna pielgrzymka już się odbyła. 
Jest wiele pielgrzymek parafialnych, dekanalnych, a myśmy 
pojechali na początku maja. Był biskup Adam, ja też byłem 
i było kilku księży, w sumie około pięćdziesiąt osób. Repre-
zentowaliśmy całą diecezję. Byliśmy 4, 5 i 6 maja. Dlaczego 
o tym wspominam? Dlatego by wam powiedzieć, bo może nie 
wszyscy tam byli, że wszystkie trzy bazyliki, które tam stoją 
na miejscu objawień, są wyłożone tabliczkami z nazwiskami. 
To nie są tabliczki fundatorów, bo u nas ostatnio umieszcza się 
coraz więcej tabliczek tych, którzy fundowali i składali jakieś 
ofiary na budujące się sanktuaria czy obiekty sakralne. Tam 
wszystkie tabliczki są ze słowami wdzięczności wobec Matki 
Bożej za pomoc. W Lourdes figura Matki Bożej znajduje się 
w grocie. Jest dostępna, widoczna od strony rzeki. Tam każde-
go dnia wielokrotnie odprawiają się Msze Święte, ale obok na 
skale stoją trzy bazyliki – jedna na drugiej; trzy poziomy i trzy 
kościoły, które są bazylikami. We wszystkich tych bazylikach 
odprawialiśmy Mszę Świętą, w każdym dniu w innej i byliśmy 
pod wrażeniem tych tabliczek. Były przede wszystkim w języku 
francuskim, bo Lourdes leży na terenie Francji, ale są też w in-
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nych językach europejskich. Nie znalazłem polskiej tabliczki. 
Może jakby było więcej czasu i szukalibyśmy dokładniej, to 
może by się znalazła. Przepiękne teksty: „Maryjo, dziękuję – 
Marie, merci”. To słowo „merci” – dziękuję, jest tam niemal 
na każdej tabliczce. Tu się modliłam i tu zostałam wysłuchana.

To są znaki, to są świadectwa, że Maryja pomaga. Jeśli 
czasem mamy doświadczenie, że nie zostaliśmy wysłuchani, to 
może prośba była nieodpowiednia albo ta prośba, którą przed-
łożyliśmy nie była na dzisiaj, nie była na teraz. Trzeba zaufać 
Panu Bogu, trzeba zaufać Maryi i się nie obrażać i prosić, bo 
Matka Boża się cieszy, jak może nam pomagać. Tak jak Pan Bóg 
w przebaczeniu okazuje swoją wszechmoc, swoją miłość do 
nas, tak i Matka Boża okazuje swoją miłość, gdy nam pomaga, 
kiedy Ją prosimy. „Niewiasto, oto syn Twój” – te słowa słyszała 
i w tym słowie „syn” jesteśmy my wszyscy. „Oto Matka twoja” 
i ludzie o tym wiedzą, i proszą.

Obraz, który tu wisi, przypomina nam ten pierwszy obraz, 
który znajduje się w kościele ojców redemptorystów w Rzymie. 
Przybył tam pod koniec XV wieku z Krety. Dzisiaj rano, kto 
słuchał kazania o godzinie 7.10 z sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy z Torunia, transmitowanego przez Radio 
Maryja, to się dowiedział, bo ojciec opowiadał dokładnie hi-
storię tego obrazu. Ten obraz był chowany, niekiedy gubiony, 
ale ocalał i jest. W połowie wieku XIX papież Pius IX, przeka-
zując ten obraz redemptorystom prosił, żeby sprawili, żeby był 
znany w całym Kościele – i jest znany, bo znajdujemy go na 
wszystkich kontynentach świata. Papież Pius IX to ten, który 
po św. Piotrze ma najdłuższy pontyfikat w dziejach papieży. 
Nasz papież Jan Paweł II jest trzeci po św. Piotrze i po Piusie 
IX, gdy idzie o długość pontyfikatu.

Moi drodzy, a więc mamy Matkę, która nam pomaga. Ale 
nie tylko w sanktuariach są znaki, świadectwa o śpieszeniu 
nam z pomocą przez Matkę Bożą. Są także świadectwa spisane 
w książkach, które zostały przez ludzi sporządzone i chciałbym 
niektóre wam przeczytać. Mam tu tych świadectw bardzo dużo, 
wybiorę niektóre.
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Pisze pani Danuta ze Słupska: „Byliśmy rodziną zesłańców. 
Dnia 10 lutego 1940 roku zostaliśmy wywiezieni na Sybir. Po 
dwóch latach przewieziono nas do Kazachstanu. Miałam wtedy 
dziesięć lat, gdy ja, mój starszy o trzy lata brat i nasza mama za-
chorowaliśmy na tyfus plamisty. Drabiniastym wozem zaprzę-
żonym w parę wołów, Kozak-woźnica przewoził nas do punktu 
leczniczego, oddalonego o czterdzieści kilometrów przez góry 
Tienszan. Zapadła noc. Nagle, wiozący nas Kozak zatrzymał 
woły i sam zbiegł, a po chwili przybiegły do nas dzikie, zgłod-
niałe wilki. Mama trzymała w ręku różaniec i klęcząc na stepie 
odmawialiśmy go głośno, drżącymi z przerażenia głosami. 
Nasze modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo przeplatane były 
przeraźliwym wyciem i warczeniem tych bestii. Nadbiegało 
ich coraz więcej. Otoczyły nas półkolem i patrzyły przerażają-
cymi ślepiami świecącymi w ciemności tak, że można je było 
policzyć. Odmawialiśmy dalej różaniec ze łzami w oczach 
nieustannie łkając, prosząc Maryję o pomoc. Mama uspokajała 
nas, mówiąc: «Nie bójcie się dzieci, Matka Najświętsza nas 
nie opuści». Trwało to może pół godziny. Wilki zaczęły nagle 
odchodzić jeden za drugim, a my zostaliśmy ocaleni. Woźnica 
wrócił i tak dotarliśmy do miejsca przeznaczenia.”

I może jeszcze jedno świadectwo. „Po przeszło sześćdzie-
sięciu latach od tego wydarzenia, pragnę się podzielić moim 
przeżyciem, związanym z modlitwą różańcową. Działo się 
to w czasie okupacji hitlerowskiej w roku 1943 w Karczewie 
odległym o trzydzieści kilometrów od Warszawy. Miałam sie-
dem lat. Mój ojciec Stanisław był handlarzem żywca. Jeździł 
po wsiach Łuków, Żelechów, Krzywda, kupował od rolników 
żywiec i sprzedawał go miejscowym rzeźnikom. Karczew słynął 
wtedy z bardzo dobrych wyrobów i w czasie okupacji żywił całą 
Warszawę i okolice. Pewnego dnia w maju 1943 roku wracają-
cych wozaków zatrzymali Niemcy. Wóz był pomazany krwią. 
Niemcy, którzy to spostrzegli, strasznie krzyczeli. Kazali podać 
adres, pod jaki ten towar miał być zawieziony. Podjechał więc 
samochód pełen żandarmerii z karabinami w ręku. Wpadli do 
nas do domu. Ojciec mój zdążył uciec przez płot. Zostałam ja 
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i moja mamusia z moim siedmiomiesięcznym braciszkiem. Ma-
musię z dzieckiem na ręku pod eskortą prowadzono do remizy 
strażackiej, gdzie byli zwożeni różni ludzie z łapanki, również 
Żydzi. Gdy prowadzili moją mamusię z dzieckiem na ręku, 
wyszło pełno ludzi na ulicę, a wśród nich była moja kochana 
babcia Frania, która mieszkała niedaleko nas. Niemcy pozwolili 
oddać dziecko babci, a mamusię zaprowadzili do remizy. Wtedy 
ja, jako siedmioletnie dziecko, pobiegłam do kościoła. Uklękłam 
w kruchcie, zaczęłam głośno płakać i modlić się tak jak umia-
łam. Wtedy podchodzi do mnie bardzo maleńka babcia okryta 
chustą w kratę, w spódnicy i czarnym fartuchu do ziemi. Pyta: 
«Dlaczego dziecko tak płaczesz?» Powiedziałam, że Niemcy 
zabrali moją mamusię. Odpowiedziała, abym nie płakała, wzięła 
mnie za rękę i poszłyśmy przed sam ołtarz. Wyciągnęła wtedy 
z kieszeni fartucha ogromny różaniec zrobiony z kasztanów, 
rozłożyła go starannie na posadzce i powiedziała: «Połóżmy się 
krzyżem. Ja będę pierwsza dotykała kasztanów, a ty za mną». 
I tak zmówiłyśmy cały różaniec. Potem powiedziała: «A teraz 
idź do domu. Mamusia twoja już tam jest». Pobiegłam szybko, 
ale wstąpiłam po drodze do mojej babci Frani i spytałam, czy 
moja mamusia jest już w domu? «Jest – powiedziała babcia 
– ale gdzieś ty była?» Powiedziałam, że byłam w kościele 
i opowiedziałam wszystko o tej pani z różańcem z kasztanów. 
Poszłam do domu i wszystko powiedziałam mojej mamusi. 
Mamusia zaś opowiedziała, jak została uwolniona. Podjechały 
samochody ciężarowe, wysiedli Niemcy, żeby wywieźć tych 
połapanych ludzi w nieznanym nikomu kierunku. Niemiec 
spojrzał na moją mamusię i pokazując ręką powiedział: «Mat-
ka, wstać, do domu». Kiedy wyszłam z remizy – wspominała 
mama – skierowałam się do domu i myślałam, że zostanę zaraz 
zastrzelona. Nie oglądając się doszłam szczęśliwie do domu 
i żyję. Pozostałych ludzi załadowano wówczas do samochodów 
i wywieziono, Żydów zaś poprowadzono nad rzekę i rozstrze-
lano. Pragnę podziękować Matce Bożej po tylu latach za ten 
cud i wysłuchanie ufnej modlitwy dziecka. Pragnę powiedzieć, 
że różaniec święty jest moją mocą i siłą w całym moim życiu. 
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Kocham Cię Matko Boża. Irena z Warszawy”. Takich podob-
nych świadectw jest około stu. Jesteśmy wszyscy przekonani, 
że Matka Boża nam pomaga.

3. Naśladowanie Maryi poprzez pomoc bliźniemu

I jeszcze kilka zdań na zakończenie. Skoro my otrzymujemy 
taką pomoc z niebios, od Maryi, która tyle nam pomaga, to my 
też Matkę Bożą naśladujmy w niesieniu pomocy innym. Są takie 
sprawy, w których możemy drugim pomóc, gdy oni są bezsilni. 
Nie wszystko jest w naszej mocy, ale mamy taką przestrzeń 
życiową, są takie sprawy, w których możemy być pomocni. Nie 
bądźmy egoistami, żyjmy dla drugich. Jak patrzymy na Matkę 
Bożą, która nam nieustannie pomaga, to jesteśmy także wezwani 
do wzajemnego pomagania, do obdarowywania się uśmiechem, 
do dobrego słowa. Dobrym słowem można wiele pomóc. Jak 
kogoś pocieszymy, jak kogoś wysłuchamy, to też jest pomoc. 
Też jest niekiedy potrzebna pomoc fizyczna, żeby coś komuś 
dać z odzienia, z jedzenia czy z pieniędzy. Dzisiaj jest czas 
pokoju, ale wiemy, jak w czasie wojny ludzie sobie pomagali. 
To starsi pamiętają, którzy musieli opuszczać gniazda rodzinne 
w 1945 roku na Kresach Południowo-Wschodnich i przychodzić 
tutaj, w nieznane. Nie było łatwo. Wydziedziczenie z gniazd 
rodzinnych, gdziekolwiek by ono było, jest trudne.

Moi drodzy, gdziekolwiek jesteśmy, to prezentujemy się jako 
ci, którzy pomagają, a nie jako ludzie dotknięci znieczulicą, 
obojętnością. Co mnie to obchodzi? Są inni do tego wyznaczeni, 
opieka społeczna czy jeszcze ktoś inny. A to ja mam pomagać, 
ja jestem wezwany do tego, by widzieć ludzi w potrzebie i po-
dawać im rękę. Dlatego, dziękując dzisiaj Matce Bożej za Jej 
pomaganie nam, za Jej matczyne serce, za nieustającą pomoc, 
jaką od Niej otrzymujemy, też sami chciejmy być tymi, którzy 
pomagają słabszym, pomagają biedniejszym, pomagają tym, 
którzy na tę pomoc oczekują. Niech tak się stanie. Amen.
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Apostolskie filary Kościoła
Srebrna Góra, 28 czerwca 2018 r.

Msza św. odpustowa 
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wstęp

Każdego roku 28 i 29 czerwca zatrzymujemy się przed 
dwoma najważniejszymi apostołami – św. Piotrem i św. Paw-
łem, którzy są nazywani Książętami Kościoła. To najważniejsi 
apostołowie z grona Dwunastu wybranych przez Pana Jezusa. 
To właśnie ci apostołowie są patronami nie tylko tej świątyni 
materialnej, w której jesteśmy, ale także waszej żywej wspól-
noty parafialnej. Macie swoich osobistych patronów i wtedy 
obchodzicie swoje imieniny, a dzisiaj są imieniny całej wspól-
noty parafialnej, która jest złączona z tą świątynią i z tą parafią. 
Dlatego mamy takie zobowiązanie, byśmy sobie przypomnieli 
i odświeżyli sylwetki tych dwóch wielkich mężów Kościoła, 
od których otrzymaliśmy wiarę. Oni przekazali swoją wiarę 
w Jezusa Chrystusa, który ich wybrał na Apostołów, którzy 
słuchali Jego nauki, którzy byli świadkami Jego śmierci 
i zmartwychwstania, i którzy otrzymali Ducha Świętego. To 
są ci świadkowie, którzy nam przekazali wiarę i dlatego są dla 
nas tak bardzo ważni, bo wiara jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie przez wychowanie, przez głoszenie prawd wiary 
i my tę wiarę do naszych serc przyjmujemy.

Moi drodzy, wiemy, że św. Piotr i św. Paweł mają też osobne 
dni w roku liturgicznym, kiedy się przed nimi zatrzymujemy. 
Św. Piotr ma dzień 22 lutego – to jest święto Katedry św. Pio-
tra. Katedra to jest to krzesło, ten fotel, na którym zasiadał 
św. Piotr i z niego wygłaszał kazania. Św. Paweł ma swój dzień 
25 stycznia, kiedy świętujemy jego nawrócenie albo – jak mó-
wimy inaczej – jego powołanie na apostoła. Dzisiaj mają dzień 
wspólny, kiedy im się przyglądamy, kiedy ich czcimy i prosimy 
o wstawiennictwo za nami, za całym Kościołem. Kościół uzna-
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je, że wspólnota żywego Kościoła stoi na dwunastu filarach, 
którymi są apostołowie, a kamieniem węgielnym tej wspólnoty 
jest sam Chrystus. Niewidzialną Głową Kościoła jest Chrystus, 
a filarami tej świętej budowli są apostołowie.

1. Święty Piotr

Moi drodzy, przypomnijmy biogram św. Piotra. Urodził się 
w Betsaidzie. Betsaida leżała kiedyś na północno-wschodnim 
wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Dzisiaj już nie ma śladu po 
tej miejscowości. Tam się Piotr urodził, był synem Jony i miał 
brata Andrzeja. Potem przenieśli się do Kafarnaum. Kafarnaum 
dzisiaj można zwiedzać, ale jest też pustym, niezamieszkałym 
miastem. Jest tam kościół św. Piotra, postawiony w okresie 
międzywojennym na miejscu, gdzie prawdopodobnie znajdował 
się dom św. Piotra i gdzie także Pan Jezus miał takie miejsce, 
z którego wyruszył do sąsiednich miejscowości, by nauczać. 
I są tam jeszcze dzisiaj ruiny synagogi.

Gdy Piotr mieszkał w Kafarnaum, to wraz z bratem Andrze-
jem został powołany przez Pana Jezusa i zyskał sobie wielką 
sympatię. Pan Jezus, tworząc wspólnotę apostolską, formując 
Dwunastu Apostołów, miał swój plan i zawsze Piotra wyróż-
niał. Piotr należał do trzech apostołów, którzy mieli szczególne 
względy u Jezusa – to był on, Jakub i Jan. Jakub i Jan byli 
braćmi. Św. Piotr był zawsze obecny w ważnych chwilach. 
Był w tej trójce np. w czasie przemienienia na Górze Tabor, 
także na modlitwie w Ogrójcu był bliżej Jezusa i potem po 
zmartwychwstaniu Piotr był wyróżniony mimo zaparcia się, ale 
Pan Jezus mu to przebaczył. Zresztą jest napisane w Ewangelii, 
że Piotr „gorzko zapłakał” (Mt 26,75b) po tym zaparciu się, po 
tym nieprzyznaniu się do Jezusa ze strachu. Bał się, żeby jego 
też nie zniewolili, żeby nie powiesili na krzyżu przy Jezusie 
i dlatego się wyparł. Ale słyszeliśmy, że po zmartwychwstaniu 
Pan Jezus ukazał się apostołom wielokrotnie, a Piotrowi ukazał 
się extra, tylko nie mamy dokładnie relacji o tym zjawieniu się 
samemu Piotrowi.
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W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o rozmowie Piotra 
z Jezusem. Miała miejsce po zmartwychwstaniu, po cudow-
nym połowie ryb, gdy Jezus kazał apostołom, którzy niczego 
w nocy nie złowili, zarzucić jeszcze raz sieci i oni je zarzucili. 
Potem Jezus spożył z nimi śniadanie i była ta piękna rozmowa, 
która zawierała trzykrotnie powtórzone pytanie Pana Jezusa: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21,15a.16a.17a). 
Za każdym razem Piotr odpowiadał: „Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham” (J 21,15b,16b.17b), a Pan Jezus trzykrotnie 
powtarzał: „Paś baranki moje” (J 21,15c), „Paś owce moje” 
(J 21,16c.17c). To było nadanie prymatu, ustanowienie Piotra 
papieżem Kościoła. To papiestwo trwa do dzisiaj, a tam się 
zaczęło, w czasie zjawienia się Jezusa Zmartwychwstałego nad 
Jeziorem Tyberiadzkim w czasie połowu ryb.

Moi drodzy, słyszeliśmy z pierwszego czytania, że Piotr 
w towarzystwie Jana prowadził nauczanie w Jerozolimie. 
Najpierw przypomnijmy, że w czasie zesłania Ducha Świętego 
Piotr wygłosił wspaniałe kazanie. To był już inny Piotr. Nie ten 
z Wielkiego Tygodnia, który się lękał, który coś kombinował, 
który się bał, ale Piotr napełniony darami Ducha Świętego, 
energią Bożą, światłem Bożym, męstwem. Po tym kazaniu trzy 
tysiące osób przyjęło chrzest, a temat tego pierwszego kazania 
i następnych, był jeden – Jezus oddał życie za nas, byśmy byli 
uwolnieni z grzechów i został zabity przez złoczyńców wtedy, 
kiedy On sam się dobrowolnie na mękę wydał, a nie wtedy, 
kiedy chcieli złoczyńcy. Mówimy we Mszy Świętej takie słowa: 
„On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę”. „Dobrowolnie”. 
To było oddanie się na śmierć za nas, z miłości do nas, żebyśmy 
mieli zapewnioną szczęśliwą wieczność, bo na ziemi pełnego 
szczęścia nie ma. Nikt dotąd nie znalazł i nie znajdzie na ziemi 
pełnego szczęścia. Mamy takie pragnienia w naszych sercach, 
mamy takie tęsknoty, których nie możemy niczym zaspokoić tu 
na ziemi. Czasem je zaspokajamy, ale cieszymy się nimi krótki 
czas i potem te tęsknoty się odradzają albo powiększają. Z do-
świadczenia wiemy, że tych naszych marzeń, pragnień, żeby być 
szczęśliwym, żeby być świętym, dobrym, żeby być doskonałym, 
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żeby być kochanym i kochać, żeby więcej wiedzieć, znać przy-
szłość świata, znać wieczność, na ziemi nie zaspokoimy. To jest 
odłożone na wieczność, a ta szczęśliwa wieczność została nam 
podarowana przez dzieło zbawcze Jezusa. O tym apostołowie 
nauczali i żeby ich nauczanie było wiarygodne, to Pan Jezus 
przez nich czynił cuda.

Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o uzdrowieniu człowieka 
chromego. Piotr powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale 
co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, 
chodź!” (Dz 3,6) i wstał, został uzdrowiony. Piotr to uczynił 
nie swoją mocą, ale mocą Jezusa, w którego wierzył. Z pew-
nością się modlił przez jakiś czas, żeby Pan Jezus dokonał tego 
cudu przez niego, żeby słuchacze uwierzyli, że to, co on mówi 
o Jezusie jest prawdziwe.

Moi drodzy, wracając do tej rozmowy nad jeziorem, gdzie 
Chrystus zlecił Piotrowi prymat, mówiąc: „Paś baranki moje”, 
to przy końcu tej rozmowy Pan Jezus przepowiedział Piotro-
wi śmierć: „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” 
(J 21,18b). To było takie obrazowe przepowiedzenie śmierci. 
Piotr zginął w Rzymie około roku 67 po narodzeniu Chrystu-
sa. W IV wieku na grobie, gdzie go pochowano, postawiono 
kościół. Gdy cesarz Konstantyn dał wolność religii chrześcijań-
skiej, gdy ustały prześladowania chrześcijan przez rzymskich 
cezarów po 313 roku, to tam stanęła świątynia. A w XVI wieku, 
tuż po wybuchu reformacji Lutra, wybudowano świątynię, 
która stoi do dzisiaj i jest to Bazylika Świętego Piotra. Jest to 
świątynia, przy której od kilku wieków mieszka Biskup Rzymu, 
czyli papież – następca św. Piotra.

2. Święty Paweł

To, moi drodzy, przypomnienie sylwetki św. Piotra, a teraz 
spójrzmy na drugiego apostoła, który jest waszym patronem, na 
świętego Pawła. Urodził się w 8 roku po narodzeniu Chrystusa. 
Został dobrze wykształcony zarówno w Biblii Starego Testamen-
tu, jak i w filozofii greckiej. Wykształcił go uczony Gamaliel.
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Jak Paweł sam się przyznał, co słyszeliśmy dzisiaj w dru-
gim czytaniu w Liście do Galatów, był prześladowcą Kościoła 
i przyniósł wiele szkody pierwotnemu Kościołowi. Był świad-
kiem męczeństwa Szczepana. W Dziejach Apostolskich jest 
wymienione, że Szaweł był przy śmierci Szczepana, pierwszego 
męczennika i nie protestował, a może nawet się cieszył, bo na-
leżał do tych, którzy wyłapywali chrześcijan i ich mordowali. 
Ale to trwało do czasu, kiedy Bóg na to pozwolił. Był rok 36, 
gdy Szaweł był w drodze do Damaszku i też cel tej podróży był 
bardzo niedobry, bo chodziło o wyłapanie nowych wyznawców 
Chrystusa, żeby ich ukarać, a może nawet zamordować. I tam 
miało miejsce spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Gdy 
Paweł spadł z konia, wtedy zobaczył Jezusa i usłyszał słowa: 
„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). 
Pan Jezus nie pytał – Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz 
moich wyznawców? Nie takie było pytanie, tylko – „Dlaczego 
Mnie prześladujesz?”. Co to oznaczało? Że kto prześladował 
wyznawców Jezusa, to prześladował samego Jezusa; kto za-
bijał wyznawców Jezusa, to zabijał samego Jezusa. „Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. To było przełomowe 
wydarzenie w życiu Szawła z Tarsu. Otrzymał nowe imię – Pa-
weł – i pod takim imieniem był apostołem aż do męczeńskiej 
śmierci. To był mniej więcej ten sam rok, kiedy męczeńska 
śmiercią zginął św. Piotr i także zginął w Rzymie, dlatego jest 
tam czczony. Kto był w Rzymie, to był w Bazylice św. Pawła 
za Murami – tam jest jego grób.

Po tym wydarzeniu pod Damaszkiem apostoł Paweł poszedł 
na pustynię. Potem pojechał do Jerozolimy na jakiś czas, a z Je-
rozolimy do Antiochii. Odbył trzy podróże misyjne. Pierwszą 
w latach 45-49. To była dzisiejsza środkowa Azja Mniejsza, 
wyspa Cypr. Potem przyjechał do Jerozolimy na Sobór Jero-
zolimski w roku 50. Od 50 do 52 roku odbył drugą podróż. To 
była środkowa Azja Mniejsza. I w latach 53-58 odbył trzecią 
podróż misyjną, trwającą pięć lat. To było zachodnie wybrzeże 
dzisiejszej Azji Mniejszej i Grecja. Po tej podróży wrócił do 
Jerozolimy i tam został aresztowany. Potem był zesłany do Ce-
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zarei Nadmorskiej na dwa lata. Był taki rzymski władca Festus, 
który go zaaresztował i stamtąd przewieziono go do Rzymu. 
Tam trzy lata przebywał w więzieniu, ale mógł nauczać. Gdy 
oczekiwał na śmierć, napisał „Listy więzienne” z więzienia 
rzymskiego i tam oddał życie.

Moi drodzy, św. Paweł to wielki misjonarz, to Apostoł 
Pogan. To on wprowadził naukę Jezusa Chrystusa, Ewangelię 
o Jezusie w ówczesne centrum Cesarstwa Rzymskiego, tzn. do 
Rzymu. Wielki misjonarz, Apostoł Narodów. Św. Piotr nauczał 
i działał głównie wśród Żydów i ich nawracał, a Paweł został 
powołany na Apostoła Pogan. I jeszcze raz powtórzmy, że obaj 
zakończyli życie w Rzymie, gdzie do dzisiaj są czczeni.

3. Apostołowie wzorem wiary i świadectwa 
dla wszystkich pokoleń

Moi drodzy, jeśli ich wspominamy to nie po to, żeby tylko 
sobie odświeżyć informacje o nich, ale także po to, żebyśmy 
ich naśladowali w byciu wiernym Jezusowi Chrystusowi. Zo-
baczcie, oni na końcu wybrali śmierć. Mogli tej wcześniejszej 
śmierci uniknąć, gdyby zrezygnowali z nauczania, gdyby za-
przestali mówić o Jezusie.

Przypomnijmy jeszcze taki szczegół, jak Piotr i Jan byli 
przesłuchiwani, to gdy padło pytanie – Dlaczego nauczcie 
o Jezusie, gdy jest to zakazane? – Piotr odpowiedział: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Dlatego nie dziw-
cie się, jak biskupi czy księża sprzeciwiają się tym, którzy im 
zakazują nauczania czy ograniczają ich działalność duszpa-
sterską. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Tych, którzy 
Kościół chcą zniszczyć nigdy nie brakowało, także w czasach 
Pana Jezusa. To, że Jezus zginął, to, że zginęli apostołowie, to 
jest znak, że przeciwnicy Boga zawsze byli na ziemi i walczyli 
z tym, co Boże. Dzisiaj też to jest. Giną chrześcijanie na Bli-
skim Wschodzie, w Afryce Północnej, w tylu miejscach świata. 
Islam się rozszerza i słyszymy o napadach wyznawców islamu 
na chrześcijan. Często są takie sceny, że przychodzą wyznawcy 
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Mahometa i mówią: „Albo przechodzicie na naszą religię, albo 
was tu nie ma”, a jak nie chcą się usunąć, to strzał w głowę, to 
koniec, odebranie życia. Często są takie sceny i dzisiaj co kilka 
minut – chyba co trzy minuty – ginie ktoś za wiarę w Chrystusa. 
My o wszystkim nie wiemy. W Polsce mamy jeszcze względnie 
dobrą sytuację, chociaż też widzimy takich ludzi, którzy są dla 
Kościoła – mówiąc delikatnie – nieżyczliwi.

A patrzymy na Unię Europejską! Odradza się nowa forma 
marksizmu. Skoro Juncker – szef Komisji Europejskiej, czyli 
szef rządu Unii Europejskiej, jedzie do Trewiru, by uczcić dwu-
setną rocznicę narodzin Marksa, żeby go wychwalać i mówi, 
że to był światły człowiek, który przyniósł Europie wartości. 
Jakie wartości? Z jego pomysłu narodził się totalitaryzm so-
wiecki, który mordował. Katyń, Sybir – te dwa słowa mówią 
nam wszystko.

Moi drodzy, jest dzisiaj jakiś szczególny atak na nasz kraj, 
bo zostaliśmy taką wyspą w Europie, krajem jeszcze względnie 
katolickim. Zobaczcie, co zrobili z Irlandią, a wcześniej z ka-
tolicką Hiszpanią, z katolicką Francją, którą nazywano przez 
wieki – „pierwszą córą Kościoła”. W tej chwili we Francji jest 
już chyba więcej wyznawców Mahometa aniżeli chrześcijan. 
W Europie jest podobno dwadzieścia jeden milionów wyznaw-
ców Mahometa, z tego tylko sześć procent to są uchodźcy, 
którzy uciekli przed wojną, a ponad dziewięćdziesiąt procent to 
są ludzie, którzy tu przyszli w innych intencjach, w innym celu. 
Ale, moi drodzy, Kościół nie zginie, nie bójmy się, bo Jezus 
powiedział: „Bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18b).

Dlatego, kończąc tę homilię odpustową, którą poświęciliśmy 
waszym patronom i zarazem filarom Kościoła – św. Piotrowi 
i św. Pawłowi – chciejmy trwać w tej wierze apostolskiej 
i chciejmy naszych apostołów naśladować, ich postawę, ich 
wierność Chrystusowi, ich trwanie przy Ewangelii i przy krzyżu 
Pana Jezusa. Niech to będzie przedmiotem naszej dzisiejszej 
modlitwy. Módlmy się za waszą parafię, za naszą Ojczyznę 
i za cały Kościół, by ten Kościół świadczył dzisiaj o Jezusie 
Chrystusie, tak jak świadczyli jego pierwsi członkowie, których 
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nazywamy apostołami, jak świadczyli ci najważniejsi apostoło-
wie – Książęta Kościoła – św. Piotr i św. Paweł. Amen.

Budujemy dom życia z Chrystusem 
i na Chrystusie w Duchu Świętym

Strzegom, 29 czerwca 2018 r.
Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wstęp

Droga młodzieży, homilia, którą wygłoszę, ma być dla was 
bezpośrednim przygotowaniem do godnego przyjęcia darów 
Ducha Świętego, a dla nas starszych będzie też okazją, by 
zrobić sobie rachunek sumienia, jak żyjemy łaską sakramentu 
bierzmowania, który przyjęliśmy. Zrobimy to w kontekście 
spojrzenia na dwóch patronów Kościoła, Stolicy Apostolskiej, 
Strzegomia i tej bazyliki Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Temat konkretny brzmi: „Budujemy dom życia z Chrystusem 
i na Chrystusie w Duchu Świętym”.

Zaczynamy od spojrzenia na naszych apostołów. Są bardzo 
różni, gdy chodzi o temperament, o wykształcenie. Właściwie 
pod każdym względem byli ludźmi różnymi, ale w jednym byli 
bardzo podobni do siebie – w wierze w Jezusa Chrystusa, w za-
ufaniu do Niego. Wszystko oddali, żeby przy Nim być. Uważali 
Go za kogoś szczególnego, najważniejszego, czego nie da się 
nawet wypowiedzieć. Jezus Chrystus był dla nich wszystkim.

1. Święci Piotr i Paweł – bogactwo ich apostolskiej 
posługi

Moi drodzy, mieli oni różne pochodzenie. Piotr pochodził 
z Betsaidy, z takiej małej miejscowości, której prawie nikt nie 
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znał, a Paweł pochodził z Tarsu, z wielkiego miasta ówczesnego 
świata. Ten pierwszy nie miał skończonych żadnych szkół, był 
prostym rybakiem, a ten drugi był znawcą ówczesnych nauk bi-
blijnych – Starego Testamentu, był znawcą filozofii helleńskiej, 
która już miała za sobą piękną tradycję. Ten pierwszy był trochę 
uległy, ale bardzo serdeczny. Miał też w swoim biogramie taki 
incydent, że zaparł się Jezusa, ale potem umiał żałować i przy-
jął wielki dar, jaki Pan Jezus obiecał mu przekazać – o czym 
mówiła dzisiejsza Ewangelia – „Ty jesteś Piotr czyli Skała, 
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą” (Mt 16,18).

Tę obietnicę budowania Kościoła na wierze Piotra, Pan Jezus 
spełnił po zmartwychwstaniu, w czasie chrystofanii galilej-
skiej. Po nieudanym, nocnym połowie, apostołowie zobaczyli 
Jezusa na brzegu Jeziora Genezaret, spożyli z Nim śniadanie 
i potem był dialog Jezusa z Piotrem: „Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie?” (J 21,15b). Jezus trzykrotnie o to zapytał 
i w ten sposób nawiązał do trzykrotnego zaparcia się Piotra. 
Piotr o tym wiedział i Jezus na niego postawił. Ale zauważmy, 
że gdy Piotr wyznał pod Cezareą Filipową wiarę w bóstwo 
Chrystusa, w Jego misję mesjańską: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego” (Mt 16,16), to Jezus mu wyjaśnił, skomentował: 
„Ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie” (Mt, 16,17b), czyli dał mu poznać, że to wyznanie, 
które wypowiedział Piotr, było niesione Bożą pomocą, Bożą 
łaską. To jest na zawsze przekazane ludziom, że każda wiara re-
ligijna w Pana Boga, w Jego słowo, jest wielkim darem Bożym. 
Bez pomocy Bożej nie można wierzyć – o tym pamiętajmy! 
Dlatego apostołowie pewnego dnia skierowali prośbę: „Panie, 
przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). To jest także wołanie dla nas, 
byśmy podobnie o wiarę prosili. Było też uzdrowienie, kiedy 
jeden z ludzi, gdy był zapytany o wiarę powiedział do Chrystusa: 
„Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu” (Mk 9,24).

Dzisiaj, w uroczystość św. Piotra, warto zauważyć, gdy 
słuchamy Ewangelii o wyznaniu piotrowym pod Cezarea Fi-
lipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, gdzie 
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indziej powiedział: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3b), czyli że jest 
Bogiem, jest Mesjaszem, jest kimś wyjątkowym.

A więc zapamiętamy sobie na całe życie, że wiara jest dana 
i zadana – jest wielkim darem, o który trzeba się modlić, prosić, 
ale jest też zadana, byśmy coś od nas dali, byśmy mieli jakiś 
wkład, żeby wiarę pogłębiać. Co może być tym wkładem? 
Czytanie Pisma Świętego, częsty kontakt ze Słowem Bożym, 
to czytania prasy katolickiej, to czytanie książek ascetycznych, 
religijnych, to udział w liturgii, w każdą niedzielę, bo jak je-
steśmy na liturgii, to odbudowujemy naszą wiarę. Wiara jako 
dar wymaga też z naszej strony zaangażowania, jest zadaniem. 
To, moi drodzy, takie przypomnienie, jak patrzymy na to, co 
się stało pod Cezareą Filipową.

Wróćmy jeszcze do porównania tych dwóch mężów. Piotr 
był posłany do budowania Kościoła, chrześcijaństwa wśród 
Żydów, wśród swoich rodaków, a Paweł został wybrany i po-
słany do pogan. Piotr należał do grona Dwunastu i był wybrany 
przez Pana Jezusa już na początku, gdy Pan Jezus tworzył grono 
Dwunastu. Pawła tam nie było, on nie chodził za Jezusem, 
nie słuchał Jego nauk i nie był świadkiem Jego cudów. Wie-
my, że Paweł został powołany i jego spotkanie z Chrystusem 
miało miejsce dopiero w 36 roku po narodzeniu Chrystusa. 
Apostołowie już działali, już głosili Ewangelię w Jerozolimie, 
a wtedy jeszcze Szaweł z Tarsu – bo takie miał pierwotne imię 
– łapał chrześcijan, uczniów Chrystusowych, zamykał i wielu 
z tych ludzi zostało straconych. Przypomnijmy, że Paweł był 
świadkiem kamienowania i śmierci św. Szczepana, pierwszego 
męczennika i godził się na to, może i klaskał, że chrześcijaństwo 
umniejszono o jednego człowieka. Wszystko się zmieniło, gdy 
miał widzenie pod Damaszkiem, gdy usłyszał słowa: „Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). Zwróćcie 
uwagę, że Pan Jezus nie powiedział – Szawle, Szawle, dlaczego 
prześladujesz moich uczniów, dlaczego ich łapiesz i zabijasz, 
tylko powiedział Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 
Co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć? To, że kto prześladuje 
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Jego uczniów, to prześladuje Jego. Kto walczy z Kościołem, 
walczy z Chrystusem – tak można byłoby to dzisiaj powiedzieć. 
I tam, pod Damaszkiem, miało miejsce nawrócenie i zarazem 
powołanie. Wiemy, że później nastąpił kontakt, bo Paweł od-
nalazł Piotra i innych apostołów – dzisiaj słyszeliśmy o tym 
w tekście – i niejako zestawiał swoje nauczanie z nauczaniem 
apostołów czy ono się zgadza i ono się zgadzało.

Moi drodzy, żeby nie przedłużać tego zestawienia św. Piotra 
i św. Pawła to zauważmy, że według tradycji obaj w jednym dniu 
oddali życie, tylko w różnych miejscach. Jak mówi tradycja, to 
było w Rzymie w roku 67 i dlatego są szczególnymi patronami 
Wiecznego Miasta. Na grobie św. Piotra stoi dzisiaj bazylika 
wybudowana w XVI wieku, którą prawie wszyscy znają. Na 
grobie drugiego apostoła stoi Bazylika św. Pawła za Murami. 
To są takie pomniki tych apostołów, których dzisiaj czcimy.

2. Kościół bezpiecznym domem dla każdego

Przejdźmy do drugiej części. Droga młodzieży, kochani 
wierni, Pan Jezus powiedział do Piotra: „Ty jesteś Piotr czyli 
Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 16, 18). Jest zapewnienie! Tego nie słyszą 
ci, którzy ciągle podnoszą rękę na Kościół, którzy Kościół 
opluwają i sądzą, że będą grabarzami Kościoła. Historia zna 
takich pseudo-mędrców, którzy podnosili rękę na to dzieło, które 
Chrystus Pan zbudował i ciągle buduje w Duchu Świętym. Nie 
chcą przyjąć tego, co Jezus powiedział: „Bramy piekielne go 
nie przemogą”. To wojowanie z Kościołem ciągle się odradza, 
ale to jest wojowanie bezskuteczne. Wprawdzie Kościół cierpi, 
pomnażają się męczennicy, ale Kościół trwa i będzie trwał.

Moi drodzy, w związku z tym, co Pan Jezus powiedział do 
Piotra chcemy sobie uświadomić, że my wszyscy, jak budujemy 
dom naszego życia, to każdy z nas, szczególnie w młodości 
myśli o tym, żeby był piękny, żeby się ostał, jak przyjdą burze, 
wichry. Trzeba go postawić na mocnej skale, na fundamencie, 
a nie na piasku, żeby w czasie burz i wichur ten dom stał.
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Chcemy sobie powiedzieć to, co papież Benedykt XVI 
mówił 27 maja 2006 roku, gdy był z pielgrzymką w Polsce 
i spotkał się z młodzieżą na Błoniach Krakowskich. Wtedy 
młodzieży tłumaczył, że budujemy dom życia na Chrystusie 
i z Chrystusem. To jest najtrwalszy dom, który się nie wywróci, 
którego żadna zawierucha nie zmiecie. On się ostanie, bo ma 
najmocniejszy fundament – Jezusa Chrystusa. Jakże Pan Jezus 
jest ważny dla nas, w naszym życiu. Byśmy na Nim budowali 
nasze życie, na Jego hierarchii wartości, na Jego słowie, na Jego 
miłości. Budowanie z Nim i na Nim w Duchu Świętym, bo Pan 
Jezus daje nam Ducha Świętego, byśmy byli Jego wyznawcami, 
Jego przyjaciółmi.

3. Duch Święty wspiera w budowaniu gmachu życia

Dlatego dzisiaj, kochana młodzieży, otrzymacie siedmiora-
kie dary Ducha Świętego, byście mogli budować dom waszego 
życia na Chrystusie, a nie na kimś innym. Nie na żadnym 
uczonym człowieku, nawet najbardziej znanym, tylko na Chry-
stusie, bo to jest fundament najtrwalszy, to jest ta skała jako 
fundament naszego życia. Powtórzmy, budowanie naszego życia 
na Chrystusie, z Chrystusem w mocy Ducha Świętego. Bez 
pomocy Ducha Świętego tego domu takiego trwałego, takiego 
pięknego, nie zbudujemy. „Nikt też nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3b) – 
mówi Apostoł.

Moi drodzy, chciałbym dodać, że ten dom naszego życia, 
budowany na skale Chrystusowej, trzeba budować z dzisiej-
szym Kościołem. Kościół też jest domem, jest wielką budowlą, 
jest żywą świątynią, a my jesteśmy kamykami, cegłami w tej 
budowli Kościoła. Ale budując swój dom życiowy, trzeba go 
budować z innymi w Kościele, patrzeć, jak inni też budują, bo 
wielu pomaga w tym naszym budowaniu i my też winniśmy 
pomagać innym budować ich dom na Chrystusie. Tu jest miej-
sce na nasze świadectwo o Jezusie Zmartwychwstałym, że 
Jezus jest najważniejszy, że warto, że On nas nie chce okraść 
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z żadnej przyjemności i radości, a jeżeli nawet wymaga to po 
to, żeby nas uczynić kimś, żebyśmy godnie żyli. Taki jest cel 
wszelkich wymagań, które stawia nam Chrystus, a papież to 
komentuje: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali” – wymagać według życzenia Pana Jezusa. 
Więc budujemy dom w Kościele. Kościół jest naszą matką, 
jest naszą rodziną. Zobaczcie, mamy swoje rodziny, mamy 
swoje narody, w których żyjemy, są różne państwa na świecie, 
a chrześcijanie są obecni we wszystkich narodach, są jakby 
wcieleni w poszczególne narody. Kościół jest obecny w róż-
nych narodach, w różnych krajach i dzisiaj przemawia różnymi 
językami, i to jest nasza rodzina, rodzina uczniów Pańskich. 
Pamiętajmy, byśmy bronili Kościoła, bronili piękna naszego 
domu, którym jest Kościół i we wspólnocie Kościoła budowali 
też nasz osobisty dom, bo każdy z nas jest indywiduum, jest 
niepowtarzalny. Nie tylko ma inną twarz, inny wzrost, ale też 
inny charakter, inne talenty, może też inną wiarę, inną miłość. 
Dlatego trzeba pięknie łączyć to, co indywidualne, z tym, co 
społeczne, co wspólnotowe.

Moi drodzy, jeszcze jeden wymiar tego budowania – po-
wtórzmy – budujemy na Chrystusie, z Chrystusem w Duchu 
Świętym, budujemy z Kościołem i w Kościele, i budujemy 
z narodem. Zobaczcie, jaką traumę przeżywali Polacy, jak nasi 
piłkarze przegrali, byli tak entuzjastycznie nastawieni, a po-
tem wszystko jakoś przycichło. Wczoraj na szczęście wygrali 
na pocieszenie, ale to jest też taki znak patriotyzmu. Zdrowy 
patriotyzm nigdy nie jest przeciwko innym narodom. Jeżeli 
jesteśmy przeciwko innym narodom, to jest to nacjonalizm, to 
jest zły, fałszywy patriotyzm. Miłujemy nasz naród, w którym 
Pan Bóg powołał nas do życia, ale szanujemy inne narody. 
A naród to język, to historia, to kultura. Nasz wielki papież, gdy 
przemawiał w 1980 roku w UNESCO, w Paryżu, to wspomi-
nał historię naszego narodu, która była tragiczna, skazana na 
zaborczych sąsiadów. Dzisiaj o tym mówimy, gdy świętujemy 
stulecie odzyskania suwerenności, niepodległości narodowej. 
Naród przetrwał dzięki kulturze, a w kulturze istotną rolę od-
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grywa religia, bo religia jest też jakąś formą kultury. Nie wierzą 
zwierzęta, tylko ludzie, którzy są istotami rozumnym i wolnymi. 
Zatem jesteśmy synami i córkami Kościoła, ale także narodu.

Moi drodzy, kończąc te refleksje – odpustową i bierzmowa-
niową, zachęcam do modlitwy, byśmy wszyscy byli świadkami 
Jezusa na wzór apostołów – dzisiaj szczególnie św. Piotra i św. 
Pawła – i budowali nasz dom życiowy. Obojętnie na jakim eta-
pie jesteśmy, czy dopiero zaczynamy budować, mając lat kilka 
czy kilkanaście, czy jesteśmy w trakcie budowy, gdy mamy lat 
sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt, to budowa tego domu trwa do 
końca życia. Powtórzmy, budujemy z Chrystusem, na Chrystu-
sie w Duchu Świętym, budujemy z Kościołem i w Kościele, 
budujemy z narodem i w narodzie. Amen.

Duch Święty uzdalnia nas do wiary
i modlitwy i do pełnienia czynów miłości

Anglia, Ipswich, 30 czerwca 2018 r.
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania w Polskiej Misji Katolickiej

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny

Wstęp

W homilii obecnej chciałbym połączyć dwa wątki. Pierw-
szy wątek wypływa z Bożego słowa, które zostało wśród nas 
ogłoszone przed chwilą. To słowo Boże połączymy w drugim 
wątkiem wynikającym z sakramentu bierzmowania, czyli 
z osobą Ducha Świętego, bowiem Duch Święty szczególnie 
działa w sakramencie bierzmowania. Ten sakrament młodzież 
dzisiaj przyjmuje, a my, starsi, już przyjęliśmy go w przeszłości. 
Dziś może nie żyjemy łaską tego sakramentu, więc jest okazja 
byśmy sobie przypomnieli kim jesteśmy, jako osoby nie tylko 
ochrzczone, ale także bierzmowane.
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1. Cuda Pana Jezusa w kontekście wiary

Gdy słuchaliśmy dzisiejszej Ewangelii, to wiemy, że ewan-
gelista Marek opowiada o dwóch cudach Pana Jezusa. Jest to 
cud uzdrowienia niewiasty, która 12 lat była chora na krwotok 
i bardzo cierpiała. Miała jedno przekonanie, że jak tylko dotknie 
choćby szaty Pana Jezusa, to może być uzdrowiona. Pan Jezus 
zauważył to co się stało i zapytał kto Go dotknął. Uczniowie 
widzieli, że cały tłum napierał na Jezusa, więc dziwili się, że 
pyta On kto Go dotknął. Pan Jezus zwrócił uwagę, że to do-
tknięcie było zupełnie inne. To dotkniecie było z wiarą. Pan 
Jezus powiedział, że wtedy moc uzdrowienia z Niego wyszła. 
To było dotkniecie Jezusa z wiarą. Pan Jezus pochwalił tę nie-
wiastę mówiąc: „Ufaj córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22).

To był pierwszy cud bardzo ważny dla nas. To nie jest baj-
ka, to jest wydarzenie, które się na ziemi rozegrało i które się 
powtarza w różnym wydaniu. Jeżeli Pan Jezus znajduje wiarę 
u tych, którzy do niego przychodzą, którzy duchowo dotykają 
Go w modlitwie poprzez wiarę, poprzez zaufanie, wtedy otrzy-
mują to, o co proszą.

Drugi opisany cud to wskrzeszenie córki przełożonego 
synagogi Jaira. Gdy Jezus przyszedł zwlekając nieco z przy-
byciem, dowiedział się od ludzi, że córka zmarła. Pan Jezus 
powiedział: „Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko 
śpi” (Mt 9,24). Ojciec uwierzył, choć ludzie wyśmiewali się. 
Pan Jezus przyszedł do zmarłej, ujął ją za rękę i dziewczynka 
wstała. Jezus miał w sobie moc, bo był prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem, dlatego to uczynił. Wiadomo, że 
kiedyś ta dziewczynka umarła i można powiedzieć, że umierała 
dwa razy. Pierwszy raz w młodości, kiedy Jezus ją wskrzesił, 
a potem może w wieku dojrzałym odeszła do wieczności.

2. Wiara jako dar i łaska

Nie mamy tu na ziemi ojczyzny stałej. Nasz dom stałego 
zameldowania jest gdzie indziej. Słyszeliśmy w pierwszym 
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czytaniu słowa: „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowie-
ka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23). 
Dlatego nie umrzemy, bo kto się urodził, kto zaistniał jako 
człowiek na tej ziemi, nie może być unicestwiony. Gdy Chrystus 
wskrzesił córkę Jaira, to znaczyło, że ona gdzieś jest, coś z niej 
żyje, dlatego nastąpiło to wskrzeszenie, czyli połączenie na 
nowo ducha z ciałem. Gdy umieramy, to nie idziemy w nicość, 
nie przechodzimy w pustkę, ale przechodzimy do domu, do 
wieczności. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka 
– uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23). 
Pamiętajmy dokąd idziemy. Czasem żyjemy tak, jakby wszystko 
tu na ziemi się kończyło, a to jest tylko początek. To jest kro-
pla w morzu, w oceanie, te kilkadziesiąt lat naszego życia na 
ziemi wobec całej historii świata, wobec wieków, które są za 
nami i przyszłości, która jest przed nami. Nasze kilkudziesię-
cioletnie życie jest taką kropelką w oceanie, dlatego na ziemi 
trzeba przyzwyczajać się do życia wiecznego. W Kościele 
przyzwyczajamy się do tego. Kto chodzi do Kościoła, kto się 
modli, kto pracuje nad swoją wiarą, to powoli przyzwyczaja 
się. Wiara jest darem i łaską.

Św. Paweł powiedział, że nikt nie może powiedzieć, że 
Panem jest Jezus, jest Bogiem, bez pomocy Ducha Święte-
go. Oznacza to, że to w co wierzymy, nasza więź z Panem 
Bogiem jest darem Bożym. Ta kobieta, która Jezusa dotykała 
z  wiarą, też miała taką łaskę przekonania, że Jezus może ją 
uzdrowić.

Św. Piotr pod Cezareą Filipową na pytanie Jezusa: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?” odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało 
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,15-17). 
O wiarę trzeba się modlić, dlatego apostołowie modlili się 
„Panie przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). Wiara jest też zadana. 
Trzeba z naszej strony podjąć ten wysiłek. Mamy wierzyć, wiarę 
umacniać, pomnażać, słuchać Słowa Bożego, czytać Pismo 
Święte, modlić się, uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej, 
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czytać prasę katolicką. Nie szukamy w Internecie hejtowania, 
różnych złych rzeczy – mamy tam też dużo dobrego.

Kto z was zagląda do Internetu i szuka Radia Maryja, czy 
telewizji Trwam? Tam jest tyle różnych zakładek. Można róż-
nych konferencji wysłuchać. Można obejrzeć przez satelitę tele-
wizję Trwam, która ogarnia cały świat. Jutro będzie transmisja 
z amerykańskiej Częstochowy. Tam pojechał abp Depo, który 
nam błogosławi przy każdym Apelu Jasnogórskim wieczorem. 
Jeśli nie mamy takiej możliwości, to młodzież wie jak się szuka, 
jakie hasło wystukać np. Radio Maryja, telewizja Trwam, czy 
Nasz Dziennik. Znajdziemy tam wiele różnych tematycznych 
konferencji, audycji, czy artykułów z gazety. Mamy tyle róż-
nych możliwości, żeby naszą wiarę ożywiać, pogłębiać i trzeba 
z tego korzystać.

3. Duch Święty pomocą w wyznawaniu wiary

Droga młodzieży, przed chwilą powiedzieliście nie tak 
na wiatr, to powiedzieliście wobec Pana Boga i wobec nas 
wszystkich: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, 
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowa-
nia według jej zasad”. Takie zobowiązanie podejmujecie, jeśli 
chcecie, żeby otrzymać sakrament bierzmowania. W jaki więc 
sposób będziecie mężnie wyznawać wiarę? Trzeba mieć zaufa-
nie do Pana Boga, traktować Go nie jako ideę, ale jako kogoś 
żywego. To najpiękniej ujawniła nam św. siostra Faustyna. Sam 
Pan Jezus podyktował jej te słowa: „Jezu ufam Tobie”. Jak tak 
powiesz, to wierzysz. Jezu ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ty 
jesteś przewodnikiem mojego życia. Ty jesteś moim Zbawicie-
lem. Ty odpuszczasz mi grzechy. Jesteś dla mnie wszystkim. 
Jezu ufam Tobie. Jak tak powiesz szczerze, to wierzysz. Mężnie 
wyznajesz wiarę i wypełniasz zobowiązanie wypowiedziane 
podczas sakramentu bierzmowania. To wszystko dotyczy nie 
tylko młodzieży, która za chwilę przyjmie dary Ducha Świę-
tego. To dotyczy również nas starszych, byśmy także mężnie 
wyznawali naszą wiarę przez odnawianie zaufania do Pana 
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Jezusa, tak jak ta niewiasta, która tylko chciała dotknąć szat 
Pana Jezusa, wtedy będzie zdrowa. To była prawdziwa wiara 
i zaufanie. Jezus zwrócił na to uwagę: „Ufaj, córko! Twoja wiara 
cię ocaliła” (Mt 9,22).

Również ojciec zmarłej córki usłyszał słowa: „Nie bój się, 
tylko uwierz” (Łk 8,50). Uwierzył w słowa Jezusa i córka jego 
została wskrzeszona.

Jeżeli wierzymy, to Bóg nie zostawia nas bez odpowiedzi. 
Może nie zawsze jest tak, jak sobie wymyślimy. Czasem trzeba 
poczekać, to jest próba dla naszej wiary. Trzeba poczekać na 
inny czas, na inny sposób realizacji tego, o co prosimy. Kto ufa 
Bogu, jest zawsze oddany, to wypełnia wolę Bożą. Pamiętajmy, 
że wiara zawsze wyraża się w zaufaniu do Pana Boga, a Bóg 
dzisiaj działa przez Jezusa, swojego Syna, który jest naszym 
Zbawicielem w Duchu Świętym. Byśmy mogli taką postawę 
prezentować i ją rozwijać, jest nam potrzebna moc Boża. Dary 
Ducha Świętego są po to, byśmy mieli zaufanie do Chrystusa, 
żebyśmy wierzyli. „Nie bój się, tylko uwierz” (Łk 8,50). Zo-
baczysz wtedy cuda.

Moi drodzy. Jaka to jest wiara, jeśli ludzie ochrzczeni, 
wybierzmowani nie modlą się. Rano budzą się, wstają i nie 
mają żadnej myśli o Panu Bogu. Wieczorem również kładą się 
spać, też nie dziękują Panu Bogu za przeżyty dzień. Powinni 
każdy dzień ofiarować na większą chwałę Pana Boga. Prosić 
Go o siły do pełnienia dobra, żeby łatwo innym przebaczać, 
mieć cierpliwość. Świat można zmieniać poczynając od siebie, 
a nie przez reformę innych. To ja mam się stawać dobrym, 
a tymczasem czekamy, by inni się zmienili w stosunku do nas. 
Zaczynaj najpierw od siebie. To jest droga do naprawy świata, to 
jest droga wiary, jeżeli w takim stylu podchodzimy do naszych 
życiowych zadań.

4. Modlitwa wyrazem wiary

Wiara wyraża się w modlitwie. Znamy z Polski wynie-
sione powiedzenie: jestem wierzący, ale niepraktykujący. To 
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jest kłamstwo, bo jeżeli ktoś tak mówi, to sam siebie i innych 
okłamuje. Jak wierzę, to się modlę, bo modlitwa jest pierwszym 
wyrazem mojej wiary. Jeśli dzisiaj powiedzieliście, że pra-
gniecie aby otrzymany Duch Święty umocnił was do mężnego 
wyznawania wiary, to jest zobowiązanie, że będziecie z Bogiem 
rozmawiać. Tak rozmawiać, jak się rozmawia z przyjacielem, 
z osobą którą kochamy, która też nas kocha. Bóg kocha nas 
niezawodnie. To ludzie nas zawodzą w miłości, a Pan Bóg 
nigdy. Kto wierzy, przychodzi na Mszę Świętą.

Dzisiaj ks. Wiesiu nam pokazał, jak w jednym kościele była 
restauracja, w drugim coś innego było urządzone. Obserwowa-
łem to ze łzami w oczach, bo kościoły te ludzie wybudowali dla 
Pana Boga, żeby tam był czczony, a zabrakło ludziom wiary, 
żeby to zachować i zostawić dla Pana Boga. Inne są miejsca na 
restauracje. Nie zamieniajmy świątyń na inne cele nigdy więcej, 
bo przegrywamy. Pokażcie – jako Polacy, coście wynieśli z oj-
czystego domu, z waszych rodzin, z waszych gniazd rodzinnych. 
Świat może być piękny przez wiarę, przez modlitwę, przez nie-
dzielną Eucharystię. To wszystko jest dla naszego dobra; jak to 
czynimy, to sami wzrastamy, to wiemy po co żyjemy, dlaczego 
cierpimy, dlaczego krzyż niesiemy i dlaczego umieramy. Chodzi 
o to, byśmy o tym wszystkim pamiętali.

Do takiej postawy życiowej jest nam potrzebna Boża pomoc. 
Pan Jezus nam nałożył na barki wiele zadań, ale dał nam możli-
wości, żeby to wypełnić. Dał nam moc i siłę, która przychodzi 
od Ducha Świętego, który jest duszą Kościoła i sprawia, że 
Kościół się ciągle odnawia. Przemijają ludzie, którzy chcieli 
Kościół pogrzebać. Kto podnosi rękę na Pana Boga, to prze-
grywa. Wszelcy poprawiacze Pana Boga nie mają przyszłości.

5. Nasza przyszłość w ręku Boga

Papież Benedykt XVI mówił, że gdzie jest Bóg, tam jest 
przyszłość. Nasz papież tyle pięknych tekstów wygłosił, więc 
wracajmy do nich. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ta ziemia 
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to nasza ziemia ojczysta, to są nasze serca. Chodzi o to, żeby 
naród odnowić, żeby była w nim uczciwość, żeby nie było 
kłamania, manipulacji, żeby nie propagowano poprawności 
politycznej, żeby prawda była na wierzchu, żeby panowało 
dobro i miłość. Do tego wszystkiego potrzebna jest pomoc 
Ducha Świętego i Jego dary. Dar mądrości, rozumu, rady, 
męstwa, umiejętności, pobożności i dar bojaźni Bożej. Te dary 
znacie z katechizmu i one naszego ducha wzmacniają w sferze 
poznawczej, w sferze naszego intelektu i w sferze naszej woli. 
Jak masz Ducha Świętego, to łatwiej ci jest modlić się, pójdziesz 
do Kościoła z radością, wytrzymasz wszelkie życiowe doświad-
czenia. Będziesz wiedział, że jak czegoś nie można zmienić, 
to trzeba to przetrzymać, a Bóg ci pomoże. Nie bój się, tylko 
wierz. Te słowa Pan Jezus powiedział w Palestynie dwa tysiące 
lat temu do wszystkich, do nas też, dla naszego pokolenia.

Zakończenie

Mamy się dzisiaj o co modlić na tym bierzmowaniu. Mło-
dzież jak i starsi, zastanówmy się kim jesteśmy jako ludzie 
ochrzczeni i bierzmowani. Jakimi jesteśmy świadkami Pana 
Jezusa i jak wyznajemy naszą wiarę, i czy postępujemy we-
dług jej zasad. O tym przyrzeczeniu nie można zapomnieć. 
Jak będziecie pamiętać, to można powiedzieć, że przyjęliście 
bierzmowanie godnie i z właściwą intencją.

Módlmy się, żebyśmy godnie odpowiedzieli na to, co nam 
Pan Bóg powiedział w czytaniach, w swoim słowie, zwłasz-
cza w tekście Ewangelii, byśmy potrafili przy pomocy Ducha 
Świętego mężnie wyznawać naszą wiarę i żyć według jej zasad. 
Amen.
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23. Siejba słowa, t. XXIII: Bądźmy świadkami Miłości, cz. I: Homilie 
i rozważania z pierwszej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 526.

24. Siejba słowa, t. XXIV: Bądźmy świadkami Miłości, cz. II: Homilie 
i rozważania z drugiej połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 486.

25. Siejba słowa, t. XXV: W komunii z Bogiem, cz. I: Homilie i rozważania 
z pierwszych czterech miesięcy roku 2011, Świdnica 2013, ss. 312.

26. Siejba słowa, t. XXVI: W komunii z Bogiem, cz. II: Homilie i rozwa-
żania z maja i czerwca roku 2011, Świdnica 2013, ss. 384.

27. Siejba słowa, t. XXVII: W komunii z Bogiem, cz. III: Homilie i rozwa-
żania z lipca, sierpnia i września roku 2011, Świdnica 2013, ss. 344.

28. Siejba słowa, t. XXVIII: W komunii z Bogiem, cz. IV: Homilie i roz-
ważania z października, listopada i grudnia roku 2011, Świdnica 
2013, ss. 338.

29. Siejba słowa, t. XXIX: Kościół naszym domem, cz. I: Homilie i rozwa-
żania z pierwszych czterech miesięcy roku 2012, Świdnica 2014, ss. 374.

30. Siejba słowa, t. XXX: Kościół naszym domem, cz. II: Homilie i roz-
ważania z maja i czerwca roku 2012, Świdnica 2014, ss. 388.

31. Siejba słowa, t. XXXI: Kościół naszym domem, cz. III: Homilie i roz-
ważania z lipca, sierpnia i września roku 2012, Świdnica 2014, ss. 360.

32. Siejba słowa, t. XXXII: Kościół naszym domem, cz. IV:  Homilie 
i rozważania z października, listopada i grudnia roku 2012, Świdnica 
2014, ss. 312.

33. Siejba słowa, t. XXXIII: Być solą ziemi, cz. I:  Homilie i rozważania 
z pierwszego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 304.
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34. Siejba słowa, t. XXXIV: Być solą ziemi, cz. II:  Homilie i rozważania 
z drugiego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 440.

35. Siejba słowa, t. XXXV: Być solą ziemi, cz. III:  Homilie i rozważania 
z trzeciego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 344.

36. Siejba słowa, t. XXXVI: Być solą ziemi, cz. IV:  Homilie i rozważania 
z czwartego kwartału roku 2013, Świdnica 2015, ss. 366.

37. Siejba słowa, t. XXXVII: Wierzę w Syna Bożego, cz. I:  Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2014, Świdnica 
2016, ss. 354.

38. Siejba słowa, t. XXXVIII: Wierzę w Syna Bożego, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2014, Świdnica 2016, ss. 368.

39. Siejba słowa, t. XXXIX: Wierzę w Syna Bożego, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 394.

40. Siejba słowa, t. XL: Wierzę w Syna Bożego, cz. IV:  Homilie i roz-
ważania z czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 370.

41. Siejba słowa, t. XLI: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. I: 
 Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2015, 
Świdnica 2017, ss. 504.

42. Siejba słowa, t. XLII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. II: 
 Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2015, Świdnica 2017, ss. 426.

43. Siejba słowa, t. XLIII: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. III: 
 Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2015, Świdnica 2017, 
ss. 334.

44. Siejba słowa, t. XLIV: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, cz. IV: 
 Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2015, Świdnica 
2017, ss. 440.

45. Siejba słowa, t. XLV: Nowe życie w Chrystusie, cz. I:  Homilie i roz-
ważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2016, Świdnica 2018, 
ss. 440.

46. Siejba słowa, t. XLVI: Nowe życie w Chrystusie, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2016, Świdnica 2018, ss. 376.

47. Siejba słowa, t. XLVII: Nowe życie w Chrystusie, cz. III:  Homilie 
i rozważania z trzeciego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

48. Siejba słowa, t. XLVIII: Nowe życie w Chrystusie, cz. IV:  Homilie 
i rozważania z czwartego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.
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49. Siejba słowa, t. XLIX: Idźcie i głoście, cz. I:  Homilie i rozważania 
z pierwszego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 320.

50. Siejba słowa, t. L: Idźcie i głoście, cz. II:  Homilie i rozważania z dru-
giego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 512.

51. Siejba słowa, t. LI: Idźcie i głoście, cz. III:  Homilie i rozważania 
z trzeciego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 392.

52. Siejba słowa, t. LII: Idźcie i głoście, cz. IV:  Homilie i rozważania 
z czwartego kwartału roku 2017, Świdnica 2019, ss. 356.

53. Siejba słowa, t. LIII: Duch, który umacnia miłość, cz. I:  Homilie 
i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2018, Świdnica 
2020, ss. 454.

54. Siejba słowa, t. LIV: Duch, który umacnia miłość, cz. II:  Homilie 
i rozważania z maja i czerwca roku 2018, Świdnica 2020, ss. 476.




